
  

  

  

  

  

  

  

  مقدستفسیر متون  ی دراخالق هنجارهاي

  *اسالمی اردکانی حسنسید 

  چکیده

کـه متـون  یزانـیبـه م دارنـد، یآشکار یمعان ییکه گو یجز اندک متون ساده و روشن

 یتـر یتـالش جـد ازمنـدیفھم و ادراکشـان ن شوند، یمتعدد م یھا هیال ای یمعان یحاو

در  ر،یتفسـ. ھسـتند ریتفسـ ازمندین گریاز متون د شیب ثیح نیاز ا مقّدسمتون . است

. آنھـا اسـت ،یمعـان ای  معنا، افتیاز متون و در ییگشا پرده یتالش برا یبه معنا نجا،یا

در  یو سـاختار یو توجه به اصـول زبـان یو صور ی، افزون بر الزامات خاص فنکار نیا

 ییھـا منش ایـھنجارھـا  انگریب ریاخالق تفس. است یاخالق یکوشش ازمندین  فھم متن،

متن وقوف  یکه ما به معنا شود یم یخاطر نانیاطم هیداشتن آنھا ما ای تیاست که رعا

کامـل و مطـابق بـا  ریما را به سمت آرمان تفس دتوان یم ریاخالق تفس تیرعا. میکن دایپ

مسـتلزم  ریاخالق تفسـ. لزومًا ما را به طور مطلق بدان برساند آنکه یکند، ب تیواقع ھدا

 مقـّدسمتون  یمعنا افتیدر یآن است که مفسر خود را بشناسد و صادقانه بکوشد در پ

. شیزمانه خو ای یبه مفروضات شخص یتوجھ یب ایمقصود خود بر متن  لیتحم هباشد ن

 یھـا ھنجارھـا و منش یبرخـ ر،یدر تفسـ یسه فرض اساس انینوشته، پس از ب نیدر ا

مـتن،  یھا هیـدر فھم، توجه به ال تیدرست ھستند، مانند جد ریکه الزمه تفس یاخالق

توجه به سنت  ،یتواضع معرفت کسان،یار یبا ماتن، توجه به بستر متن، داشتن مع یھمدل

 یھمـواره بـا برخـ ل،یبـد یھا دگاهیـمفسران، و توجـه بـه د یبه آرا و احترام یریتفس

  .شود یم انیھا، ب نمونه

  

  .یریسنت تفس ،یتواضع معرفت ک،یوتی، ھرمنمقّدسمتون  ر،یاخالق تفس :ها کلیدواژه

                                                              
 .eslami@urd.ac.irقم  دانشگاه ادیان و مذاھبشناسی،  گروه دیناستاد  *
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  آمددر

شود که از درک معنای مستقیم، صریح، و روشن مـتن   فرایند تفسیر ھنگامی آغاز می

رتی که معنای متنی بدون ابھـام دریافـت شـود، نیـازی بـه تفسـیر       در صو. ناتوان باشیم

. نیاز به مداخله خاصی متوجه خواھـد شـد   نخواھد بود و مخاطب کل معنای متن را بی

ھایی که ظاھراً نیازی به تفسیر ندارد بگذریم، به میزانی کـه متنـی    از اندک نمونهاگر اما 

متـون عـادی و   . مند تفسیر خواھد شـد شود، بیشتر نیاز دارای معنایی جدی و عمیق می

. ھا نیازی به تفسیر ندارند یا کمتـر دارنـد   روزنامه ھای یازمندینھایی چون صفحه  نوشته

ھای مندرج بر تابلوھای راھنمایی و رانندگی وضوح کافی دارنـد و   عالئم و نوشتهمثالً 

بـدون تفسـیر    عربی ابن فصوص الحکمحال آنکه اشعار حافظ یا . کمتر نیازمند تفسیرند

و  زدن بـه مقصـود گوینـده و نویسـنده     به این معنا، تفسیر نقـب . ھند بودقابل فھم نخوا

کوشیم به کمک متنی  زیرا ما می. اما این کار آسانی نیست. برداشتن از مراد او است پرده

روشنی گویای  دست آوریم، حال آنکه اگر متن به که در اختیار داریم، قصد گوینده را به

شود که ماییم  دشواری زمانی آغاز می. مؤلف و گوینده بود، نیازی به تالش ما نبودمراد 

جـز   ،به مقصـود مؤلـف   ای ھیچ دسترسی ،در عین حال. و متنی که نیازمند تفسیر است

  .نداریم ،ھمین متن

ای جز کوشش برای رسـیدن بـه معنـای     چاره. با این حال، باید تالش خود را بکنیم

خصوص آنکه این متن را به ھر دلیلی مھم بشماریم  داریم، نیست، به نی که در اختیارمت

. دارنـد  ای دقیقاً چنین ویژگی مقدّسمتون . ساز باشد و فھم معنای آن برایمان سرنوشت

حتی اگر باور داشته باشـیم  . در مقاطعی نیازمند تفسیرند مقدّساز این منظر، ھمه متون 

اند و قرار بر تفسـیر   شدن یا تالوت پدید آمده هصرفاً برای خواند مقدّسرخی متون که ب

عبـادی یـا اخالقـی یـا      ھایھایی، مانند دسـتور  ھایی از چنین متن آنھا نیست، باز بخش

و عمـل نیـز نیازمنـد برداشـت      استھای ظاھری بین اجزای آنھا، نیازمند عمل  تعارض

شود و از  ار میفھم مراد آنھا گاه سخت دشو ،از سویی اما. درست و ادراک مقصود متن

ترتیب مـا   بدین. ی پنھان در آن را درک کنیمدانیم معنا ما خود را ناگزیر می ،سوی دیگر

ی یافـت  مقدّسـ به ھمین سبب ھر جـا مـتن   . ھستیم مقدّسھمواره نیازمند تفسیر متون 

مندی را بـرای   شود و متدینان کوشش نظام شود، سنت تفسیری برای فھم آن پدیدار می

له اختصـاص بـه مسـلمانان یـا     ئدھنـد و ایـن مسـ    مراد ماتن به خرج میفھم مقصود و 
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زمـان خـود را از دریافـت     ، ھـم مقدّسھمه متدینان در مواجھه با متون . مسیحیان ندارد

بینند  ھای آن ناتوان می معنای واقعی بسیاری از تعبیرات و جمالت استعاری متن یا ابھام

بـه  . ی واقعی و مراد جـدی مـاتن را دریابنـد   دانند معنا و در عین حال خود را ملزم می

  .ھستیم مقدّسداری برای فھم متون  ھای تفسیری ریشه ھمین سبب شاھد سنت

چنین نیست کـه مفسـر، ھـر    . و منفعالنه نیست اکنشی خنث اما این تالش و فعالیتْ

ای  کسی باشد و در ھر سنتی قرار داشته باشد، یکسره خود را تسلیم متن کند و به شیوه

ینـد تفسـیر   آدر فر ،برعکس، مفسر خواسته و ناخواسـته . مکانیکی در پی فھم متن برآید

به تعبیر . دکن فھم، یا تفسیر به رأی را ممکن می ر دارد و ھمین زمینه بدفھمی، سوءحضو

. کننـد  نویسند یا بازنویسی مـی  خود، به نوعی متن را می یند تفسیرِآبارت، مفسران در فر

گروھی که خوانندگان منفعالنه آنھا را   :شمرد دبی آنھا را دو نوع میوی در تقسیم متون ا

کنند و گویی آنھا  خوانند و گروھی که خوانندگان در فھم آنھا عمالً مداخله می صرفاً می

را به نحـوی   مقدّستوان متون  از این منظر، می ).Murray, 2003: 21( نویسند را دوباره می

رو، نباید  از این. ن و بازنویسان متن دانستن را نویسندگادر گروه دوم گنجاند و مفسرا

گونه که بر آنھا آشکار شده است پدیدار  سان محتوای متن را آن پنداشت که مفسران آینه

واقع، در فھم آنھا از ھمه دانش و مفروضات و باورھای خویش یاری  دربلکه . کنند می

افزون بر . کنندکنند باید باشد تفسیر  یکوشند متن را آن گونه که تصور م گیرند و می می

