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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

 سيدھاشم سـديد

  ٢٠١١ نومبر ٣٠

  

   از صحبت دو دوست در مورد تفسيره ایعصار
  

ت زياد نبود موضوع را گذاشتيد برای ـ در ديدار قبلی قرار بود در رابطه با کلمۀ تفسير صحبت کنيد، اما چون وق

خواھم کمی در مورد تفسير و چگونگی  امروز، اگر وقت کافی داشته باشيد و خسته نباشيد، می. ديدار بعدی

  .ضرورت آن صحبت کنيد

شود که زياد عالقه داری که  که تمام دو ھفتۀ گذشته را در ھمين مورد فکر کرده ای؟ ھمچنان معلوم می مثلی= 

خواھی ھر چه زودتر اين جلسه را   بيشتری در اين خصوص بدانی؟ يا اين است که وقت زياد نداری و میچيز ھای

  !به پايان برسانيم و از ھم جدا شويم

. از لحاظ وقت تشويش نداشته باشيد. ـ حدس تان در مورد عالقه ام به دانستن بيشتر پيرامون اين کلمه درست است

  !ھر چه مشرح تر بھتر

. د معنای لغوی، لفظی و اصطالحی تفسير در جا ھای ديگر اين گفت و گو به قدر کافی صحبت شده استدر مور= 

شود که تفسير يعنی توضيح پيرامون سخن يا سخنانی که غامض ھستند؛ يا گفته  در اين جا تنھا ھمين قدر گفته می

ش از روی   ھر سخن يا ھر متنی را که به عبارت ديگر برگرفتن پرده يا پوش. ھائی که در حد الزم اشکار نيستند

  .  مبھم و پوشيده است، تفسير می گويند

توانيم بگوئيم که کتاب ھای دينی ھم  ـ با توجه به اين سخن و از آنجائی که کتاب ھای دينی ھم تفسير پذيرند، می

  دارای ابھام ھستند؟ 

د و به ھمين دليل به تفسير و تأويل احتياج پيدا چون غالب کلمات يا آيات کتب دينی در ھالۀ از ابھام قرار دارن= 

  !نموده اند، بلی

  ـ يعنی تفسير حتماً با ابھام ارتباط دارد؟

  .  تواند وجود داشته باشد تفسير اصالً بدون ابھام در کالم نمی! ھمينطور است= 

 فکر می.  متن را توضيح کنيدخواھم کلمۀ ـ قبل از اين که در ارتباط با کلمۀ تفسير صحبت تان را ادامه بدھيد، می

  . کنم برای درک بھتر اين مبحث توضيح اين کلمه ضروری است
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متن در واقع عبارت است از ھر آنچيزی که ديده، گفته، نوشته، شنيده و انديشيده می شود و دارای مقصود و = 

   . می کندمنتقلی است، و يا مفھوم و پيامی را حمل و ئمعنا

يت را که ؤرھر پديده و اثر قابل . اين تفکر درست نيست. ه متن تنھا آثار مکتوب استبرخی ھا فکر می کنند ک

حامل پيام و معنا است و انسان می تواند پيرامون آن برای پيدا کردن معانی خواه نيمه آشکار و خواه معانی و مقاصد 

  . توان متن ناميدپنھان و نھفته در آن فکر کند، و در آن مورد حرفی برای گفتن داشته باشد، می

فھم معنی سخن و مقصود نويسنده يا گويندۀ متن . يکی متن باز و ديگر متن بسته: متن را به دو بخش تقسيم می کنند

بسته کار دشواری نيست، زيرا آفرينندۀ متن نظرش را در متن بسته کامالً و به بسيار سادگی و روشنی بيان می دارد 

به بيان ديگر با ابراز، و با تفصيل مشرح يک .  شارح در متن باقی نمی گذاردو جائی برای بحث يا تشريح مقصود

  .مطلب، بابی را که خالق متن پيرامون مطلبی باز نموده به کلی می بندد

متن بسته را، خالف متن باز که محتاج تفسير يا به معنای ديگر محتاج تحليل است، ھر کسی که بخواند می داند که 

  . متن بسته احتياج به تفسير ندارد. ن از آنچه گفته يا نوشته يا آفريده چه بوده استمنظور نويسندۀ مت

