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 كارآمدي و سنجش »اخالق تفسير«پرسش از معناي تفسير در 
  1»تفسير ةپديد« از مسلمان تفسيرپژوهان تعريف

  *هاجرخاتون قدمي جويباري
  **سيدهدايت جليلي

  چكيده
مند،    و سيالي است. شناخت و تبيين روش ،ميراث تفسيري مسلمانان ساحت متكثر، متنوع

تفسـيرپژوهي اسـت. يكـي از     ةگون برعهد   و آكادميك از اين ساحت متكثر و گونه ،عيني
اســت. مفســران و » تفســير ةپديــد«هــاي تفســيرپژوهي تبيــين درســت    اضــالع و جنبــه

اند،    داشته» تفسير« ةهاي متنوع و متكثري از پديد   تفسيرپژوهان مسلمان درطول تاريخ تلقي
ـ » تفسير«هاي تفسيرپژوهان از    رسد اين است كه تلقي   نظر مي   چه به   اما آن هـايي     ا كاسـتي ب

دهد كـه آنـان در بحـث از       نشان مي» تفسير«ها از    اين تلقي مواجه است. مطالعه در غالب
انـد و     روي آورده» تفسـير «تفسير، به تحليـل واژگـاني    ةجاي تبيين پديد   چيستي تفسير، به

نيازهـاي   ها و   گوي پرسش   پاسخ» غيرتفسير«و » تفسير«ها در تمايزبخشي ميان    كوشش آن
  است.    كامياب و كارآمد نبوده» تفسير«امروز نيست و اين تعاريف در تبيين واقعيت 
بـودنش در معـاني      چندوجهي ةواسط   تفسير به ةدر ساحت تفسيرپژوهي مسلمانان، واژ

آميـزد؛ يعنـي در      ست كه غالباً اين معاني درهم مـي ا   است. اين درحالي    كار رفته   مختلف به
و كاربسـت   اسـت  كه بايد لحاظ نشده   ها چنان   مان تفسيرپژوهي مسلمانان اين تفكيكگفت
  يابد.   درستي تمايز نمي   شده به   تفسير در معاني گفته ةواژ

اخـالق  «اي مرتبط با تفسير مانند    رشته   هاي ميان   جاكه پيش از پرداختن به پژوهش   ازآن
هـا و     داشت، در اين پژوهش با تلقـي » تفسير« ةپديدبايد تصور و درك درستي از » تفسير

هـا     شويم و آن   تفسير دارند آشنا مي ةتصوراتي كه تفسيرپژوهان و مفسران مسلمان از مقول
 سنجيم.   را مي
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هاي اصلي اين پژوهش اين است كه تعاريف مفسـران و تفسـيرپژوهان تاچـه       پرسش
اسـت؟ تفسـيرپژوهان در فهـم،        كارآمـد بـوده   كاميـاب و » تفسير«ميزان در تبيين واقعيت 

دارند؟ در اين » تفسير ةپديد«اند و چه دركي از    چه راهي رفته» تفسير«و تبيين  ،بازشناسي
ـ    مفاهيمي كه بـه  ةند؟ ترمينولوژي و مجموعا كار بسته   راه چه سازوكار و قواعدي را به  ةمثاب

اند چه ميـزان روشـن و كارآمـد       تدارك ديده ابزارهاي معرفتي براي تحليل و تبيين تفاسير
  كدام است؟» اخالق تفسير«در » تفسير«است؟ تلقي 

هـاي     ها و آسيب   ي و رخنهبرد راههاي    اهميت پژوهش حاضر در آشكارساختن كاستي
يعنـي   ،هـاي تفسـيرپژوهي     ناظر به يكي از اضالع و جنبه شناختيِ   شناختي و معرفت   روش

  است. ،»تفسير«
  .تفسير، اخالق تفسير، تفسيرپژوهان مسلمان، تحليل، نقد :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

تواند دست بـه     است و هيچ مفسري نمي» تفسير«اي تلقي از    بر گونه هر كنش تفسيري مبتني
چنـين، هرگونـه      داشـته باشـند. هـم   » تفسـير «كـه دركـي پيشـين از       آن كنشِ تفسير بزند، بي

تواننـد بـدون      استوار است. تفسيرپژوهان نمـي » تفسير«اي تلقي از    نيز بر گونه تفسيرپژوهي
را سامان دهند. بنابراين، مطالعات تفسـيري و  » تفسير«پژوهش در » تفسير«تصور پيشيني از 

دوم بر تصور و  ةاول و مطالعات درج ةتعبيرديگر مطالعات درج مطالعات تفسيرپژوهانه و به
تفسـير نيـز اعـم از     ةاي در حـوز  رشـته  شـوند. مطالعـات ميـان      برپـا مـي  » تفسـير «دركي از 
توانـد فـارغ از تصـور و       و ... نمـي  ،شناسي تفسير، اخالق تفسير   شناسي تفسير، روان جامعه

» تفسير«ك از توان ادعا كرد كه تصور و در   رو، نمي   سامان يابد. ازاين» تفسير«دركي پيشين از 
  تفسير است. ةپايه و اساس هرگونه مطالعه در حوز

پـژوهش كنـيم يـا    » اخالق تفسـير «كنيم در حوزة    طورمثال و مشخص وقتي قصد مي   به
باره سخن بگوييم يا مدعايي را طرح كنيم، بالفاصله ذهنيـت منطقـي ايـن پرسـش را        دراين

» اخالق تفسير«عنا و تلقي از تفسير از تركيب كدام م» اخالق كدام تفسير؟«كند كه:    طرح مي
  مدنظر قرار گرفته است؟

اخـالق  «وجـود دارد  » تفسـير «ها و تصوراتي كه از    جاست كه به عدد معاني و تلقي   اين
جاكه تفسـير در زبـان فارسـي هـم در معنـاي         يابد؛ ازآن   هاي متعدد شكل و معنا مي»تفسير

» تفسير فراينداخالق «توان از    رود. مي   كار مي   به» تفسير ةوردارف«هم در معناي » تفسير فرايند«
جاكه تفسير هم در معناي علم تفسـير     چنين ازآن   سخن گفت. هم» تفسير ةوردااخالق فر«و 
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توان از اخالق علم تفسير و اخالق كنش تفسير    مي ،معناي كنش تفسير   رود و هم به   كار مي به
، »تفسـير  فراينـد «كه چه دركي و معنايي از    اين  تناسب  تر به   اين جزئيسخن گفت. حتي از 

هـاي     معنـا و تلقـي  » اخالق تفسير«داريم، » كنش تفسير«و » علم تفسير«از » تفسير ةفراورد«
  متفاوت و متعددي خواهد داشت.