کننـد و بـه آن    فعاالنه در فھم تفسیری خود دخالت مـی  مقدّستنھا مفسران متون  آن، نه

دھد چگونه مترجمان، که  نشان می مقدّسھای متون  دھند، حتی بررسی ترجمه شکل می

د، نیـز  نشـ بنـدی را بـه نـص و ترجمـه آن داشـته با      اصوالً باید بیشـترین التـزام و پـای   

ھا فسیری دارد و بازگوی نظر شخصی آندھند که بیشتر حالت ت ھایی به دست می ترجمه

  ).ب ۱۳۹۰؛ ھمو، ۱۳۸۳اسالمی اردکانی، ( مقدّساست تا ترجمان وفادارانه متن 

ای برای مفسر و دستاویزی است تا  با این حال، نباید پنداشت که تفسیر صرفاً عرصه

برعکس، الزامات خاص زبانی، متنی، محتوایی، و از . دھدھر چه بخواھد به متن نسبت 

بلکـه  . شـود  تر مفروضات مشترک، مانع از تفسـیرھای یکسـره دلبخـواھی مـی     ھمه مھم

عمالً چـارچوبی بـرای حـداقلی از      ھای تفسیری و ضرورت فھم و تفاھم انسانی، سنت

ه یکی از خطاھای الزم است بکه ست ا جااین. کند فھم مشترک و تفسیر مقبول فراھم می

، شـاھد تنـوع تفسـیری    مقدّسدرست است که در مواجھه با متون . ای شود رایج اشاره
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نھایـت تفسـیر    مـالزم بـا بـی    یریتفساما اوالً تنوع  ھستیم و گاه این تنوع ناگزیر است،

از . سنگی ھمه تفاسـیر نیسـت   ارزی، برابری، و ھم به معنای ھم ،تر و ثانیاً و مھم ؛نیست

ندارد، نباید این  مقدّسمقصود متن  امه درست که ھیچ تفسیری مطابقت کامل باین مقد

ما در عین باور به محـدودیت  . نتیجه نادرست را گرفت که پس ھر تفسیری مجاز است

بشری خود راھی جز تالش در جھت رسیدن به معنـای مـتن نـداریم و بـرای کـاھش      

اسـت برخـی اصـول را رعایـت     ضریب خطا و افزایش احتمال رسیدن به مقصود، الزم 

  .کنیم

  سه فرض اساسی تفسیري

ینـد تفسـیر   آشود که بـدون آنھـا اصـوالً فر    ھر تفسیری با سه فرض اساسی آغاز می

نه صـرفاً    واجه است،نخستین فرض آن است که مفسر با متنی معنادار م. گیرد شکل نمی

ین فرض آن است دوم. تصادف یا از سر ھوس به یکدیگر در پیوسته است حروفی که به

که این معنای مندرج در متن که بایـد کشـف شـود، معنـایی اسـت معقـول، نـه صـرفاً         

ماتن قصد جدی داشته است تا این . ای که کنار ھم گذاشته شده است ھای آشفته اندیشه

یکی از انتقـاداتی کـه خداونـد متعـال در قـرآن      . دکنمعنای معقول را به مخاطب منتقل 

االولین صـوالً آیـات قـرآن را صـرفاً اسـاطیر     آن است کـه آنھـا ا   کند متوجه مشرکان می

سادگی و  آنان باور داشتند که به 1.دانستند که در آن معنایی در خور تأمل وجود ندارد می

 ،سـوم آنکـه   2.توانند مانند این آیات را بر زبـان آورنـد و بیافریننـد    گاه بخواھند می ھر

صولی است و چنان نیست که ماتن ھر گونه کشف معنای متن مستلزم رعایت قواعد و ا

بلکـه خواسـت و   . گونه بخواھد دست به تفسیر بزنـد  بخواھد عمل کند و مخاطب ھر

سـت  ا اینجا. دکن اراده طرفین را قواعدی چون زبان و ساختار زبانی مشخص و مقید می

گونه بخواھد دست  شود و چنان نیست که ھر کس ھر که آزادی عمل مفسر محدود می

  :به نوشته پل ریکور. تفسیر و تأویل متن بزند به

نیـز   ھا یلپایان از تأو دارد، اما از سوی دیگر تعدادی بیفقط یک تأویل وجود ن

خـود  ھای  الزاماست که محدودیت و  ھایی یاسیونمتن فضای وار. وجود ندارد

 باید ھمواره دلیلـی بھتـر ارائـه کنـیم     ند و برای برگزیدن تأویلی متفاوترا دار

  ).۷۰ :۱۳۷۳ ریکور،(
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آیـد کـه    له پـیش مـی  ئحال با توجه به ضرورت و مفروضات اساسی تفسیر، این مس

چگونه مفسر عالئق و حضور و دخالت خود را در فھم متن محدود یا به نحوی موجه 

در کنـار  . شناختی و معناشناختی را داشته باشـد  د تا تفسیر او کمترین اشکاالت روشکن

مانند فحص در آیات مختلف و بررسی مجمـل   ،فنی در تفسیرمسائل روشی و مباحث 

ترین عنصری که مانع بدفھمی مـتن   و مبین که زاده تجربه و تأمالت مفسران است، مھم

مفسر . ھای خود بر آن است نه تحمیل دیدگاه  شود، التزام اخالقی مفسر به فھم متن، می

ص اخالقـی در خـویش،   با پیروی از ضوابط خاص اخالق تفسیر یا پرورش منش خـا 

اسـالمی اردکـانی،   ( بھترین تفسیر یا به تعبیر سنتی حمل بر صحت عرضهمانند گرایش به 

ینـد تفسـیری   آد که در فرکند و دیگران را مطمئن شوتواند نسبتاً مطمئن  می ،)الـف  ۱۳۹۰

 رعایـت اصـول و   ،مقصـود از اخـالق   ،بنابراین. خویش، کمترین کژتابی را داشته است

برخـی از   ،در ادامه. کند درستی تفسیرمان امیدوار میو منشی است که ما را به ھنجارھا 

  .شمریم ترین این ضوابط را برمی مھم

  جدیت در فهم

، چــه مســلمان باشــد و چــه مقــدّساولــین ویژگــی اخالقــی مفســر در فھــم مــتن 

از سـویی وجھـه   . ، جدیت کافی در جھت فھم مـراد جـدی گوینـده اسـت    غیرمسلمان

پنداشـتن مـتن و تحمیـل     عبیر گنابادی، او را بـه سـوی آسـان   ودی او، به تنفسانی و خ

او را بـه   3جدیت و دشواریابی مـتن،  ،از سوی دیگر. کشاند خود بر متن می ھای دیدگاه

  .انگیزد تأمل و جدیت در فھم مراد واقعی گوینده برمی

خودش را شود که مفسر عواطف، عالئق، و انتظارات  تفسیر به رأی ھنگامی آغاز می

ترجیح دھد آن معنـایی را    بر متن تحمیل کند و به جای آنکه معنای متن را کشف کند،

یـا  » تحمیـل «یعنـی معنایـابی،   » تفسـیر «پسندد به متن نسـبت دھـد و بـه جـای      که می

مقصود از تفسیر به رأی، تفسیر قرآن از وجھه نفسانی  ،به نوشته گنابادی. معناسازی کند

تحمیـل ایـن   . وجھه رحمانی و وجھه نفسانی: نسان دو وجھه دارداز این منظر، ا .است

ھر کس کـه انانیـت خـود را نکشـته      .شود وجھه است که موجب تباھی تفسیر وی می

امـا کسـی کـه خـودی را     . ھرچند که درست گفته باشـد  ،ی استأاست، تفسیرش به ر

خـویش   چراکه چنین کسی مؤمن و پیـرو مـوالی   ؛ی نیستأکشته باشد، تفسیرش به ر
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ھر کس از حاکمیت شـیطان بگریـزد و بـه     ،بنابراین. است و اسیر نفسانیت خود نیست

  .)۱/۱۵: ۱۴۰۸ ،یالجنابذ( مملکت رحمان وارد شود، تفسیرش حق و رحمانی است

فروضات دھیم، از سلطه م ترتیب، به میزانی که در فھم متن جدیت به خرج می بدین

توان مطمئن شد کـه بـه طـور     است و ھرگز نمییند مستمر این فرآ. ایم خویش رھا شده

  .ایم کامل موفق به رھایی از خویش و عالئق خویش شده

  هاي سخن توجه به الیه

، زبـان یکسـانی   مقـدّس که زبـان متـون   اینای وجود دارد مبنی بر  گونه تقریباً اجماع