ن يا پيشوايان ا مفسرۀوسيله تفاسير متنوعی که از کتب دينی، و بعضاً تفاسير نه چندان يکسانی که از آيات مشابھی ب

ظر ميان آن ھا است، حاکی از باز و پيروان مذاھب مختلف به عمل می آيد و نمايانگر آرای گوناگون و اختالف ن

  . بودن متون دينی ـ وجود ابھام ـ می باشد

  کنم؟ ـ گفتيد در مورد تفسير بعداً صحبت می

خواھم اين نکتۀ ضروری را يادآور شوم که ھيچ  قبل از اين که بازھم در مورد معنای تفسير چيزی گويم، می= 

 و آشکار و ثابتی نيست و ھر فرد می تواند با فھم و درک باز، متنی که دارای معنای روشن تفسيری از يک متن

 دارای اعتبار ابدی ـ باتوجه به علم ديالکتيک يا تغييرپذيری  خويش برای آن معانی دلبخواه ارائه کند، نمی تواند

 شمول تفسير، به گفتۀ يونانيھاه ھر چيزی که در حال تغيير و تحول و دگرگونی باشد، ب. محتوم جھان ـ باشد

    !تواند برای ابد دارای تعريف ثابتی باشد ، نمی"ھرمنوتيک"

يا بيان مفاھيم يا پيام ھای  نھفته در ."  الفاظ مشكلۀبرگرفتن نقاب از چھر" عبارت است از  ،ه ایو تفسير، به گفت

ھه ھای اخير در کنار استفادۀ اين کلمه اگر چه در د. تفسير اساساً بار دينی دارد. يک متن که به آسانی قابل فھم نباشد

شکل مدون و نامدون ه ب کلمات سياسی و غيره  رواج پيدا کرده است، ولی قدمت آن در ادبيات يا فرھنگ دينی

قرائت ھای گوناگون از دين، در طول . ش کتب دينی بوده استي يا پيداتقريباً ھمپا با، يا کمی ديرتر از ظھور دين

ر شخص، غالباً پيشوايان مذاھب و فرق دينی، به نوبۀ خويش از متون يا کتب ی ھستند که ھئتاريخ، در واقع تفسيرھا

  .دينی کرده اند

ش ي باالخره عامل پيداـ آيا اين وضعيت سبب تشتت فکری و در نھايت موجب بروز اختالف در فھم تعاليم دينی و

  شود؟  بحران ميان پيروان ديانت ھا يا مذاھب نمی

خصوص آن زمانی که افکار و اعتقادات ھر شخص يا ھر گروه و مذھب ه ، بطبيعيست که وجود چنين وضعيتی

خواھد از اعتبار افکار و اعتقاداتش  درست ترين و واالترين افکار و اعتقادات پنداشته می شود و ھيچ يک نمی

بحران شود، که  کاسته شود،  نه تنھا موجب شکل گيری افکار گوناگون ميان افراد و مذاھب و اديان مختلف می

نام دين و آئين و مذھب صورت گرفته است ھمه ناشی ه جنگ ھا و کشتارھائی که در طول تاريخ ب. آفرين ھم است

 ازھمين تفاسير متعدد از اديان، اگر عامل قدرت و ثروت را که عوامل اساسی و اصلی اختالفات و دشمنی ھا می

. گيرد برای يک لحظه ناديده بگيريم، است  پديده قرار میباشند و دين ھم به عنوان وسيله يا ابزار در خدمت اين دو
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وجود ده ھا حزب اسالمی و ده ھا پير و مرشد و رھبر دينی در کشور ما، به عنوان مثال، حکايت از تفسير ھای 

 اساساً خود اديان، ھر کدام آن. کند که ھر حزب و ھر مرشد و ھر رھبر از تعاليم دينی دين واحدی دارند مختلفی می

  . وجود آمدن آنه ھا را که در نظر بگيريد، کوششی بوده اند برای تفسير جھان و وجود و چگونگی ب

  ـ آيا در زمان خود پيامبران ھم کسانی بودند که قرائت ھای ديگری از کتب و تعاليم دينی داشته باشند؟ 

ع وقت بھتر است بحث را روی برای جلوگيری از ضيا. صحبت در مورد ھمه اديان سخن را به درازا می کشاند= 