را دارد، لـذا  » اخـالق تفسـير  «اين نوشتار قصد پژوهش در موضـوع   ةجاكه نگارند   ازآن
 ةدن تلقي از تفسير پرداختن به مقولكر   و معين» تفسير« ةبدون درك و تصور درست از پديد

  نمايد.   دشوار مي» اخالق تفسير«
ن و و تصوراتي كـه تفسـيرپژوها   ،ها، معناها   كوشيم با تلقي   بيان، در اين نوشتار مي اين با

هــاي آنــان را ازحيــث    تفســير دارنــد آشــنا شــويم و كوشــش ةمفســران مســلمان از مقولــ
و اعوجاجـات   ،شناختي بسنجيم و نشان دهيم ابهامـات، مشـكالت     شناختي و معرفت روش

» اخـالق تفسـير  «چـون     اي مرتبط با تفسير هـم  رشته هاي ميان   اين حوزه چگونه در پژوهش
  كند.   بازتاب پيدا مي

محور اسـت و     ذكر است كه پژوهش حاضر مسئله روش و رويكرد اين پژوهش قابل در
اين پـژوهش   2كند.   ي است كه طرح مسئله و حل آن اقتضا ميفرايندمحور؛ تابع    نه موضوع

  است. قرآنچراكه موضوع آن تفسير  ،اول ةاي است درج   مطالعه
ها    ها و ديدگاه   تحليل لوازم منطقي نظريهـ منطقي دارد و به  يافتي تحليلي پژوهش حاضر ره

شـود و تـابع اصـل       تشكيل مـي » نقد«و » فهم« ةچنين رويكردي از دو مرحل فرايندپردازد.    مي
كند، بلكه    ديگر، پژوهش حاضر به توصيف (گزارش) بسنده نمي بيان تقدم فهم بر نقد است. به

  .)122 - 111: 1385 پردازد (قراملكي   مينيز ) Critic( »نقد«و  )Analysis( »تحليل«به 
  

  . تبيين مسئله2
كـردن   تحقيق حاضر سنجش تعريف تفسيرپژوهان مسلمان از چيستي تفسير و معـين  ةمسئل

  است. » اخالق تفسير« ةتلقي از تفسير در مقول
هاي متنوع و متكثري ازسوي مفسـران و تفسـيرپژوهان مسـلمان       تلقي» تفسير« ةاز پديد
شناختيِ مواجه    شناختي و معرفت   هاي روش   ي و آسيببرد راههاي    شود كه با كاستي   ديده مي

و » تفسير ةپديد«ها در تبيين    دهد كه كوشش آن   ها نشان مي   اين تلقي البغ است. مطالعه در
ها و نيازهـاي امـروز نيسـت و ايـن تعـاريف در تبيـين          گوي پرسش   پاسخ» تفسير ةواژ«نه 
  است.    كامياب و كارآمد نبوده» تفسير«عيت واق
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  شود:   هاي ذيل مطرح مي   براي پاسخ به اين مسئله، پرسش
كامياب و كارآمد » تفسير«تعاريف مفسران و تفسيرپژوهان تاچه ميزان در تبيين واقعيت 

چه دركي اند و    چه راهي رفته» تفسير«و تبيين  ،است؟ تفسيرپژوهان در فهم، بازشناسي    بوده
ند؟ ترمينولوژي و ا كار بسته   دارند؟ در اين راه چه سازوكار و قواعدي را به» پديده تفسير«از 

انـد     ابزارهاي معرفتي براي تحليل و تبيين تفاسير تدارك ديـده  ةمثاب   مفاهيمي كه به ةمجموع
كدام تلقـي   گوييم، مراد   سخن مي» اخالق تفسير«چه ميزان روشن و كارآمد است؟ وقتي از 

  از تفسير است؟
  

  قرآندر جغرافياي معرفتي مطالعات ناظر به  »تفسير«. 3
اسـت. ايـن پـژوهش        است كه توسط مفسران نگاشته شده» تفسير«پژوهش حاضر درباب 

اسـت كـه مـتن مقـدس      قـرآن بر فرض و تحقق  ازحيث منطقي و تاريخي مسبوق و مبتني
  مسلمانان است.

كند كه مطالعات ناظر به    ايجاب مي قرآنبا مطالعات ناظر به » تفسير«درك درست نسبت 
بندي كنيم و متون برآمده از اين مطالعات را از هم بازشناسيم. تفكيكـي كـه در      را اليه قرآن
هاي ديگـر     اي از متفكران در حوزه   هايي است كه پاره   آيد تاحدي ملهم از تفكيك   جا مي   اين

  3اند.   صورت داده
بـا چنـد اليـه از متـون و چنـد سـطح از مطالعـات         قـرآن در ساحت مطالعات ناظر به 

  هستيم:  رو روبه
نهيم؛ متني كـه موضـوع فهـم و مطالعـه قـرار         نام مي» متن يك«متن يك: متن قرآني را 

 يـا از تكـاليف   )evaluations( هـا    يـا از ارزش  )facts( است. اين متن يا از امور واقـع     گرفته
)obligations (گويد؛   سخن مي  

  اند:   متن دو: اين دسته از متون خود سه دسته
و » مـتن يـك  «چنـد و چـون تكـون     ةها و اطالعات دربـار    الف) متوني كه حاوي داده

  4هاي آن هستند؛   ها يا زمينه   ويژگي
ــار  ــه درب ــوني ك ــم  ةب) مت ــونگي فه ــك«چگ ــتن ي ــم آن  » م ــدهاي فه ــد و نباي و باي

  گويند؛ مي  سخن
  5هستند.» متن يك«فهم  ةورداج) متوني كه فر
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اند و آن اين است كـه موضـوع و      كنيم كه اين سه دسته در يك امر مشترك   مالحظه مي
  است ازحيث داللتش بر معاني مدلوالت.» متن يك«ها    متعلق آن

  ها يكي از سه دستة متون دوم است.   متن سه: مجموعه متوني هستند كه موضوع آن
و سه) ازحيث سطح معرفـت و   ،كنيم سه دسته متون (متن يك، دو   كه مالحظه مي   چنان

معرفـت  «بـه  » مـتن دو «و » متن يك«شناسي    سان نيستند. براساس عرف معرفت مطالعه يك
» دوم ةمعرفت درج«منطقاً به » متن سه«اما  6تعلق دارند، )first order knowledg( »اول ةدرج

  متعلق خواهند بود.
جا با سه دسته متون كه متعلق بـه دو سـطح و اليـه از معرفـت اسـت         بيان، تااين اين با