در . یستری، یا حتی استعاری نگربه مثابه متنی صرفاً حقوقی، شعائ نیست و نباید با آن

گاه شاھد مباحث دقیق حقوقی ھستیم، مانند آیه کتابـت دَیـن    مقدّسحالی که در متون 

ای  این نکته. زبانی استعاری است در عین حال بخشی از زبان متون دینی ؛در سوره بقره

، امـام  عوالی اللئـالی به نقل مثالً، . ھای مختلفی بر آن تأکید شده است است که به شکل

   :فرمود) ع(علی 

اللطائف والحقائق فالعبارة شارة والإن کتاب اهللا علی أربعة أشیاء علی العبارة و ا

: ۱۴۰۵احسـایی،  ( شارة للخواص واللطائف لألولیاء والحقائق لألنبیـاء الللعوام وا

بـر عبـارت، و اشـارت، و    : کتاب خداوند بر چھار چیز اسـتوار اسـت   ؛)۴/۱۰۵

ف از یو اشارت از آن خواص، و لطاعبارت از آن عوام است . قیف و حقایلطا

  .ق از آن انبیایآن اولیا، و حقا

و منسـوخ، عـام و    بحث از ظاھر و باطن، محکم و متشابه، تنزیـل و تأویـل، ناسـخ   

بودن قرآن بازگوی ھمین نکته است که نباید با قرآن و دیگـر   خاص، و خالصه ذووجوه

الزمـه  . مواجه شـد وانین حقوقی ، به مثابه متنی تابع زبانی مشخص مانند قمقدّسمتون 

ـ    کاررفتـه در مـتن،    ا زبـان بـه  این نکته آن است که مفسران ھمواره بکوشـند متناسـب ب

نقـض ایـن اصـل و    . بپرھیزنـد رھیافت مناسبی اتخاذ کنند و از جمـود بـر یـک روش    

شود مفسران به ظاھر مـتن اکتفـا کننـد و از     ھای سخن گاه موجب می توجھی به الیه بی

گری در سنت  نتیجه این نگرش تفسیری پیدایش ظاھری. دنپنھان آن غافل شوھای  الیه

یــا بنیــادگرایی انجیلــی در ســنت مســیحی، در میــان  )literalism(اســالمی و لیترالیســم 
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دادن به تجسیم و  ظاھرگرایی در سنت اسالمی موجب تن. ھای آمریکایی است پروتستان

شـناختی و تکـاملی    ھـای جدیـد زمـین    تشبیه و در سنت مسیحی به مخالفت بـا نظریـه  

گرایی  مخالفت با نظریه تکاملی داروین و تالش در جھت تأسیس نظریه خلقت. انجامید

)creationism ( و مخالفت با دستاوردھای جدید علمی حاصل این رویکرد آن، و دفاع از

انـد   شـیده ھای باطنی متن کو بر الیهتقریباً انحصاری کسانی با تأکید  ،از سوی دیگر. بود

بـه دامـن    درنتیجـه . استعاری کننـد را تفسیری  مقدّساحکام مندرج در متون ترین  ساده

اند، مانند ناصر خسرو  اند و متن را بر اساس زبان استعاری تفسیر کرده گری افتاده باطنی

 استعاری کرده است یتفسیراحکامی چون غسل جنابت را که حتی  وجه دیندر کتاب 

گرایان و عارفان  شاید یکی از دالیل دشمنی شدید میان شریعت). ۱۲۲ :۱۳۸۴ناصر خسرو، (

  .ح زبانی بوده استوسطاز  یسویه ھر گروه بر یک ھمین تکیه یک

  حمل بر صحت و تفسیر به احسن

ق خـاطر چنـدانی در میـان نباشـد،     خصوص اگـر تعلـ   به  ،مقدّستفسیر متون  ھنگام

ترین آنھا متوسـل شـویم و آن    گاه ضعیفترین تفسیر و  به نزدیک یمشوبسا وسوسه  چه

نـه    کنـد بکوشـیم بھتـرین،    حـال آنکـه اخـالق تفسـیر حکـم مـی      . را معنای متن بدانیم

ایـن اصـل و آمـوزه    . دھیمر دارد به دست ترین، تفسیر را از متنی که برابر ما قرا سست

ن را به بکوشیم بھترین تبیین ممکن از مت ،نخست آنکه ؛اخالقی و معرفتی دو جنبه دارد

از ھر گونه تحریف و به دست دادن تفسیر مبتنی بر مغالطـه   ،و دیگر آنکه ؛دست دھیم

خصـوص در   بـه  ،لهئاین مسـ  ).۱۵-۱۴: الف ۱۳۹۰اسالمی اردکانی، ( آدمک پوشالی بپرھیزیم

ـ انجطبق روایـت   مثالً. بسیار مطرح شده است ،بحث اخالق مسیحی حضـرت   یمتـ  لی

بلکه ھر که به رخساره راست  د،یمقاومت مکن ریبا شر«: دھد چنین تعلیم می) ع( یسیع

خواھد با تو دعوا کنـد و   یاو بگردان و اگر کس یبه سو زیرا ن یگریتو طپانچه زند، د

  .)۴۲-۳۸: ۵متی، (» بدو واگذار زیخود را ن یعبا رد،یتو را بگ یقبا

تفسیر شده  شدن در برابر شرارت به مثابه دعوت به خواری و تسلیم غالباً این سخن

جان ناس در مقام تفسـیر ایـن   . اند مطرح کردهھا  عمدتاً مارکسیسترا این تفسیر . است

تـوزی وقـت خـود را تلـف و      گوید مقصود آن است که انسان نباید بـا کینـه   سخن می

ھمفری کارپنتر بر آن اسـت کـه مقصـود ایـن      ).۶۰۱: ۱۳۷۳نـاس،  ( دکنش را تباه ا زندگی
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مقررات حقوقی و احکام صوری تورات حرکت از اید فراتر آموزه آن است که شخص ب

الھـدی  محمدجواد بالغی نیز، در کتـاب   ).۸۹: ۱۳۷۴کارپنتر، ( کند و در بند صورت نماند

نویسـد   دھد و مـی  ، تفسیری بسیار ھمدالنه از این تعلیم به دست میالی دین المصطفی

  :بلکه  اری تفسیر کنند،مفسران نباید این آموزه را به معنای تأیید زبونی و خو

سزاوار است که آن را به معنای تعلیمـی بـه صـاحب حـق در جھـت نرمـی و       

گونه که قرآن در باب قصـاص بـدان    فضیلت عفو و بخشش تفسیر کنند، ھمان

اسـالمی اردکـانی،   (تر دانسـته اسـت    فرا خوانده و فضیلت عفو را به تقوا نزدیک

۱۳۸۶ :۲۴۱.(  

  همدلی با ماتن

آنچه وحی یا . سخن وجودی است متعال و فرابشری سخن یا گزارش ،مقدّسمتون 

گونـه کـه    ه تعبیر گنابادی، ظھـور حـق اسـت آن   شود، ب تجلی و انکشاف حق نامیده می

به ھمین سبب، . مناسب او است و این سخن بیانگر اراده او است، نه موقعیت مخاطب

لـذا ایـن    ).۱/۸: ۱۴۰۸ ،یجنابـذ ال( نه مقـام مخاطـب    مقام او است،با کالم متکلم متناسب 

ایـن کوشـش در   . برسد مقدّسمخاطب است که باید بکوشد به مفھوم و مراد آن کالم 

مقصود از ھمدلی لزوماً موافقت با متن . از جمله ھمدلی ،آمدن شرایطی است گرو فراھم

 ھنگـامی کـه داریـم متنـی را    مـثالً  . بلکه توانایی نگاه به متن از منظر ماتن است ،نیست

کنیم، اگر خودمان را جای نویسنده آن متن بگذاریم و تصور کنیم که چگونـه   تفسیر می

این ھمدلی . شد این فکرت را در قالبی مفھوم بیان کرد، بھتر قادر به درک متن بودیم می