  . شويم، متمرکز کنيم دين اسالم که ما عمالً با آن سروکار داريم و از وجود آن به اشکال مختلف متأثر می

در زمان ظھور اسالم، مسلمانان جامعۀ کوچکی را تشکيل می دادند که دارای نظام ھای سياسی، اقتصادی و حقوقی 

از جانبی پايه ھای دين در آن دوران . ندگی اجتماعی محدود ھمان زمان بودندکامالً بدوی و مطابق ساختار ھای ز

با استفاده از وعدۀ برابری ميان انسان ھا در زندگی و دست رسی به نعمت ھای بھشتی  يا بيم دادن از عقوبت ھای 

ار شده بود، و بر ھمين خداوندی و آتش دوزخ، در اوايل، و شمشير بُران بعد از قدرت گرفتن پيامبر در مدينه، استو

خوانده می شد، اگر وجود ھم " وحی"الی پيرامون آنچه به اصطالح ؤبنابرين س. شد پايه ھم استوار نگھه داشته می

داشت، زيرا ارتداد برخی از مسلمانان بعد از رحلت پيامبر خود نشان از وجود آن  داشت، که بايد وجود می می

خودم و پدر و مادرم " ال با صد بار ؤالی به ميان می آمد، آن سؤگاھی ھم ساگر . دارد، به داليلی مطرح نمی شد

  . شد و صد تملق و خوش آمد و چاپلوسی، که سبب قھر نشود، مطرح می" فدايت شويم

ولی امروز با تغييرات . احاديث در واقع نوعی از تفسير بودند. تفسير به معنی امروز، در آن زمان، وجود نداشت

ساختار زندگی اجتماعی، سياسی و اقتصادی مردمان جھان، با مقايسه با آن ساختار ھای بدوی و فاحشی که در 

ال و نقد و ابراز نظر و غيره و غيره، و تعميم ؤ وجود فضای باز برای سیوجود آمده است، و از جانبه آمرانه، ب

 که مطابقت آن پيام ھای بديعی دارد که به اين فکر بيفتد علم و رشد عقل، ھر انسان صاحب عقل را بر آن می

خود گرفته بودند، و آن نظام ھا با زندگی پيچيده و متمدنانۀ امروز و با ه  پيامبران، که شکل قانون را بۀپنداشته شد

  . علم و دانش و شناخت انسان ھای مدرن امری ناممکنی می باشد

 از دست آورد ھای علمی موجود بشری توضيح کوشند اديان را با استفاده ـ  برخی از انديشمندان دينی معاصر می

نظر شما در . خواھند حقانيت اديان را به مثابۀ واقعيت ھای تثبيت شدۀ علمی به اثبات برسانند کنند و بدين وسيله می

  اين مورد چيست؟

ق دين، از وجود تفاسير متعدد غرض بيان معانی يا به اصطالح حقاي. شمول قرآن ـ متون باز ھستنده کتب دينی ـ ب= 

زعم خود صاحب درک معانی و حقايق پوشيدۀ آن ھا است، ه تورات و اوستا و انجيل گرفته تا قرآن، که ھر مفسر ب

 از رشد و ه ایکه دليل باز بودن متون دينی می باشد، برھانی است برای اين واقعيت که در ھر مرحل عالوه بر اين

 حقايق جديدی که يا در متون دينی در آن موارد چيزی گفته نشده توسعۀ جوامع بشری، و قرار گرفتن دين در برابر

 امروز ھمسوئی ندارند، انسان را ۀدست آمده بود و يا اين که تبيين دينی در آن موارد کامالً با واقعيت ھای آشکار ب

  . دارد که به برداشت ھايش در مورد دين، يا در مورد تفاسير دينی، تجديد نظر کند می وا

کوشند تا فھم کھن و فھم جديدی از دين و دنيا را با ھم در آميزند،  ت که برخی از علمای دين کوشيده و میروشن اس

دانيم که تالش برای تلفيق  وجود آمدن اديان داريم، میه  ما، با تجاربی که در طول زندگی و از زمان بۀولی ھم

 از روی ناگزيری صورت می گيرد، از آنجائی که برداشت ھای سنتی از دين با يافته ھای علمی موجود، که غالباً 