  سروكار داريم:
  قرآن؛ ،متن يك
  علوم قرآني، روش تفسير و تفاسير؛ ،متن دو
  شناسي تفسير و تفسيرپژوهي.   علوم قرآني، روش ةفلسف ،متن سه

دوم تعلـق دارنـد.    ةاول و متن سـه بـه دانـش درجـ     ةمتن يك و متن دو به دانش درج
ها، بايدها و نبايدهاي خاص خود    هركدام از اين دو سطح از معرفت و دانش، احكام، روش

  د.شوها مخدوش ن   باره اين است كه مرز ميان آن   ترين مسئله دراين   را دارند و مهم
در  ناظر به كدام اليـه » تفسير«جاست كه    بندي پرسش اين   با فرض اين توصيفات و اليه

تـوان     هـا مـي     يـك از ايـن اليـه    در كـدام » تفسـير «ديگرسـخن از   اين ساحت اسـت؟ و بـه  
  گفت؟  سخن

توان ناظر به بخشي از مـتن دو دانسـت كـه بـه        را مي» تفسير«در پاسخ به اين پرسش، 
  تعلق دارد.» اول ةمعرفت درج«

بخشي از مـتن  و قلمرو پژوهش حاضر  ،بنابراين، با بيان اين مقدمات، موضوع، ساحت
  است.» اول ةمعرفت درج«يك (يعني تفسير) است و جنس اين پژوهش از سنخ 

  
  در تلقي مفسران و تفسيرپژوهان» تفسير«. بررسي و تحليل چيستي 4

اصلي ايـن پـژوهش اسـت     ةكه مسئل» تفسير«نهادن به تحليل و نقد تعاريف از    پيش از پاي
  نمايد:   گزارش اجمالي از چندوچون آن بايسته ميو » تفسير ةپديد«اندازي از    چشم ةارائ

كـار     به» يند تفسيرافر«معناي    اي است؛ هم به   اي و بلكه چندجنبه   اي دوجنبه   واژه» تفسير«
د و شـو    اطالق مـي » كنش تفسير«ازديگرسو، هم به ». تفسير ةوردافر«معناي    رود و هم به   مي
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هـاي متفـاوتي ميـان تفسـيرپژوهان        تلقي يادشده ةهر چهار مقول ةدربار». علم تفسير«هم به 
اسـت و پـاره يـا    » چيسـتي تفسـير  «ها    اي يا بخشي از آن   وجود دارد. موضوع يا متعلق پاره

كـه   گونـه    آن«اند. برخي در تعاريف خود بـه تفسـير      پرداخته» چوني تفسير«بخشي ديگر به 
  دو.     اي از اين   و برخي نيز آميزه» كه بايد گونه   آن«به تفسير اند و برخي ديگر    نظر كرده» هست

نگريم و به تحليل و    هاي مختلف مي   از ساحت» تفسير« ةدر اين بخش، به مفهوم و پديد
  پردازيم:   نقد آن تعاريف مي

  
  »تفسير« ة، نه پديد»تفسير« تعريف اسمي از 1.4

 و اسـتخراج  كـريم  قـرآن اصطالحي در علوم اسالمي ناظر به توضيح معناي آيات  7»تفسير«
هاي علوم    ترين زمينه   به يكي از گسترده» علم تفسير«معارف از آن است. اين واژه در تركيب 

  ).680 :1367است (پاكتچي  كريم قرآناسالمي اشاره دارد كه موضوع آن تفسير 
اسـت.      تفسير نزد تفسيرپژوهان از دو حيـث لغـوي و اصـطالحي بررسـي شـده      ةواژ
فـارس   معاني متعددي مانند روشني و ايضاح (ابن» فسر« ةاز ريش» تفسير«دانان براي  لغت

)، كشف مراد از 781، 2ج  :1407جوهري  ؛247 ،7 : ج1409؛ فراهيدي 402، 4 ج :1422
: 1408كشف معناي لفظ و اظهـار آن (طريحـي    )،55، 5: ج 1405منظور  لفظ مشكل (ابن

  اند.     و ... را ذكر كرده ،)470، 3: ج تا   )، كشف معناي معقول (زبيدي بي433، 3ج 
ترين كاربردهاي خود    اند كه در كهن   سامي پشر/ فسر دانسته ةبرخي نيز تفسير را از ريش

 ن (خواب) و تعبيركـردن اطـالق شـده   معناي گزارد   معناي گداختن، و در كاربرد پسين، به   به
هاي باسـتاني اكـدي و آشـوري، در       توان در زبان   مي ،بر عربي افزون ،است. اين كاربردها را 

 فرايندو مندايي بازيافت. در  ،و اشكال مختلف آرامي از آرامي كتاب مقدس، سرياني ،عبري
گيـري     سـان  داده كه مبنـاي هـم  اي رخ    انتقال از معناي گداختن به گزاردن (خواب) استعاره

معنـاي     به يابي دست به فلز ناب با گداختن سخن براي  يابي دست گداختن سنگ معدن براي 
  ).680 :1367(پاكتچي  آن است ةنهفت

هاي علـوم قرآنـي و برخـي       شماري از تفاسير و در كتاب ةازحيث اصطالحي، در مقدم
است كه به فراخور بحث     واني براي تفسير بيان شدهگون و فرا   هاي ديگر تعاريف گونه   كتاب

  د:شو   ها اشاره مي   به برخي از آن
ــ ــان   مجمــعتفســير  ةطبرســي در مقدم ــراد از لفــظ مشــكل «تفســير را  البي  »كشــف م

وسيلة آن فهـم     علمي كه به«را به     است. زركشي آن    ) تعريف كرده39، 1 : ج1406  (طبرسي
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هـاي     (ص) نازل شده و بيان معاني و استخراج احكام و حكمت پيامبرشكتاب خدا، كه بر 
(ره)  اسـت. عالمـه طباطبـايي       ) تعريف كـرده 33، 1 : ج1957 (زركشي» آيد   دست مي آن به

) 4، 1 : ج1363(طباطبايي » ها   و كشف مقاصد و مداليل آن قرآنبيان معاني آيات «تفسير را 
و  قـرآن  بيـان اسـتعمالي آيـات   «تعاريف فوق تفسير را  است. برخي نيز در جمع دانسته
» دن مراد خداي تعالي برمبناي قواعد ادبيات عرب و اصـول عقاليـي محـاوره   كر   آشكار

  اند.   دانسته )23 :1386(بابايي 
يا » شرح االسم«اغلب راه » تفسير«كه مالحظه كرديم تعاريف فوق از بيان چيستي    چنان