. ھـا نامیـد   بودن یا نزدیکی و ادغام افـق  االفق توان قریب میگاه را در فھم و تفسیر متون 

بحث جبر و تفویض، پس از نقل دیدگاه عارفان در این باره، بحثـی   خمینی درموسوی 

کند و در عین تأکید بر ناتوانی در فھم مقصود دقیق سخن عارفان، به  فلسفی را آغاز می

  :کند گونه اشاره و بر آن تأکید می ، ایناین نکته روشی و ضرورت ھمدلی

ـ   شانیقول ا میتوان یما نم یول ست،یالبته قول عرفا باطل ن  رایـ ز م،یرا ھضـم کن

را جبر  یاز ناس شعر مثنو یریکه کث چنان. الزم دارد یفھم قول آنھا ذوق عرفان

 یمعنا انیاست که آقا نیو حال آنکه مخالف با جبر است و علت آن ا دانند، یم

ـ ن یو چنان که مرحـوم حـاج  . دانند یجبر را نم  یدر شـرح خـود بـر مثنـو     زی
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را  یقول عـارف  یمیحک رایز. را برساند یام مولومر ر،ینتوانسته در شرح و تفس

مثـل   هیداشته باشد و بالتشـب  یعرفان حهیکه حظ وافر از قرنینموده بدون ا انیب

 یْمرام شخصـ  انیب. را شرح کرده باشد یمرسل ینب اممر ،یاست که ملحد نیا

 یمـرد  ،یشرح قول عارف رومـ  یبودن با اعتقاد او را الزم دارد، برا االفق بیقر

ھم نـه بـا نثـر،      داشته باشد الزم است که آن ینحوه کشف ذوق کیکه  یوفص

که از سطح  یمیبرخاسته باشد، مانند نس یذوق عرفان یکه از رو یبلکه با نظم

  .)۲/۱۹۸: ۱۳۸۱اردبیلی، ( به شرح آن بپردازد زد،یخ یبرم یآب

ا نتوانیم به اما واقع ھمین است که ت. آمیز به نظر برسد ممکن است این سخن اغراق 

شـدن بـه    نزدیـک . صود او نـاتوان خـواھیم بـود   ساحت متکلم نزدیک شویم از فھم مق

ت ھمدلی با از جمله قابلی ،ھایی است و قابلیت ھا زمینهنیازمند  ھمساحت سخن متکلم 

مخالفـان عرفـان یـا متـون     ناشی از مواجھه  ھا و تفسیرھای فھم غالب سوء. متن و ماتن

خمینی ھنگـام اشـاره بـه    مثالً موسوی . ی زاده فقدان ھمدلی استبا متون عرفان مقدّس

اجمـال   پـردازد و بـه   اصطالحات خاص عارفان و بحث وحدت وجود به این بحث می

  :گوید فھم مقصود گوینده را باز می برایضرورت ھمدلی و تالش 

ف در این معنا کس، ھیچ آدم عاقلی که موحد باشد البته، اختال گمان ندارم ھیچ

تعالی ھست و او مبدأ ھمـه موجـودات اسـت، موجـودات      شته باشد که حقدا

نیست به اینکه شما با ایـن کـت و شـلوارتان     قائلاحدی . معلول مبدأ وجودند

دردشـان چـه    ینھـا اباید ببینیم آنھایی که مثالً از طبقه عرفا بودند، ...] [ .خدایید

ه بود که آن طور تعبیـر  چه وادارشان کرد. کردند جور تعبیر می بوده است که آن

  ).۱۷۶: ۱۳۸۱موسوی خمینی، (بکنند 

شـود، نیـاز بـه     به میزانی که فاصله زمانی و فرھنگی بین متن و مخاطب بیشـتر مـی  

در زمان گالیله رفتار او، که نـوعی مـتن بـه    مثالً . یابد افزایش می ھمدلی و ضرورت آن

مان شاھد پیدایش تفسیرھایی حال آنکه با گذر ز. رود، یک یا دو تفسیر داشت شمار می

از بیخ «کِلیلَن و دُرن، شش تفسیر  تا جایی که امروزه به نوشته مک  نسبتاً متفاوت ھستیم،

محاکمه گالیلئو لوحی «: از این حادثه وجود دارد و )۳۲۶: ۱۳۸۷کِلیلَن و دُرن،  مک( »متفاوت
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 .)۳۲۷: ھمـان ( »نویسـند  تری را بارھا بـر آن مـی   ھای پرورده نگاران روایت است که تاریخ

ھـای گونـاگون و گـاه متضـاد      سقراط نیز نمونه دیگری است از شخصیتی که به شـکل 

  :به نوشته یاسپرس  تفسیر شده است،

ـ       توان یم کلـی   هگفت که واقعیت سقراط که ھـم شـناخته شـده اسـت و ھـم ب

شده است که ادوار و آدمیان ھر کدام تصویری را که  یا ناشناخته مانده، صفحه

ی ا گاه او را مسـیحی : اند با سلیقه و طرز فکرشان سازگار بوده در آن نقش بسته

اند؛ گاه مردی مستقل و متکی بر خـرد و شخصـیتی    متدین و خداترس انگاشته

ش ا با نبوغ مافوق انسـانی؛ گـاه مبشـر انسـانیت و حتـی گـاه مـردی سیاسـی        

 داشـته  ینھـان مـ   خود را برای به چنگ آوردن قـدرت،  یھا اند که نقشه پنداشته

  .)۹۶-۹۵: ۱۳۸۹یاسپرس، ( است

ھـای زمـانی و    غلبه بـر فاصـله   برایست که اھمیت ھمدلی با ماتن و تالش ا جااین

یکی از خطرھایی که سر راه ھمدلی با ماتن قرار دارد و گـاه  . شود فرھنگی آشکارتر می

رعایت پسند  کند، تالش برای را به خطا دچار می مقدّسناخواسته مفسر و مترجم متون 

کوشند از منظر زمانه خـود   برخی مفسران گاه ناخواسته می. و فرھنگ حاکم زمانه است

به متن بنگرند و به جای آنکه بکوشند به افق گوینده متن نزدیک شوند، افق متن را بـه  

این کار با ھر نیتی صورت گیرد، نقض مقصود مـاتن را  . کنند افق زمانه خود نزدیک می

ھای  در ترجمه» دختر جوان«در انجیل به » دختر باکره«نمونه آن تغییر تعبیر . در پی دارد

برای پرھیز از چنین تمایلی است که ). ب ۱۳۹۰اسالمی اردکـانی،  (آزاد و تفسیری آن است 

از کتاب  ییھا در ترجمه قطعه«: کند چنین توصیه می مقدّسراھنمای ترجمه موثق کتب 

د از ھـر  یاند، با با به کار رفتهیظاھر زمخت و ناز ھا بهآن یھا ا عبارتیکه واژگان  مقدّس

 .)۴۱۳: ۱۳۸۳شـھدادی،  (» ی اجتناب شودژگین ویراستن ایراستن و ویز به پیآم ل شتابیتما

شود که در جای دیگـری بـه    ما نیز دیده می مقدّساین تمایل در تفسیر و ترجمه متون 

  ).۱۳۸۴اسالمی اردکانی، .: نک(ام  آن پرداخته

 جه به بستر متنتو

 ینـه زمای که اگر ھمه آن بستر و  به گونه  شود، ھر سخنی در بستر و بافتاری بیان می
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ھـا و عوامـل    چند به ھمه زمینهھر بسا اصل سخن نامفھوم گردد؛ هنادیده گرفته شود، چ

گیـرد   زیرا ھر سخنی در بستری شکل می. توان دسترسی پیدا کرد دھنده سخن نمی شکل

آن است کـه  تری است، با این حال انتظار اخالقی  ر نیز زاده بستر گستردهو خود آن بست

گاه آن را و آن ،مفسران تا جای ممکن بکوشند به حال و ھوای متن یا بستر سخن توجه

ھـای   یکـی از نمونـه  . بپرھیزنـد  شکـم از گسسـتن مـتن از بسـتر     یا دسـت . تفسیر کنند