ميان فھم امروز از ھستی و جھان و انسان و محيط و علم و دانش با فھم بسيار بسيار بدوی آنزمان تفاوتی از زمين 

يافته ! تا آسمان وجود دارد، راھی به جائی نمی برد؛ ھمانگونه که چنين تالش ھا تا امروز راه به جائی نبرده  است
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ی علمی را به اديان ارتباط دادن تالش ھای بيھودۀ برخی از اشخاص متعصب دينيی است که در وقت صحبت ھا

در غير آن تعيين تقريباً ششصد . چشم ضمير و وجدان شان را می بندند تا متوجه زھرخند ھای خردمندان نشوند

دستگاه شنوائی يا توضيح . يح نشده استميليون کيلومتر فاصلۀ زمين تا مارس در ھيچ جائی از ھيچ کتاب دينی توض

  ... ش يک طفل در بطن مادر تا موقع والدت آن و ييا از چگونگی پيدا

واقعيت امر ھم . می دانند پيدايش تفسير را دانشمندان ھمزمان با پيدايش متن باز. گرديم به موضوع تفسير بر می

تنوع تفاسير، بيشتر به فھم و برداشت . جود نمی آيدوه ھمين است که تا متن مبھمی وجود نداشته باشد، تفسيری ب

  . اشخاص از متن، و فھم و برداشت از متن بيشتر به پيچيدگی يا سادگی آن بستگی دارد

تفسيرھای متون دينی را، چون متون دينی، طوری که ھمه می دانيم، حاوی قضايا و موضوعاتی ھستند که قابل 

 باشند و غالباً به شکل ناروشن و بعضاً متناقص بيان شده اند، نمی توان به ادراک حسی يا قابل رؤيت و تجربه نمی

  .آسانی و بدون ترديد فھميد و پذيرفت

  ـ آيا فرق بين تفسير و نقد وجود دارد؟ اگر فرقی ميان اين دو است، آن فرق چه است؟

ئيد يک سخن يا يک أد در راستای تفرق تفسير و نقد اين است، به بيان بسيار ساده، که تفسير تقريباً صد در ص=  

گاه نظر مخالفی نسبت به  مطلب و متن، ياد ما نرود که صحبت ما در مورد متون دينی است، به عمل می آيد و ھيچ

آنچه يک مطلب يا موضوع مبتنی بر آن است، بيان نمی کند؛ در حالی که نقد جوانب مثبت و منفی يک سخن يا يک 

ئيد يک نظر وجود دارد، اما در تفسير امکان رد، يا رد کامل، أدر نقد امکان عدم ت. کند اثر را ارزش گذاری می

  . گيرد اصالً وجود ندارد سخنی که مورد تفسير قرار می

  آيا چنين چيزی درست است؟. شود که برای تفسير شيوه ھای مختلفی وجود دارد ـ گفته می

 ولی بيشتر مفسرين در تفسير دو شيوه را اصل کار شان قرار شيوه ھای گوناگون برای تفسير وجود دارد،. بلی= 

  .شود به تفسير مدرن و تفسير سنتی شيوۀ اول عبارت است از تفسير متن محور که مربوط می. دھند می

در تفسير متن محور مدرن مفسر می کوشد با کار گرفتن از ھوش، دانش و ادراکات خويش و استفاده از حقايق و 

به معنای ديگر مفسر . ئيد نظر خالق متن استفاده کندأئيد متن و تأعلمی ـ تجربی انسان معاصر در تدست آورد ھای 

در تفسير متن محور مدرن می کوشد متنی را که مبتنی بر حقيقت نيست با بيان مدرن و با استفاده از منطق و فھم 

 کند که تأکيدی بر متن و نظر خالق يا خود و استناد غير موجھه به علوم معاصر طوری تفسير يا تحليل و بيان

  . آفرينندۀ متن مورد نظرش باشد

در چنين تفسيری معانی متن با سفسطه .  در زمرۀ اين مفسرين به حساب آوردتوان آقای عبدالستار سيرت را می

  . شوند که به توجيه متن و تأئيد گويندۀ آن منتھی شود گوئی ھای عالم مآبانه طوری بازتوليد می

اين نوعی از تفسير رابطۀ مفسر با متن دينی به عنوان يک انسان متدين قوياً پابرجاست؛ به معنای ديگر مفسر در 