و  ،تفسيرة ديدپ كه    جاي اين   تفسير را. اين تعاريف به ةپيمايند، نه پديد   را مي» تعريف اسمي«
اند. غالب تعريف    مسماي تفسير را تعريف كند، به شرح اسم تفسير روي آورده ،ديگرتعبير به

يابي لغوي  و ريشه» تفسير«به تحليل واژگاني  ،شود، نخست   ديده مي» تفسير«و تبييني كه از 
را نيز در همان ريشه و بابي كه لفـظ بـدان تعلـق        گاه معناي اصطالحي آن   پردازد، آن   آن مي

 ةكه پديد   روست: نخست اين   براي تعريف اساساً با دو اشكال روبه برد راهاين  جويد.   دارد مي
ين شرح اسـم بـه تبيـ    گذر ره هاي ديگر دارد و اگر بخواهيم در    هاي ديگر نام   تفسير در زبان

تفسير  ةكه پديد   آن يند كار در هر زباني متفاوت خواهد بود؛ حالابپردازيم بر» چيستي تفسير«
فرض استوار اسـت كـه    بر اين پيش برد يادشده راهكه    آن در خارج ماهيتي واحد دارد. ديگر

 ةاسـت و هـم احاطـ    تفسير هم اشراف الزم بر دقايق لفظ داشته ةواضع لفظ تفسير بر پديد
تفسير اساساً امر ثابتي است كه در گذر  ةكه پديد   تفسير و هم اين ةبر چندوچون پديد كامل

واكـاوي واژگـاني حـداكثر حكايـت از آن      ،رو   پذيرد. ازايـن    زمان و تحوالت دگرگوني نمي
كـه     اند. اما اين   خواهد داشت كه گذشتگان نسبت به مقولة تفسير چه درك و تصوري داشته

و تصور چه ميزان درست يا نادرست بوده امري اسـت كـه مـا را بـه جانـب       آيا اين درك
خواند. بنابراين، ما نيازمنـد بـه شـناخت       مي تفسير فرا ةفراشدن از لفظ و بررسي خود پديد

  است.  گذاري آن تفسير فارغ از نام و نام ةتفسير هستيم و شناخت پديد ةخود پديد
تلقي از مسماست. امـا ايـن تلقـي اوالً     ةبر گون نيگذاري مبت   اين درست است كه هر نام

 بـر  هـا نيسـت؛ ثانيـاً      ترين تلقـي    ترين و جامع   صرفاً تلقي واضعان واژه است و لزوماً درست
تطور  فرايندبسا خود پديده در گذر زمان    موردنظر چه ةفرض درستي تلقي واضعان از پديد

نِ آن با ديـروزش تفـاوت و تمايزهـايي يافتـه     سر نهاده باشد و معناي اكنو و تحول را پشت
تواند ما را به تلقي واضعان اين واژه يا كـاربران     تنها مي» تفسير«باشد. بنابراين، تحليل لغوي 

  .تر بيشآن راه ببرد نه 
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وجود دارد تعـاريف  » تفسير«نكته و نقد ديگري كه بر تعاريف تفسيرپژوهان مسلمان از 
ها بـه عنصـر كشـف و بيـان در        آن ةسوگيري مثبت است. تقريباً همانديشانه و داراي    مثبت
سازد. درمقابلِ    طرفي دور مي   بيني و بي   كنند. اين امر تعريف را از واقع   تفسير اشاره مي فرايند

تفسير ايجاد يك معناسـت  «اي ياد كرد:    طرفانه   هاي بي   توان از تعريف   ها، مي   اين نوع تعريف
اي وابستگي ميان معناي تفسيري با مـتن وجـود      آن گونه  خالل تباط با يك متن كه دردر ار

مانند حروف مقطعه، عموم آيات در موقعيتي هستند كـه از ظـاهر    ،جز موارد نادري   دارد. به
نـاميم، براسـاس      شود. اين معنا را اوليه يا معناي تبـادري مـي     ها معنايي به ذهن متبادر مي   آن

چـه تفسـير      اي نـدارد. آن    شود و نياز به فعاليت ويژه   دانش زباني و در تبادر عرفي ايجاد مي
شود ايجاد معناي ثانويه يا معناي تفسيري (غيرتبادري) است كه حاصل دانش يـا     ناميده مي

بخـش اصـلي كـار    «اسـت:      و نيـز گفتـه شـده    8»مهارتي فراتر از دانش عادي به زبان است
يافته  متن اصلي با كاركرد ارجاعي و ارزش اطالعاتي توسعه ةپديدآوردن متني دربار تفسيري
هـايش در بـر    گـوني  گونه ةتفاسير را با هم ةچنين نگاهي هم )،681 :1367(پاكتچي » است
آل و آرمانيِ تفسير معطـوف     صورت ايده   كه تعريف تفسيرپژوهان اغلب به   گيرد، درحالي   مي

  هاي موجود.   نهاست نه به نمو
وارد اسـت ايـن اسـت كـه غالـب تعـاريف از       » تفسير«نكته و نقد ديگري كه تعاريف 

كه شايسـته اسـت      معناي عام آن. درصورتي است نه تفسير به» قرآنتفسير «ناظر به » تفسير«
گاه تعريف در مصـداق خـاص و مـوردنظر       در كليت خويش تعريف شود، آن» تفسير«ابتدا 

  د.شواعمال 
  
  هاي گوناگون در ساحت» تفسير«معاني  2.4

بـودنش، در معـاني    چنـدوجهي ة واسـط    بـه  ،»تفسير« ةدر ساحت تفسيرپژوهي مسلمانان واژ
تفسـير   ،»تفسـير  ةوردافر« ةمثاب   تفسير به ،»تفسير فرايند« ةمثاب   رود. تفسير به   مي كار   مختلف به

». شم يـا مهـارت تفسـير   « ةمثاب   و تفسير به ،»م تفسيرعل« ةمثاب   تفسير به ،»كنش تفسير« ةمثاب به
. تفسـير  2 ،كنش ةمثاب   . تفسير به1 .اي است   جنبه   بنابراين، تفسير از دو جهت داراي مفهوم دو

. تفسير 2 ،فرايند ةمثاب   . تفسير به1كند:    ديگر هم تفسير دو جنبه پيدا مي دانش. ازجهت ةمثاب   به
  .)424: 1391(جليلي  فراورده ةمثاب   به