شـود در مسـیحیت دیـن از     گفته مـی  توجھی به این نکته، تفسیری است که طبق آن بی

 صـر یمال ق«: فرمود) ع(ایم که حضرت عیسی  بسیار شنیده و خوانده. سیاست جدا است

شود که این سخن بـه معنـای    سپس ادعا می. »!و مال خدا را به خدا دیادا کن صریرا به ق

بـر اسـاس گسسـت     فقطحال آنکه این تفسیر . جدایی و گسست دین از سیاست است

و کـل   ،کافی اسـت بـه اناجیـل مراجعـه    . گیرد دیگر اجزا و بستر آن صورت می متن از

  .دشوداستان را مرور کنیم تا خطای این سبک تفسیری آشکار 

بـه  . و متی، آمـده اسـت   ،)۲۶-۲۰: ۲۰( ، لوقا)۱۷-۱۳: ۱۲( این داستان در انجیل مرقس

بودنـد و  ) ع(فریسـیان در پـی بـه دام انـداختن حضـرت عیسـی         روایت انجیـل متـی،  

بـودنش   دانشی او را نشان دھند یا شورشی ھایی یا کم کردن پرسش طرحمخواستند با  می

لذا در پی رایزنی خـویش کسـانی   . ترتیب او را به دام مأموران قیصر بیندازند ؛ و بدینرا

  :را نزد او فرستادند و گفتند

و از  یینمـا  یم میتعل یراست خدا را به قیو طر یکه صادق ھست میدان یاستادا، م

تـو   یپـس بـه مـا بگـو رأ    . ینگر یکه به ظاھر خلق نم رایز ،یباک ندار یکس

را درک  شـان یشـرارت ا  یسینه؟ ع ایست ا روا صریدادن به ق هیجز ایآ. ستیچ

را بـه مـن    هیـ سـکه جز  د؟یـ کن یکاران، چرا مرا تجربـه مـ  ایر یا« :کرده، گفت

صـورت و رقـم از    نیا«: گفت شانیبد. دآوردن ینزد و ینارید شانیا .»دییبنما

ادا  صریرا به ق صریمال ق«: گفت شانیبد .»صریاز آن ق«: بدو گفتند .»ست؟یآن ک

متعجـب شـدند و او را    دند،یشـن  شـان یچـون ا  .»!و مال خدا را بـه خـدا   دیکن

  .)۲۲-۱۵: ۲۲متی، ( واگذارده، برفتند

رور کنـیم و بـه   آمده است مـ  مقدّسگونه که در کتاب  حال اگر کل این ماجرا را آن

یابیم که این پاسخ بـه ھـیچ روی    قرائن مقالی و زمینه پرسش و پاسخ توجه کنیم، درمی
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بیانگر دیدگاه شخصی عیسی نیست، بلکه روشـی ھوشـمندانه بـرای رھـایی از چنـگ      

سـپس آنھـا او را بـه     تند او بگوید به قیصر جزیـه ندھیـد، و  کسانی است که انتظار داش

تـوان آن را   حال آنکه این پاسـخ، کـه مـی   . شورشی معرفی کنندمقامات رومی به عنوان 

ای به دست آنھا بدھد، دھانشان را بست و  بدون آنکه کمترین بھانه  نوعی توریه دانست،

  .را نجات داد) ع(حضرت عیسی 

توجھی به زمینه بحـث،   در قرآن کریم به شکل ضمنی گسستن متن از بافتار آن و بی

و بـه سـود خـود     ،تکـه  رفته است کـه آیـات قـرآن را تکـه     خننقد شده و از کسانی س

نام برده شده اسـت، یعنـی   » نمقتسمی«از این کسان به عنوان . کردند تفسیرھای ناروا می

گرفته شده اسـت   »عضو«که در قرآن آمده، از واژه  »عضین«تعبیر  4.کنندگان قرآن تقسیم

فسران این آیات را گاه نـاظر بـه   م. کردن است پاره به معنای تفریق و جداسازی و پارهو 

در  ).۱۹۴-۱۲/۱۹۳: ۱۹۹۴ طباطبـایی، ( کردنـد  تکه می اند که قرآن را تکه شرکان دانستهرفتار م

  ).۱۹۷: ھمان( روایات نیز مقصود از آن ایمان به برخی آیات و انکار آن، بیان شده است

  داشتن معیار یکسان

توان از آنھـا انتظـار    اما می. درستی برسند که ھمواره به نتایج آن نیستاز مفسران انتظار 

ھای مشابه از منطق تفسیری  یکسان و در برابر متناوضاع و احوال داشت که ھمواره در 

را باید ) ع(گر کسی معتقد است آیات مربوط به خلقت آدم مثالً ا. دستی استفاده کنند یک

در ھمه جای متن اعمـال  تفسیر کرد، الزم است ھمواره این منطق را نمادین استعاری و 

لذا اگـر آیـات آفـرینش در قـرآن     . ھم به کار گیرد مقدّسکند و حتی درباره دیگر متون 

کند، منطقاً باید پـذیرای آن باشـد تـا دیگـران نیـز       کریم را به شکلی استعاری تفسیر می

شـود کـه    خطا ھنگامی زاده مـی . را استعاری تفسیر کنند مقدّسداستان خلقت در کتاب 

اما ھنگامی کـه   قرآن از منطق تأویل استفاده کند، ی در مقام تفسیر آیات خلقت درمفسر

اگر  ،ھمچنین. شود به ظواھر این داستان در آن اکتفا کند با کتاب پیدایش مواجه میمثالً 

و دست خدا و نشستن خداوند بر کرسی سخن رفتـه  » ید اهللا«کسی در قبال آیاتی که از 

آن کنـد، انتظـار    را به معنای اقتدار تفسـیر مـی   »ید«گیرد و  ه میاست، از منطق تنزیه بھر

داریـوش شـایگان   . رعایت کنـد  مقدّسھای  که ھمین منطق را در قبال دیگر کتاباست 

طباطبـایی نشـان    محمدحسـین ای از ایـن وحـدت روش و منطـق یکسـان را در      نمونه
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  :به نوشته او. دھد می

پژوھش : است گانهی یتماالً در جھان اسالمکه اح میرا گذراند یا ما با او تجربه

 یھـا  ترجمه. یرانیا یا و ارشاد مرشد و عالمه تیمذاھب جھان به ھدا یقیتطب

 یرا بررس نگیو تائوته چ ،ییبودا یسوتراھا شادھا،یاوپان یترجمه فارس ل،یانج

کـه   پرداخـت  یبه تفسیر متون مـ  یاستاد با چنان حالت کشف و شھود. میکرد

بـا   یھرگز در آنھـا تضـاد  . متون شرکت داشته است نینوشتن ا خود در ییگو

بود که بـا   ختهیقدر آخت و آم با فلسفه ھند ھمان. دید ینم یروح عرفان اسالم

  .)۷۰: ۱۳۷۶شایگان، (ی حیو مس ینیجھان چ

 مقـدّس کننـد و بـا متـون     اما گاه برخی مفسران این نکته اخالقـی را فرامـوش مـی   

گیرند که نه توجیه معرفتی دارد،  و از دو شیوه متفاوت بھره میدوگانه دارند  ای مواجھه

اسـت  » تطفیف«این رفتار یکی از مصادیق روشی . نه تأیید اخالقی و نه کارآمدی عملی

کسانی بودند که از  ،به تعبیر قرآن کریم ،»مطففین«. که در قرآن کریم محکوم شده است

 گرفتنـد، حـال آنکـه    پیمانه را کامـل مـی   ھنگام خرید. گرفتند دو معیار متفاوت بھره می

چه در عرصه فعالیت اقتصادی  ،این رفتار دوگانه 5.کردند ھنگام فروش پیمانه را کم می

  .خطا است ،و تجاری و چه در عرصه علمی و معرفتی

  تواضع معرفتی

تر به متن بنگرد، باز انسانی است بـا   مفسر در ھر حدی از فھم باشد و ھر چه عمیق

ھـوش باشـد تـا تفسـیر      هلذا ھمواره باید ب. فتی مشخص، محدود، و کرانمندحدود معر

، »ممکـن اسـت  «خود را عین متن یا مقصود ماتن نینگارد و ھمواره با قیـدھایی چـون   

الخطاب  ر خود دفاع کند و سخن خود را فصلاز نظ» به احتمال قوی«، و »احتمال دارد«

گونـه بـا تردیـد از     بینیم که گـاه ایـن   تسو میاحث ایزونمونه این رفتار را در مب. نپندارد