ت يک مدافع صددرصدی دين تالش می کند با ناديده گرفتن بسياری از حقايق عينی و روشن و ملموس و أر ھيد

الی در ؤر آن به خطا گفته نشده است و ھيچ سعيان و تجربه شدۀ بشری دين را طوری بنماياند که گويا ھيچ حرفی د

تالش ھای چنين مفسرينی در بسياری موارد قابل پذيرش فضالء، و صاحبان سنجش، . آن بی جواب نمانده است

ھوش و خرد واقع نمی شود، زيرا اين ھا غالباً می کوشند حتی برخی از سخنان کامالً واضح متون دينی را که برای 

روشن و به عنوان سخنان قابل ترديد و تأمل شناخته شده اند، با استدالالت و سرھم کردن حرف خيلی ھا مانند روز 

واضح است که لفاظی و بازی .  توجيه کنندهبه گونۀ بسيار ناشيانھای بی پايه و ميان تھی و غير تجربی و نامستدل 

خصوص به اشخاصی که به ه  کرده اند، بکه بدون تفکر به انسانی، يا به تفکری اعتقاد پيدا با کلمات برای آنانی
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گيرند، خوش آيند است، ولی برای آنانی که از ھوش  شکلی مورد تحسين و تمجيد مردم کم سواد يا بی سواد قرار می

 یکافی بھره ورند يا قدرت تميز حرف صائب از ناصائب و استدالل ضعيف از استدالل قوی را دارند، وقتی متن

تفسير ھائی که چنين . گيرد، نمی تواند قابل درک و ھضم باشد اب، در برابر شان قرار می، به روشنی آفتقابل بحث

  !کنند، ھيچ سنخيتی با نقد، که پايۀ فھم و دانش امروز است، ندارند افرادی از دين می

را کوشد تا تمام فکر، ھوش، فھم، نيت و يافته ھای حسی و تجربی شخص خود  در تفسير متن محور سنتی مفسر می

رود با متن ھمسو و ھمسان  که در بسا موارد فراتر از محيط کوچک زندگی و اندوخته ھای محدود خودش نمی

کند و در بسياری موارد با دانش  چنين اشخاصی تمام ھوش و فکر و شناخت خويش را تابع محض متن می. بسازد

  .  کنند ين به حقيقت ھم باشد، وارد میکمی که دارند خواسته ناخواسته خدشه ھای به متن، اگر درجائی متن قر

در اين نوع تفسير، که توسط برخی از مفسرينی به عمل می آيد که . نوع ديگر تفسير، تفسير مفسرمحور مدرن است

وفان شک خزنده و روزافزون در ط در اثر برخورد با حقايق روشن و غير قابل انکار علمی ـ تجربی مدرن دچار

 يا قسمتی از متون و تعاليم دين مورد قبول خويش شده اند؛ اما اين شک در آن حدی نيست رابطه با برخی از سخنان

که کل دين را زير سؤال ببرد، مفسر نمی تواند کليت دين را بپذيرد، زيرا با حواس و تجربه و عقل برايش ثابت شده 

 قابل لمس و رؤيت و منطقی ـ علمی ـ يا ثابت می شود که برخی از گفتار دينی نمی تواند با حقايق زنده و محسوس و

از جانبی عزت نفس چنين مفسرينی به آن ھا اين اجازه را نمی دھد که مانند برخی از . تجربی تطابق داشته باشد

متدينينی که در فکر عزت نفس خويش نيستند، با گفتن الطائالت ھم فھم و ادراک خود را به سخره بگيرند و ھم دين 

که افراد صاحب ھوش و  ل اين دسته حرف ھای شان را در موارد قابل بحث، پيش از آنمفسرين شام. شان را

منطق، چه دينی و چه غيردينی، به خود آنھا يا به حرف ھای شان خرده بگيرند، به ھر نحوی که باشد، می زنند؛ 

  .طور صريح برای شان باقی نگذارده حتی اگر ترس از جامعه رخصت گفتن چنان حقايق را ب

چنين نظرياتی نمی تواند تفسير متن محور .  نظريات عبدالکريم سروش در زير در مورد قرآن و وحی توجه کنيدبه

چه مدرن و چه سنتی باشد، يا تفسير ناب و کامل مفسرمحور مفسرينی پابند متن، که تمام کتاب يا کتاب ھای دينی را 