كه هم  معنا اي است؛ بدين   مفهومي دوجنبه» فهم«و » باور«چون مفاهيمي مثل    تفسير هم
 فراينـد  رو، گاهي مراد از تفسيرْ   اين   . ازفرايندآن » ةفراورد«كند و هم بر    داللت مي» فرايند«بر 
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تفسـير، دو مقولـه را بايـد از هـم     ينـد  ا. در سـاحت فر فرايندوردة آن اآن است و گاهي، فر
 . مهـارت تفسـير. مـراد از علـم تفسـير فراتـر از دانـش عـام        2 ،. علم تفسـير 1بازشناخت: 

)knowledge( اي از اطالعات   و صرف مجموعه )information( رجا، علم تفسي   است. در اين 
 اسـت هرمنوتيـك   امروزه ديسيپليني را كه مربوط به تفسـير  9علمي است. ةيك رشت ةمثاب   به
)hermenutics( شود. كار تفسير بـا     تفسير تنها در علم تفسير خالصه نمي فرايندنامند. اما    مي

را در     يابد. بساكه فرد عالم علم تفسـير باشـد، امـا نتوانـد آن       صرف دانش تفسير سامان نمي
 10»شـم تفسـير  «آيـد و آن     ان مياي ديگر درمي   رو، پاي مقوله   كار بندد. ازاين   تفسير يك آيه به

هاي نظـريِ     بنابراين، دانش 11كنند.   ياد مي) skill( »مهارت تفسير«است كه امروزيان از آن به 
چـه     هاي تئوريك صرف در ساحت تفسير را علم تفسير برعهده دارد و آن   انتقال و جنبه لقاب

  آيد شم يا مهارت تفسير گويند.   دست مي   عمل به ةانتقال نيست و در عرص را كه قابل
ست كه در گفتمان تفسيرپژوهان به يكي از چهار معنـاي فـوق   ا  اي   رو، تفسير واژه   اين   از

  شود.   استفاده مي
 ،بـراي مثـال   ؛اند   دانسته» علم« ةاند كه تفسير را از مقول   ميان تفسيرپژوهان كساني بوده از

  حيـث  آن ، ازقـرآن قدرِ توان بشري از احوال    در آن به علمي است كه«باور زرقاني تفسير  به
رو،    ). ازايـن 334 :1419(زرقـاني  » شـود    كه بر مراد خداوند متعال داللـت دارد، بحـث مـي   

 ةمثاب   قلمداد كنيم. تفسير به ،»كنش تفسير«نه  ،»علم تفسير«تعريف  ةمثاب   تعريف وي را بايد به
ها تفسـير را از جـنس      آن تبعِ درازدامني دارد. زرقاني نيز به ةعلم درميان تفسيرپژوهان پيشين

را » تفسير«تعريف  ،برخالف بسياري از پيشينيان و پسينيان خود ،زرقاني 12علم دانسته است.
يك دانش كه موضوع و  ةمثاب   را به    كند، بلكه آن   يابي واژگاني تفسير بنا نمي   بر تحليل و ريشه

  كند.   غايتي دارد نظر مي
با تفسـير   ،تفسير. بنابراين ةفراوردتفسير است و نه ناظر به  فراينداين تعريف نه ناظر به 

رسد    نظر مي نگرد. اما به   دانش مي ةمثاب   سروكار ندارد، بلكه به تفسير به» كنش تفسير«چونان 
 ةفـراورد آورد ناخودآگـاه بـه      حساب مي   به» رف تصوريمعا«جاكه تفسير را از جنس    در آن

  ).همانتفسير نظر دارد (
ذهبي نيز بـه   آيد كه   كند برمي   از اقوالي كه ذهبي در بيان معاني اصطالحي تفسير نقل مي

كنـد، تفسـير      نگرد. در چهار تعريفي كه ذهبي از پيشـينيان نقـل مـي      مي» علم« ةمثاب   تفسير به
بـر دارد   اسـت؛ علمـي كـه موضـوع و مباحـث خاصـي را در          تلقـي شـده  » لـم ع«چونان 
حكايـت  » انگـاري    علـم «تبع، تعريـف مختـار وي نيـز از       ). و به29، 15، 1 : ج1409  (ذهبي
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) و در 15 :(همـان » علم التفسير يبحث عن مـراد اهللا تعـالي بقـدر الطاقـة البشـرية     «كند:    مي
(همـان) از  » لكل ما يتوقف عليه فهـم المعنـي و بيـان المـراد    فهو شامل «افزايد:    توضيح مي

ـ    است كه تلقي تفسير بـه     اجمال دريافته بهآيد كه وي    عبارات ذهبي چنين برمي » علـم « ةمثاب
كه بايد نه از چندوچون اين لوازم و تبعات آگاه اسـت و نـه      تبعات و لوازمي دارد؛ اما چنان
دهد چگونه اين لوازم و تبعـات درخصـوص تفسـير لحـاظ     اساساً درپي آن است كه نشان 

  بودن تفسير دارد.   سطح با زرقاني در علم   سان و هم شود. او نيز دركي هم   مي
پژوهي است و نـاظر بـه      فراوردهنحو بارزي    تعريف ذهبي از تفسير و تفسيرپژوهي او به

نگريسته است و » مقام تحقق«او تفسير را در ». تفسير فرايند«هاي تفسيري است، نه    فراورده
  ».مقام تعريف«نه در 

دانـد:     بـودن تفسـير را بـه سـه اعتبـار مـي         يك تعريف از علم، علـم  ةبا ارائ ،بابايي نيز
هـا بهـره      . شخص مفسر در حد توان بشري از آن دانـش 2 ،هاست   اي از دانش   مجموعه  .1

هـا داراي ملكـه و تـوان تفسـير آيـات اسـت          بـرآن دانـش   . شخص مفسر عالوه3 ،برد   مي
  .)22 :1386  (بابايي

شـناختي وجهـي از اعتبـار       آن ازحيث معرفـت  ةگان   تعريف بابايي از علم و اعتبارات سه
  آن مفيد فايدتي نيست. ةبحث دربار ،رو   ندارد. ازاين

بودن تفسير به چه معناست؟  »علم«ست كه جا مطرح است اين ا   پرسش مهمي كه در اين
كـه   اي   گونه است؛ به    لوازم آن ةبا هم) diciplin( »علمي ةرشت«گر يك    علم تداعي ةامروزه واژ

دارد. اما    متمايز مي )knowledge( »معناي عام دانش به«و  )informaition( »اطالعات«را از     آن
چـه     به آن باشد. باتوجه    اين تلقي از علم براي تفسير مطرح بودهها    رود در باور آن   گمان نمي

 ،در معناي امروزين ،دانستن تفسير است تلقي وي از علم    آورده» علم«كه زرقاني در توضيح 
  خود منتفي است.  خودي به