و احتمـال دارد کـه درسـت     -اما اگر تفسیر ما درست باشـد «: کند موضع خود دفاع می

  ).۳۲۹: ۱۳۷۸ایزوتسو، ( »-باشد

ھنگامی که مفسر تواضع معرفتی داشته باشد ھمواره نگران خطـای تفسـیری خـود    

  .سرعت آن را رفع کند اد بهشود و اگر ھم رخ دکوشد مانع آن  خواھد بود و می
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  توجه به سنت تفسیري و احترام به آراي مفسران

به نظر خود و فھم خود  ھنگامی که مفسر تواضع معرفتی داشته باشد، به جای اکتفا

ھای دیگـر مفسـران بھـره بگیـرد یـا از آنھـا        کوشد از یافته می  الخطاب دانستن، را فصل

 مقـدّس یکی از خطاھایی که برخی مفسران متـون   .بیاموزد تا خطای آنھا را تکرار نکند

ھـای   تـوجھی بـه شـکل    ایـن بـی  . توجھی به سنت تفسیری اسـت  شوند، بی مرتکب می

. اعتنایی به آرای دیگران تا حتی پرھیز از دیدن تفاسیر دیگر از بی ،شود مختلفی دیده می

افـراد   چگونـه  آمـوزد  بـه مـا مـی    حال آنکه کمترین فایده مـرور تفاسـیر آن اسـت کـه    

اند و این خطـا   شده فکر، باھوش و ھوشمندی چون ما خطاھای فاحشی مرتکب خوش

خوبی ایـن   ، بهبرھان تمانع ازمسلمانان  مرور تفسیرھایمثالً . بسا دامنگیر ما نیز شود چه

  . دھد مسئله را نشان می

 :کنـد  گونه استدالل مـی  ویت و چندخدایی در قرآن کریم اینخداوند متعال در نقد ثن

اگر در ؛ )۲۲: انبیاء( لَوْ کانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یصِفُونَ«

پس منـزه اسـت پروردگـار    . شدند آسمان و زمین جز اهللا خداوندگاری بود، آنھا تباه می

از مفسران و متکلمـان برھـان    ای بر اساس این آیه، عده .»کنند عرش از آنچه وصف می

مـرور  . انـد  بنـدی کـرده و از آن تقریرھـای گونـاگونی بـه دسـت داده       تمانع را صورت

کـم   ، بسیار آموزنده است و دسـت تفسیرھایی که در گذر تاریخ تفسیر ذیل این آیه شده

تعالی و تقریر این برھان چگونه در این مـدت   دھد فھم مفسران از مقصود حق نشان می

در حالی که در تفاسـیر قـرن پـنجم و ششـم نـوعی      . تر شده است و فربه و دقیقپخته 

سازانه و گاه عامیانه از تصور دو خداوند وجـود داشـت، در تفاسـیر قـرن      نگرش ساده

طباطبایی نوعی فھم دقیق فلسفی از ایـن   محمدحسینخصوص در نگرش  چھارده و به

  .ر از این آیه توجه کنیمکافی است به سه تفسی. شود برھان به دست داده می

کشـیدن ایـن    ی در ایـن زمینـه و پـیش   پرسشـ  کردن طرحمابوبکر عتیق نیشابوری با 

  :دھد جھان را اداره کنند، چنین پاسخ می پرسش که چه اشکالی دارد دو خداوندْ

اگر آسمان و زمین را خدایان بودی، میان ایشـان منازعـت و مخالفـت ممکـن     

یکی گفتی من روز آرم، یکی . جھان خراب شدی آنگه به منازعت ایشان. بودی

یکی گفتی من زمین فوق . یکی گفتی من آسمان فوق دارم. گفتی من شب آرم

  ).۳/۱۵۵۳: ۱۳۸۱نیشابوری، (دارم، عالم زیر و زبر شدی 
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گـویی نادیـده    ،که صفت خداوند اسـت  ،»حکمت«در حالی که در تفسیر باال نقش 

این تفسـیر نـزد    .اند صرفاً قدرتمند تحویل برده شدهگرفته شده و خدایان به موجوداتی 

کشد کـه   پیش میتر این بحث را  وی با زبانی نسبتاً فنی. شود تر می ابوالفتوح رازی دقیق

   :در نتیجه. بسا به پدیدارشدن دو نوع اراده متفاوت راه ببرد وجود دو خداوند چه

روا بـودی کـه دو    دلیل بر آنکه خدای، جل جالله، یکی است آن است که اگر

پـس مـؤدی   . بودی یا بیشتر، میان ایشان ممانعت ممکن بودی و ممتنع نبـودی 

بودی با آنکه اگر یکی چیزی خواستی و یکی ضد آن و خالف، یـا مـراد ھـر    

اگـر مـراد   . برآمدی یا مراد ھیچ دو برنیامدی یا مراد یکی برآمدی دون دیگری

اگـر مـراد ھـیچ دو برنیامـدی     ھر دو برآمدی مؤدی بودی به اجتماع ضدین و 

منعـی معقـول، و ایـن     مؤدی بودی با آنکه فعل ممتنع بودی از دو قادری که بی

مؤدی بودی با نقض قادری ایشان و اگر مراد یکی برآمدی دون یکـی، مـؤدی   

ھا باطل است،  چون ھمه قسمت. بودی با نقض قادری آن که مراد او برنیامدی

تعالی خدای بود و او را شریکی و انبازی باشد  این بماند که نشاید که با خدای

  ).۲۱۵-۱۳/۲۱۴: ۱۳۶۸ابوالفتوح رازی، (در االھیت 

رسیم، تفسیری بسیار دقیق و پختـه از ایـن    طباطبایی می محمدحسینھنگامی که به 

مندی از دستاورد متقدمان، به نحوی فنی و  دھد که در عین بھره برھان و آیه به دست می

کشـیدن   وی بـه جـای پـیش   . یرای اشکاالت استی شده که کمتر پذبند فلسفی صورت

ھا یا تأکید بر تفاوت منش و روش خدایان مفروض، از این واقعیت  بحث اختالف اراده

و اگـر در عـالم    ت در عالم مقتضی وحدت الوھیت است؛کند که وحدت ربوبی آغاز می

نـدان آن بـود کـه یکسـره     دو خداوند، یا بیشتر بود، الزمه سرشت بسیط و متمایز خداو

انجامیـد و بـه    متفاوت باشند و این تفاوت و تباین ذاتی منطقاً به تباین اراده و رفتار می

دست است، باید  در مجموع نظام خلقت استوار و یک چوناما . برد تباھی خلقت راه می

  :به تعبیر طباطبایی. ای دارد نتیجه گرفت که خالق و پروردگار یگانه

ھـایی ذاتـاً    م عالم بیش از یک خدای داشت، آنھا دارای حقیقـت اگر فرض کنی

شـد و بـه فسـاد     این تباین ذاتی مستلزم تباین تدبیرھایشـان مـی  . متباین بودند

امی اسـت  لیکن نظـام جـاری، نظـ   . انجامید تدبیرھا و تباھی آسمان و زمین می
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 باطبـایی، ط( پس بیش از یک پروردگـار نـدارد   .االجزاء نھایت یگانه و متالئم بی

۱۹۹۴ :۱۷/۲۶۷.(  

مطالعه تفسیرھای مفسران، فارغ از مسـائل محتـوایی کـه دارنـد، از نظـر روشـی و       

دھد چگونه فھـم آنھـا متـأثر از زمانـه خـود یـا        و نشان می است تعلیمی بسیار آموزنده

شـود و از   تنبـه شـخص مفسـر مـی     له مایـه ئایـن مسـ  . محدود به فھم زمانه بوده است

  .دارد یر خویش بازش میپنداشتن تفس مطلق

دیدن خطاھای دیگر مفسران به جای آنکه مایـه تحقیـر آنھـا شـود، بایـد بـه مثابـه        

ھشداری برای ما عمل کند و مانع از آن شود که برداشت و تفسـیر خـود را بھتـرین و    

. مایگی علمی یـا ضـعف اخالقـی بـدانیم     تفسیر و فھم دیگران را زاده تنک ترین درست

آن است که ھمواره میان نظر خود و نظر دیگران در حال رفـت و آمـد    الزمه این تعلیم

ھای خود را با دیگران بسنجیم و به تعبیر قرآن کریم، سخنان را بشنویم و  باشیم و یافته

  6.بھترین را برگزینیم

  هاي بدیل توجه به دیدگاه

ر عـین  د  ن،ھای آنـا  گرفتن یافته مقتضی توجه به آرای دیگران و جدیاخالق تفسیر 

لزومــاً   آرای مفســران دیگــر، مقصــود از توجــه بــه. ھــا اســتمخالفــت احتمــالی بــا آن

توان در عین مخالفت  اما می ،بسا مفسری خطا کرده باشد چه. ھا نیستشمردن آن درست

متأسفانه . درباره تفسیرش به طور جدی اندیشید و سخن گفت و داوری کرد  با یافته او،

 شناسـان، گـویی دچـار نـوعی خودمـداری معرفتـی       رفـت برخی مفسران، بـه تعبیـر مع  

)epistemic egoism( شوند و جز به تفسیر خود به ھیچ تفسیر دیگری اعتمـاد ندارنـد   می .