  . کالم خدا می دانند

. كرد یل به او نازل شده بود، منتقل ميق جبرئي را كه از طریاميله بود؛ او پيوسامبر تنھا ي، پیت سنتيبنا به روا" 

كند كه  یك شاعر احساس ميامبر درست مانند يپ«، »د قرآن داشت استي در تولی محوریامبر نقشي به نظر من، پ اما،

امبر ھمه ي شخص پ-ھمان حالدر :  باالتر از آنیا حتي - اما در واقع. ار گرفته استي او را در اختیروني بیئروين

آنچه او از «، » استی الھینفس ھر فرد«د و يآ یامبر ميپ» نفس«ن الھام از يا«، »د كنندهيننده و توليآفر: ز استيچ

توان به ھمان شكل به مردم عرضه كرد؛ چون  ین مضمون را نمياما ا.  استیكند، مضمون وح یافت ميخدا در

ن ين است كه به ايامبر اي شخص پۀفيصورت است و وظ ی بین وحيا. لمات است كی ورایباالتر از فھم آنھا و حت

ن الھام يك شاعر، ايامبر، باز ھم مانند يپ.  بخشد تا آن را در دسترس ھمگان قرار دھدیصورت، صورت یمضمون ب

ار دارد، يد در اخت كه خویر و دانشي كه خود به آن اشراف دارد، و با تصاویداند، و به سبك  ی كه خود میرا به زبان

ح در يار فصي اوقات شاد است و طربناك و بسیامبر گاھيد كه پيكن ید، حس مياگر قرآن را بخوان«، »كند یمنتقل م

نھا اثر خود را در يتمام ا.  استی و معمولیار عاديش بسيان سخنان خوي اوقات پرمالل است و در بی كه گاھیحال

  ". استی وحی كامالً بشرۀنبن، آن جيا. اند  گذاشتهیمتن قرآن باق

  : نامبرده در ادامه سخن در ھمين مورد می افزايد
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ل صرفاً ي در مسایكنند وح ی فكر میشتريشتر و بياما امروزه، مفسران ب.  خطا راه نداردی، در وحیدگاه سنتياز د"

  ."ستير نيات پس از مرگ و قواعد عبادت خطاپذي مانند صفات خداوند، حینيد

مفسرمحور مفسرينی از تيپ سروش و گنجی يا نصر حامد ابوزيد متفکر و قرآن شناس مصری مرحلۀ تفاسير دينی 

ی از ئقو، در ھر تفسير و قرائت دينی، احساس ه ایتا پيش از چنين مرحل! درھم آميختگی تفسير و نقد است

ولی بينش . ھده کردخوبی احساس و مشاه دلبستگی، تمايل روحی ـ روانی و فضای فرھنگی مفسر را می توان ب

که پای بست اعتقادی چنين افرادی ترک خورده است، اگرچه  ، نسبت به دين، با آنه ایمفسرينی در چنين مرحل

خصوص به قوت و دلبستگی مفسرين ه خوش بينانه و مثبت، ولی به قوت و دلبستگی مفسرين متن محور مدرن، ب

کاکانه مفسرين آن با دين نقد تمام و محض و ناب دين نيست، چنين تفاسير با ھمه برخورد ش. متن محور سنتی نيست

توجه . ی از دلبستگی در آن ھا نسبت به دين وجود داردئقوزيرا رگه ھای از تمايل روحی ـ روانی و احساس نسبتاً 

  !!کنيد که در يک جا احساس قوی گفته شده است و در جای ديگر رگه ھائی از احساس نسبتاً قوی

ق و تعلقات ي، سال جنبۀ مثبت و منفی متون، خواه دينی و خواه غيردينی، بدون دخالت دادن تمايالتدر نقد، ھر دو

  . منتقد در امر بررسی و ارزشگذاری متن، تنھا برای کشف و بيان حقيقت، مورد ارزيابی و تحليل قرار می گيرد

ا مضمون يا روحيۀ متن قرار نمی گيرد، در گاه در تقابل ب تفاوت بين مفسر و منتقد در اين است که افکار اولی ھيچ

حالی که منتقد جنبه ھای مثبت و منفی يک متن را در نظر می گيرد و بيان می کند؛ بدون اين که پروائی داشته باشد 