فسـير  ت«يك ديسيپلين امري كامالً جاافتاده و معتبر اسـت، امـا    ةمثاب   به» تفسير« ،عالوه   به
نمايد؛ چه، اگر قرار باشد بـراي تفسـير هـر مـتن يـك         يك علم پذيرفتني نمي ةمثاب   به» قرآن

دانش خاص و با تعريف متمايز فرض كنيم بايد به عدد هر متن علم تفسير خـاص داشـته   
  معناي نفي كليت علم تفسير است.   باشيم و چنين امري به

 كنيم بايد روشـن كنـيم كـه آيـا ايـنْ        تلقي مي »علم«براين، وقتي ما تفسير را يك  افزون
هـاي     كه تفسير را در تلقي   است يا اين» كنش«يا » مهارت«يا » فن«نفي تفسير چونان  ةمنزل به

  13كنيم؟   ديگر نفي نمي



 111 ... …كارآمدي و سنجش »اخالق تفسير«پرسش از معناي تفسير در 

اسـت،      تلقي شده» تفسير فرايند« ةمثاب   تفسير به» تفسير«اما در تعريف عالمه طباطبايي از 
تفسير عبارت است از بيان معناي آيات و كشـف مقاصـد و مـداليل    »: «تفسيري ةفراورد«نه 
 ةنظران تعريف تفسـير را بـه دو دسـت      ). برخي از صاحب5، 1 : ج1363(طباطبايي  14»ها   آن
انـد     به تعريف و توصـيف نشسـته  » يك علم ةمثاب   تفسير به«و  »عنوان تالش فكري   تفسير به«

انـد.     نخسـت جـاي داده   ةو تعريف عالمه طباطبايي را درشمار دست) 20- 19 :1379(بابايي 
حال، بايد    حساب آورد؛ بااين   توان مؤيد اين معنا به   محتواي تعريف عالمه طباطبايي را نيز مي

    كـار بـرده     درنظر داشت كه عالمه طباطبايي تعابير متفاوتي از تفسير را در مواضع مختلف به
برد    بهره مي» علم تفسير«كند و از تعبير    ياد مي» علم«از تفسير چونان است. ايشان گاهي 

 ،رو   اســت. ازايــن    اســتفاده كــرده» فــنّ تفســير«) و گــاهي نيــز از 7 :1386(طباطبــايي 
چه در تعريف ايشـان از تفسـير      جا تلقي واحدي از تفسير ندارد. اما آن   طباطبايي همه  عالمه

و كنش معطوف  فرايند ةمثاب   آيد درنظر ايشان تفسير به   برميقرآن در اسالم و  الميزاندر آغاز 
توان گفـت كـه در      رو، بحثي را بحث تفسيري مي   اين   به كشف مقصد و مدلول آيه است. از

ايـن كـنش باشـد اثـر      ة). هر اثري كـه دربردارنـد  88 :همان» (محصل آيه تأثير داشته باشد
  است.  تفسيري

بخشد،    طباطبايي تفسير از جنس كشف است، نه جعل. مفسر به آيات معنا نميدر تلقي 
بلكه آيات قرآني پيشاپيش حاوي و حامل معنايند و كار مفسر كشف ايـن معنـا اسـت، نـه     

  جعل آن.
بـودنش در     چندوجهي ةواسط   تفسير به ةبنابراين، در ساحت تفسيرپژوهي مسلمانان، واژ

آميزد؛ يعني    است. اين درحالي است كه غالباً اين معاني در هم مي    رفتهكار    معاني مختلف به
و كاربسـت   انـد  لحاظ نشده ،بايد  كه   چنان ،ها   در گفتمان تفسيرپژوهي مسلمانان اين تفكيك

  يابد.   درستي تمايز نمي   شده به   تفسير در معاني گفته ةواژ
  
  تمايز اثر تفسيري با غيرتفسير 3.4

ز مباحثي كه درميان تفسيرپژوهان مطرح است ايـن اسـت كـه چـه اثـري را بـا چـه        يكي ا
كه تفسـيرند داراي    حيث آن تفاسير از ةتوان اثر تفسيري ناميد؟ درواقع، هم   هايي مي   ويژگي

دارنـد. ايـن پرسـش را       متمـايز مـي  » تفسـير    غيـر «هـا را از     هايي هستند كه آن   مؤلفه يا مؤلفه
اسـت؟ كـدام    قـرآن توان طرح كرد؛ چه اثري تفسـير     نيز مي كريم قرآندرخصوص تفسير 

 ةكنـد؟ درواقـع، همـ      شاخصه و ويژگي است كه يك اثر تفسيري را از ساير آثار جـدا مـي  
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» تفسـير    غير«ها را از    هايي هستند كه آن   كه تفسيرند داراي مؤلفه يا مؤلفه  حيث آن تفاسير از
ها مشـخص     فراوردهاز ساير  ،فراورده ةمثاب   به ،ديگرعبارت، مرز ميان تفسير دارد. به   متمايز مي

  د.شوو معين 
كـه در     (ره) اسـت. چنـان   كه به اين مسئله توجه داشتند عالمه طباطبـايي  جمله كساني   از

اني آيات قرآنـي و كشـف   بيان مع«تفسير را  الميزان ةبخش پيشين بيان شد، ايشان در مقدم
بـه    تكيـه   باقرآن در اسالم  ) دانستند و در7، 1 : ج1363(طباطبايي  »هاي آن   مقاصد و ملول

تفسـير   ،تمـايز افكنـد. ازنظـر او   » تفسـير  شبه«و » اثر تفسيري«كوشد ميان    همين تعريف مي
بحثي را بحـث  «و كنش معطوف به كشف مقصد و مدلول آيه است. بنابراين،  فرايند ةمثاب به

رو    ازايـن  .)88 :1386(طباطبايي » توان گفت كه در محصل آيه تأثير داشته باشد   تفسيري مي
هاي اثر تفسيري حصول معناي آيه است. درواقع، ايشان برخـي     درنظر عالمه، يكي از مالك

بـراين، او بـا    داند. عالوه   خارج از بحث تفسير مي را و بديع ،قرائتهاي ناظر به لغت،    بحث
ها و مقبـوالت پيشـين بـر مـتن        هرگونه تحميل دانسته» تطبيق«و » تفسير«افكندن ميان    تقابل

 ،مبنـا  ايـن  دانست. بر» تطبيق«قرآني و هرگونه حمل آيه بر معنايي خالف ظاهر را درشمار 
اي نـزد اهـالي      محسوب نخواهند شد كه چنين نتيجه قرآنتفسير  ةبسياري از تفاسير درزمر