ابافتـه  آنکه دلیل موجھی داشته باشند، روش و مـنش علمـی خـود را تافتـه جد     اینان بی

به تحقیر و تخفیف و حتـی  ھای دیگران توجھی ندارند که گاه  تنھا به یافته دانند و نه می

شـود برخـی مفسـران دسـت بـه       این مـنش موجـب مـی   . کنند نقل و رد می ،با تحریف

ناقص بزنند و قول  آدمک پوشالی و نقلاه، چکردن  ھای گوناگونی ھمچون مسموم مغالطه

نمونه این روش را در تفسیر آیات آغازین سـوره  . اعتبار کنند سخن و تفسیر بدیل را بی

آنکه چه کسی چھره در ھم کرد و دژم شد، در میان مفسـران   درباره. بینیم عبس گاه می
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اھل سـنت آن شـخص را خـود پیـامبر      بیشتردر حالی که . سه نظر متفاوت وجود دارد

نیز ھمین نظر را دارنـد، غالـب مفسـران     ای از مفسران شیعه دانند و عده می) ص(اکرم 

این آیات را تفسیر کرد که در عـین حفـظ    ای توان به گونه می. شیعه، نظر دیگری دارند

اسـالمی  ( مخاطب آیـات را ایشـان دانسـت     ،)ص(شأن عصمت و اخالقیت پیامبر اکرم 

که در جای خود بحـث   ،اما فارغ از آنکه کدام نظر درست یا غلط است). ۱۳۸۴  اردکانی،

ـ  دیگران و نظرگاه ھای دیدگاهام، نکته مھم آن است که ھمواره به  کرده دیل توجـه  ھای ب

یین شخصـی  صادقی تھرانی در مقام تفسیر این آیات و تع. کنیم و از مسخ آنھا بپرھیزیم

  : کند سازی می گونه، نخست، زمینه که چھره در ھم کشید این

سینه پلیدخو، چونـان پشـکل خشـکیده و ادرار بـر      روی تنگ کیست این ترش

دھد، زیـرا کـه    ا میموی دم؟ و کسی که خداوند به او وعده پیوستن به دوزخ ر

کیسـت   .روی ترش کرد و چھره در ھم کشید و پشت کرد و اسـتکبار ورزیـد  

کشد؟  روی اخمو که در چھره مؤمن نابینای درویشی چھره در ھم می این ترش

  آورد؟ در حالی که به کوردالن کافر و پلید و شرور روی می

ترسد،  وند میشتابد و از خدا کیست این احمقی که از کسی که به سوی حق می

نیاز دانسـته و   آورد که خود را از خداوند بی گرداند و به کسی روی می روی می

کوشد؟ کیست ایـن کـودن    در جھت فساد در زمین و نابودی حرث و نسل می

دارد و  دورِ دوری که خداوند متعال او را با این درشتی از رفتار سخیفش باز می

و واال اسـت و پـاکیزه و در دسـت     او را به سوی یادی که در صحائف گرامی

  راند؟ سفیرانی است گرامی و نیکوکارْ می

آن : کند که این سـخن جـاھلی کشـنده را برسـازد کـه      ت میئآیا مسلمانی جر

کـه وی دارای خلـق عظـیم    آناست؟ حال  )ص(محمد  مقدّسشخص، رسول 

تـرین   چگونه آن خلق عظیم، پسـت ! است و نزد خداوند، خدای عظمت، عظیم

گشـاده بـود، بـر کسـی کـه      اش را  شد؟ چگونه کسی که خداونـد سـینه   پستی

داشـتن   شود؟ آیا برای گرامـی  بود، تنگ میکاربستن بخشی از قرآن  خواستار به

  7.)۳۰/۱۰۸: ۱۴۰۵الصادقی، (ترین خالئق و محاربان با قرآن؟  ملعون

ھـای   اهسازی پیشاپیش مفسر موضع خود را درباره ھمه دیدگ با این مقدمات و زمینه
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یعنـی معرفـت خـود و دریافـت       ھای بدیل، توجه به دیدگاه. بدیل مشخص کرده است

. شخصی خود را حجت مطلق ندانیم و برای دیگران نیز شأنی از معرفـت قائـل شـویم   

کند، در واقع  اعتبار می گونه اصوالً ھر نوع امکان تفسیر بدیل را منتفی و بی کسی که این

شمرد و برای تواضع معرفتی نقشی در فھـم   ارزش می بی سنت مفسران را گویی یکسره

شناسـان،   فضیلت الزم در این زمینه چیزی است که به تعبیر معرفت. درست قائل نیست

آن » گرایـی معرفتـی   عام«مقصود از  8.است )epistemic universalism( »گرایی معرفتی عام«

نند، حظی از حقیقت و ک است که برای ھمه عالمان که در جھت فھم درست حرکت می

  .اعتبار نکنیم ھای بدیل خود را بی گونه دیدگاه شأنی از معرفت قائل شویم و این

  سخن پایانی

بـا ھمـه   . و مـراد گوینـده اسـت    مقـدّس ھدف مفسر رسیدن به مقصود واقعی متن 

  جدیتی که ممکن است وی داشته باشد و در عین داشتن دانش زبانی و تاریخی خوب،

ل شناختی و غیرشناختی در این فرآینـد مداخلـه، و تفسـیر او را کژتـاب و     بسا عوام چه

و مداخلـه   به ھمین سبب، نیازمند اخالق تفسیر ھسـتیم تـا ضـریب خطـا    . معیوب کند

تـر   تواند در قالب برخی ضوابط رفتاری و مھم این اخالق می. عوامل شخصی را بکاھد

ضع معرفتی و احترام به آرای دیگران از آن برخی فضایل یا منش پدیدار شود، مانند توا

از . آن از زمینـه اصـلی   کاری متن و گسستن و توجه به سنت تفسیری یا پرھیز از دست

آورد که ھمواره در  کند و بار می ای خود را تربیت می طریق اخالق تفسیر، مفسر به گونه

ھرگـز  بسـا   چنین تفسیری آرمـانی اسـت و چـه   . ترین و بھترین تفسیر باشد پی درست

یافتنی نباشد، اما به میزانی که مفسر به مکارم اخالق تفسیر آراسته و از رذایـل آن   دست

تواند امیدوار باشد که تفسیری نسبتاً مناسب و درخور متن بـه دسـت    پیراسته باشد، می

داده است، مشروط به آنکه وی ھمواره بـه اخـالق تفسـیر ھشـیار باشـد و مالحظـات       

  .او شوداخالقی راھنمای تفسیر 

    ها نوشت پی
 ).۲۴: نحل(» إِذَا قِیلَ لَھُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّکمْ قَالُواْ أَسَاطِیرُ األَوَّلِینَ وَ« .1

» لِـینَ ذَا تُتْلَی عَلَیھِمْ آیاتُنَا قَالُواْ قَـدْ سَـمِعْنَا لَـوْ نَشَـاء لَقُلْنَـا مِثْـلَ ھَــذَا إِنْ ھَــذَا إِالَّ أَسَـاطِیرُ األوَّ         إِ وَ« .2  
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 ).۲۵ :انعام(