  .    که چه پيش می آيد و برای کی خوش آيند است و برای کی خوش آيند نيست

 تفسير مفسرمحور، چون منويات خوشبينانه و نيمه خوشبينانۀ مفسر پذيرفتن تفاسير دينی، ھم تفسير متن محور و ھم

زيرا تفسير روشن، بدون متن . در تفسير دخالت دارند، نمی تواند از نگاه صحت بر مبنای استوار بنا يافته باشد

ۀ تفسير محکم و مستدل و بلند و قابل فھم و محسوس و گويا به عنوان پيش وجود تفسير يا پديد آورنده و آفرينند

  . وجود بيايده مقبول، اصالً نمی تواند ب

نا گفته نبايد گذاشت که داشته ھای فکری ـ فلسفی ـ علمی مفسرين دانشگاه رفتۀ معاصر، که ھمگام با پيشرفت زمان 

از معنا و مضمون متن /  علم و دانش ھای نوين تکامل می کند، در نزديکی يا دوری شکل تفسير با ۀو رشد و توسع

  . ی از ارزش و منطق را دارا می باشدئ به تفاسير درس خوانده ھای مدارس سنتی دينی ميزان باالنسبت

 اين تفسير چه گونه تفسيری است؟ آيا اين نوع تفسير می. ـ يکی از دوستان از چيزی بنام تفسير موضوعی ياد کردند

مدن آن برای انسان ھوشمند قابل قبول وجود آه تواند کوشش دين را در توضيح يا بيان چيستی ھستی و چگونگی ب

  بسازد؟

در گذشته ھا آيات يک متن دينی را در ارتباط با آياتی که قبل و بعد از آنھا قرارداشتند، حتی اگر آيات از لحاظ =  

ه چنين شيوه ھائی برای تفسير بيشتر اوقات چيزی را ب. کردند موضوع با ھم سنخيتی ھم نمی داشتند، تفسير می

يان نمی کرد، ولی امروز برخی از مفسرين اسالمی به پيروی از شيوه ھای کاری مفسرين دينی غرب با درستی ب

طور مثال، وجود ه خواھند آياتی را که در اطراف يک موضوع مشخص در قرآن، ب استفاده از تفسير موضوعی می

البته چنين .  را تفسير کنندتند آي از آيات مرتبط با ھم از نظر موضوع يک يا چه ایدارند جمع کنند و از مجموع

نوعی از تفسير نسبت به تفسير سنتی بيشتر قرين به پختگی است، اما در کل از آنجا که کوشش اديان بيان 

موضوعات و پديدارھای غيرمحسوس و تجربی است فکر نکنم که با اين شيوه ھا ھم، يا بکار بستن ھر شيوه ديگری 

  .که باشد، به نتيجۀ برسند
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ظر من، ھمانطور که ھزار بار گفته ام، شناخت ھستی، اگر ممکن باشد، تنھا از راه تجربه و استفاده از آگاھی به ن

ھر انسانی راھی را برای شناخت انتخاب . شود در بستر زمان ميسر است ھای رو به تزايد انسان که علم ناميده می

 نوع انسان در طول ۀ فلسفه را، اما آنگونه که تجربداند و ديگری يکی دين را تنھا وسيلۀ شناخت می. نموده است

خصوص در قرون معاصر نشان داده است تنھا راھی که ممکن است شناخت نھائی انسان را ميسر ه تاريخ حياتش، ب

دين و فلسفه، اولی کالً و دومی با ھمه کوشش ھا و باوجود دست آورد ھای بزرگی که در . کند، فقط علم است

  . وجود آمدن آن عاجز بوده انده مسائل داشته است، در نھايت، از بيان چيستی ھستی و چگونگی بتوضيح خيلی از 

باقی بحث را، اگر چيزی برای گفتن باقی مانده ! شما ھم بايد قصد رفتن داشته باشيد. کنم زياد حرف زديم فکر می

  ...گذاريم برای بعد  باشد، می

  !تا ديدار بعدی.  خدا حافظ تان. زنده باشيد. ممنون. حال روز خوبی بودھره ب. من ھم بايد بروم. ـ ھمينطور است

١٩/٠۶/٢٠١١  

  

   

  

  

  

  