  تفسير پذيرفته نخواهد بود.
اهللا معرفـت نيـز در بيـان چيسـتي تفسـير و تفكيـك اثـر           مجال، موضع آيت    در اين

تفسيري اين است كه تفسير منحصر در رفع ابهام ناشي از لفـظ مشـكل و نارسـا اسـت     
هاي معمـول     طبق تعريف او، تفسير متعارف و روش ،گويا). 75 - 73 ،1 ج :1380(معرفت 

شـدت     تفسير بـه  ةشود. بنابراين، داير   براي كشف مقاصد گوينده اساساً تفسير محسوب نمي
شـود از     شود و بسياري از آثار كه در عرف تفسيرپژوهان اثر تفسيري محسوب مـي    تنگ مي

رسـد     نظـر مـي     آورد برخي مفسران و تفسيرپژوهان بـه    به ره نظر ماند. با   اين دايره خارج مي
تفسـيري بيـان      چه بسياري از آنان در بيان چيستي تفسير و تفكيك اثـر تفسـيري از غيـر      آن

  ».تفسير موجود«هاست نه    ي خود آننهاد پيش و » تفسير مطلوب«ها از    اند، تعريف آن   داشته
تفكيك يـك اثـر تفسـيري را از    » تفسير«و » خوانش«برخي نيز با تفكيك دو اصطالح 

معناي خوانش اين است كه فقط متن را بخوانيم و صـرفاً بـه همـان    «ند: كردغير آن تبيين 
است متكي باشيم و تفسير به اين معناست كه متن را توسـعه بـدهيم       معاني كه در آن آمده

» نـي بـه مـتن مفـاهيمي اضـافه كنـيم كـه در خـود آن وجـود نـدارد          را باز كنيم؛ يع    و آن
منظور فهـم     به ،هايي كه با يك متن   تمام برخوردها و مواجهه ،درواقع .)50: 1391  (پاكتچي

شود، هميشه چالشي بـين تفسـير و خـوانش اسـت. بنـابراين، براسـاس ايـن           آن ايجاد مي
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عباراتي است كه در متن وجـود نـدارد، و   متن و آوردن  ةتوضيح، مالك اثر تفسيري توسع
  15ندارد.  هيچ ارتباط مستقيمي نيز با متن

  
  »مفسر«و » تفسير«نسبت  4.4

اي اسـت كـه      گيري تفسير توسط مفسر مسـئله    و چگونگي شكل» مفسر«و » تفسير«نسبت 
تفسير بيان برخي، مفسر دو روش براي  رسان باشد. به   تواند در فهم چيستي تفسير ياري مي

صـورت بسـته وجـود       . تفسير تحليلي؛ گاهي اطالعات در متن بـه 1گيرد:    پيش مي متن در
تفسير به اين شـيوه   فرايندكند. اگر در    تحليل آن آيه را تفسير مي و  دارد كه مفسر با تجزيه

اهـد  آن خو ةدهند هاي تشكيل   تحليل يك معنا به مؤلفه و  تجزيه ةرفتار كنيم، تفسير از مقول
لغـت، صـرف و    :ماننـد  ؛موردنياز ابزارهاي تحليل اسـت  ةتنها وسيل فرايندبود كه در اين 
تحليـل   ةاز بهتـرين آثـار در حـوز    المفردات في الفاظ القرآنو ... . كتاب  ،نحو، بالغت

از ابزارهاي تحليلي مانند لغت و صـرف و   نيز بااستفاده البيان مجمعواژگان است. تفسير 
اي؛ در ايـن نـوع از      . تفسـير توسـعه  2)؛ 52 :همـان پردازد و ... ( آيات مينحو به تحليل 

شود كه در اصل متن    شود و مطالبي درمورد متن گفته مي   تفسير چيزي به متن اضافه مي
ميان پرسـش     ). البته دراين53 :وجود ندارد و اين روش فراتر از تحليل متن است (همان

عات افزوده تا چه اندازه معتبر هستند؟ در علـم تفسـير   مهم و اساسي اين است كه اطال
اي براي آن    هايي براي اثبات و اعتبارسنجي اين اطالعات وجود دارد كه جايگاه ويژه   راه

  16اند.   قائل شده
  

  نيازمندي به تفسير 5.4
آيـا   تواند حاوي نكاتي درباب تلقي از تفسير باشـد.    بيان وجوه داليل نيازمندي به تفسير مي

لفـظ   ةواسط   است؟ يا به» تفسير«كه يك متن است نيازمند   حيث آن خود و از خودي متن به
نظر، دچار نارسايي است و توليد ابهام در اين نارسـايي عمـلِ      در انتقال معناي مورد ،مشكل

 يبـا نظـر در آرا   ا عرضـي؟ يـ  داند. درواقع، آيا تفسـير ذاتـي مـتن اسـتي       تفسير را الزم مي
اي عرضي براي متن است نه امري    آيد كه نزد اكثريت تفسير مقوله   يرپژوهان چنين برميتفس

هـايي كـه بـر آن و بـر خواننـده         بودن، بلكه ازحيث ويژگي   ذاتي؛ يعني متن، نه ازحيث متن
اي با مـتن تفسـير آن را      عارض شده نيازمند تفسير است و چنين نيست كه هرگونه مواجهه

  17سازد.   ضروري مي
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كه يك متن است نيازمنـد    حيث آن خود و از خوديِ   براي مثال، در تلقي معرفت متن به
لفظ مشكل در انتقال معناي مـوردنظر دچـار نارسـايي     ةواسط   نيست؛ بلكه چون به» تفسير«

تفسير امـري   ،آيد. در چنين نگرشي   الزم مي» تفسير«كند    است و اين نارسايي توليد ابهام مي
هاي فاقد لفظ مشكل و دشـوار نيازمنـد      بيان، متن اين رضي براي متن است نه ذاتي آن. باع

فرض مبتني باشد كـه     بر اين پيش» قرآنتفسير «اين سخن آن است كه  ةتفسير نيستند. الزم
). روشـن  22 - 18: 1380نوعي دچار مشكل و نارسايي اسـت (معرفـت      الفاظ متن قرآني به

هاي مسلمانان درباب متن قرآنـي كـه بـه اعجـاز بيـاني آن         اي با انگاره   الزمهاست كه چنين 
لفـظ دشـوار و    بودن آن از   آيد، چراكه شرط فصاحت يك متن عاري   باورمندند سازگار نمي

  ).13 - 11: 1359تعقيد لفظي است (رجايي 
 ،»نارسـايي «، »اجمال«، »ابهام«در تعريف و بحث معرفت درباب تفسير، مفاهيمي چون 

رونـد؛     كار مـي    ديگر به جاي يك   شده ندارند و اغلب به   معناي روشن و مرزبندي» اشكال«و 
نيـز،   18و ... در معناشناسي امروز تعريف روشـن و متمـايز دارنـد.    ،كه ابهام، اجمال   آن حال

بسـيار   ةلچه كه امروزه در معناشناسي مطرح است فاص   تلقي معرفت از ابهام در كالم با آن
ابهـام ناشـي از وجـوه لفـظ      ،كم مطابق تعريف وي از تفسير   دست ةدارد. در تصور معرفت

تواند ناشـي از     كه در معناشناسي امروز، ابهام كالم مي   آن دشوار و نارسا در متن است؛ حال
  19امور ديگر باشد.