  ).۵: مزمل(» إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیک قَوْلًا ثَقِیلًا« .3

  ).۹۱-۹۰: حجر(» نَیجَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِ نَیالَّذِ*  نَیکمَا أَنزَلْنَا عَلَی المُقْتَسِمِ« .4

» خْسِـرُونَ یکـالُوھُمْ أَو وَّزَنُـوھُمْ    إِذَا وَ*  سْـتَوْفُونَ یإِذَا اکتَالُواْ عَلَـی النَّـاسِ    نَیالَّذِ*  نَیلِّلْمُطَفِّفِ لٌیوَ« .5

 ).۳-۱: مطففین(

أُوْلَئِـک ھُـمْ أُوْلُـوا     ھَدَاھُمُ اللَّهُ وَ نَیأَحْسَنَهُ أُوْلَئِک الَّذِ تَّبِعُونَیفَالْقَوْلَ  سْتَمِعُونَی نَیالَّذِ*  فَبَشِّرْ عِبَادِ ..« .6

 ).۱۸-۱۷: زمر(» الْأَلْبَابِ

فمن ھذا العبوس، ضیق الصدر، القذر الخلق کالبعر الیـابس والبـول   «: اصل عربی عبارات چنین است. 7

مـن ھـذا العبـوس     س و بسر ثم ادبر واستکبر؟علی ھلب الذَنَب؟ والذی یعده اهللا صلی سقر النه عب

القمطریر الذی یعبس فی وجه المؤمن االعمی الضریر الفقیر؟ فی حین یتصدی لعمیان القلـوب مـن   

من ھذا االحمق الذی یتلھی عمن یسـعی الـی الحـق و ھـو یخشـی اهللا، و       الکفار واالقذار االشرار؟

من ھذا  .اد فی االرض و یھلک الحرث والنسلیتصدی لمن استغنی عن اهللا، و ھو یسعی لیعیث الفس

ھی  یلتا ةالغبی البعید البعید الذی یردعه اهللا تعالی بھذا العنف عن فعلته السخیفه و یسوقه الی التذکر

ـ  لةول القوھل یجرؤ مسلمان یتقّ ؟ةکرام برر ،ةبایدی سفر ةمطھر عة، مرفوةفی صحف مکرم  ةالجاھلی

، فمـا  ةوالعظیم عند اهللا الـه العظمـ  ! ؟ و ھو علی خلق عظیم)ص(د انه الرسول االقدس محم: ةالفاتک

یضـیق  : للخلق العظیم اصبح کاألم اللئیم؟ فما لمن شرح اهللا صدره یضیق صدره لما شرحه اهللا له بـه 

  .»لمن یستعمله شیئاً من القرآن، ا اکراماً اللعن الخلق المحاربین للقرآن؟

لینـدا زگزبسـکی،     .:گرایـی معرفتـی نـک    معرفتـی و عـام  برای توضـیح بیشـتر دربـاره خودمـداری      .8

 .۱۳۹۲نشر نی، : کاوه بھبھانی، تھران: ، ترجمهشناسی معرفت

 منابع

  .قرآن کریم

  .المیا  :لندن ).۲۰۰۲( مقدّسکتاب 

 :بـه کوشـش   القـرآن،  ریتفسـ  یروض الجنان و روح الجَنان ف ).۱۳۶۸( یبن عل نیحس ،یراز ابوالفتوح

  .یستان قدس رضوآ یاسالم ھای پژوھش ادیبن :ناصح، مشھد یو محمدمھد یاحقیمحمدجعفر 

  .الشھداءدیانتشارات س :، قماللئالی عوالی ).۱۴۰۵( ابن ابی جمھور ی،یاحسا

و نشـر آثـار امـام     میمؤسسـه تنظـ   :تھران ،ینیفلسفه امام خم راتیتقر ).۱۳۸۱(ی عبدالغن دیس ،یلیاردب

  .ینیخم

 یادگارنامه: در، »مقدّسترجمه متون  ندآیدر فر ھا فرض شیپ ریتأث« ).۱۳۸۳( حسن دیس ،ی اردکانیاسالم

 دانشـگاه آزاد : جـا  بـی  ،مقـدّس ارھای علمی و پژوھشی در باب ترجمانی متون جست: االسالم فیض

  .شھر اسالمی واحد خمینی

مجموعه : در، »سوره عبس نیآغاز اتیدر آ یریتفس یھا افتیرھ« ).۱۳۸۴( حسن دیس  ،اردکانی یاسالم

علـوم  مؤسسه تحقیقات و توسـعه  : تھران ،مجموعه مقاالت: آثار ھمایش استاد محمدتقی شریعتی
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  .۲انسانی، ج

  .یعالمه محمدجواد بالغ یالملل نیکنگره ب :قم ،یبالغ نامهشهیاند ).۱۳۸۶( حسن دیس ،اردکانی یاسالم

 ،ثیعلوم حد: در، »اعتبار و کاربست  :اصل حمل بر صحت« ).الف ۱۳۹۰( حسن دیس ،اردکانی یاسالم

  .۲۸-۳ص، ۶۱ش

: در ،»ینیمترجم در ترجمه متون د یذھن یھا اشتهد شیپ ریتأث« ).ب ۱۳۹۰( حسن دیس ،اردکانی یاسالم

  .۱۰۸-۸۷ص، ۳۷، شپژوھش و حوزه

دوم،  شیرایو ،یا بدره دونیفر :ترجمه ،دیدر قرآن مج ینید یاخالق میمفاھ ).۱۳۷۸( کویھیتوش زوتسو،یا

  .فرزان روز :تھران

ـ ب ،ةمقامـات العبـاد   یفـ  ةالسعاد انیب ریتفس ).۱۴۰۸( سلطان محمد ،یالجنابذ  یاالعلمـ  ةمؤسسـ  :تروی

  .للمطبوعات

  .نشر مرکز :تھران ،یبابک احمد :، ترجمهمتن یایدر دن یزندگ ).۱۳۷۳( پل کور،یر

، جھـانبگلو  نیبـا رامـ   گانیشـا  وشیدار یوگو گفت: جھان یھا آسمان ریز ).۱۳۷۶( وشیدار گان،یشا

  .فرزان روز :تھران ما،یعظ یناز :ترجمه

 یادگارنامـه  :، در»دسـتورنامه واتیکـان  : مقـدّس موثق کتـب   هجمراھنمای تر«). ۱۳۸۳(شھدادی، احمد 

 دانشـگاه آزاد : جـا  بـی  ،مقـدّس جستارھای علمی و پژوھشی در باب ترجمانی متون : االسالم فیض

  .شھر اسالمی واحد خمینی

  .الوفاء ةمؤسس :، بیروتةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسن ).۱۴۰۵( محمد الصادقی،

  .االعلمی ةمؤسس :، بیروتفی تفسیر القرآن زانیالم ).۱۹۹۴( د محمد حسینطباطبایی، سی

  .طرح نو :حسن کامشاد، تھران :ترجمه  ،عیسی ).۱۳۷۴(ی کارپنتر، ھمفر

آذرنـگ و نگـار    نیعبدالحسـ  :ترجمـه  ،یآور علم و فن خیتار ).۱۳۸۷(ھَرولد  ،دُرن ؛مزیج ،لَنیکِل مک

  .سخن :تھران ،ینادر

  .ینیو نشر آثار امام خم میمؤسسه تنظ :، تھرانسوره حمد ریتفس ).۱۳۸۱( اهللا روح دیس  موسوی خمینی،

 :پرویز اتابکی، تھـران  :ویراستهاصغر حکمت،  یعل :ترجمه ،انیجامع اد خیتار ).۱۳۷۳( .یناس، جان ب

  .علمی و فرھنگی

  .طھوری: تھران وجه دین،). ۱۳۴۸(قبادیانی، ناصر بن خسرو 

فرھنگ : تھران ،یرجانیس یدیاکبر سع یعل :حیتصح ،یسورآباد ریتفس ).۱۳۸۱( قیابوبکر عت ،یشابورین

  .نشر نو

  .یخوارزم :تھران ،یمحمدحسن لطف :، ترجمهسقراط ).۱۳۸۹( کارل اسپرس،ی
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