  
  گيري . نتيجه5

آمـد، نكـات       پژوهان و تحليل و نقد آن گفتـه    در تلقي تفسير» تفسير«چه در چيستي    آن بنابر
  شود:   آن بيان مي ةبندي و نتيج   ذيل در جمع

بودنش در معاني مختلـف     چندوجهي ةواسط   به» تفسير« ة. در ساحت تفسيرپژوهي واژ1
ـ    تفسـير بـه   ،»علم تفسـير « ةمثاب   تفسير به ،»تفسير فرايند« ةمثاب   است: تفسير به رفته كار   به  ةمثاب
ايـن درحـالي اسـت كـه در تلقـي      ». شم يا مهارت تفسـير «ة مثاب   تفسير به ، و»كنش تفسير«

آميزد؛ يعني در گفتمان تفسيرپژوهي مسلمانان، ايـن     تفسيرپژوهان غالباً اين معاني در هم مي
درسـتي     بـه  يادشدهتفسير در معاني  ةو كاربست واژ اند لحاظ نشده ،بايد  كه   چنان ،ها   تفكيك
  يابد؛   نمي  تمايز
واشـكافي   گـذر  ره از » تفسـير «شده، تبيينِ چيستيِ    هاي بررسي   اتفاق نمونه به . در قريب2
بـه  » تفسـير «است؛ بسياري از تفسيرپژوهان در تبيين چيستي     صورت پذيرفته» تفسير« ةواژ
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حي آن در همان ريشه معناي اصطال يابي لغوي آن، سپس به   و ريشه» تفسير«تحليل واژگاني 
خطـاي  «كارشان آميخته بـه   ،اساس اين پردازند. بر   است مي   و بابي كه لفظ بدان تعلق گرفته

رو اسـت: نخسـت      براي تعريف اساساً با دو اشكال روبـه  برد راهجاي مسماست. اين    اسم به
شرح اسم  گذر ره هاي ديگر دارد و اگر بخواهيم از    هاي ديگر نام   تفسير در زبان ةكه پديد اين

كـه     آن يند كار در هر زباني متفاوت خواهـد بـود؛ حـال   ابپردازيم بر» چيستي تفسير«به تبيين 
فرض استوار    بر اين پيش يادشده برد راهكه    آن تفسير در خارج ماهيتي واحد دارد. ديگر ةپديد

 ةاست و هم احاط    ير هم اشراف بر دقايق لفظ داشتهتفس ةاست كه واضع لفظ تفسير بر پديد
تفسير اساساً امر ثابتي است كه در گذر  ةكه پديد   تفسير و هم اين ةكامل بر چندوچون پديد

دفـاع و   ها قابـل    فرض   يك از اين پيش   كه، هيچ   آن پذيرد. حال   زمان و تحوالت دگرگوني نمي
واژگاني حداكثر حكايت از آن خواهد داشت كـه گذشـتگان    رو، واكاوي   اتكا نيستند. ازاين

كه آيا ايـن درك و تصـور چـه       اند. اما اين   تفسير چه درك و تصوري داشته ةنسبت به مقول
جانب فراشدن از لفظ و بررسي خـود    ميزان درست يا نادرست بوده امري است كه ما را به

  خواند.   پديده فرا مي
كـه تفاسـير      كنند؛ توضيح اين   را بيان نمي» مفسر«با » تفسير«نسبت  ها از تفسير   . تعريف3

هـا روشـن      هاي معنايي است. تعريـف    ها و كاستي   در نسبت با متن تفسيرشده داراي افزوده
فـراهم   ئيمعنايي يا كاستي معنـايي از چـه منشـ    ةكنند كه اين اطالعات افزوده و توسع   نمي
  20تركيب؟ گذر ره تحليل؟ از  گذر ره آيد؟ از  مي

در بيان نسبت تفسير و مقوالتي چون » تفسير«. تفسيرپژوهان مسلمان در تلقي خود از 4
ــتناد«، »نقـــد«، »فهـــم« » برداشـــت« ،»تـــداعي معـــاني«، »استشـــهاد«، »اســـتدالل«، »اسـ

 21اند. نورزيده  اهتمامي
اي خاص از ادبيات و متـون     )genre( گونه ةمثاب   شده، تفسير به   هاي بررسي   . در تعريف5

كه ايـن     است، اما اين    اي مفروض واقع شده   ها چنين گونه   آن ةاست؛ در هم    بازشناخته نشده
هاي    هايي برخوردار است و در كجاها از متون و گونه   ها و مشخصه   ادبي از چه ويژگي ةگون
بررسـي تفسـير    .ناكاويـده و ناانديشـيده   تبـع    يابد پرسشي است مغفول و به   گر تمايز ميودي
طـور     هاي فرعـي آن در آثـار غربيـان بـه       ادبي و مطالعات تحوالت و گونه ةيك گون ةمثاب به

  22زدني است.   درخشان و مثال ةباره نمون   شود. كوشش نورمن كالدر دراين   جدي دنبال مي
نه و داراي سـوگيري مثبـت   انديشـا    مثبـت » تفسير«. تعاريف تفسيرپژوهان مسلمان از 6

كننـد. ايـن امـر       اشـاره مـي  » تفسير« فرايندها به عنصر كشف و بيان در    آن ةهم اًباست. تقري
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تعريـف   ،هـا    سـازد. درمقابـل ايـن نـوع تعريـف        طرفي دور مـي    بيني و بي   تعريف را از واقع
هايش در    گوني   گونه ةهم تفاسير را با ةطرفانه است كه چنين نگاهي هم   تعريفي بي 23پاكتچي
آل و آرمـانيِ تفسـير      صـورت ايـده   كه تعريف ديگر تفسيرپژوهان ما بـه    گيرد، درحالي   بر مي

  هاي موجود.   معطوف است نه به نمونه
هاي متنوع و متكثر مفسران و تفسيرپژوهان مسلمان    چه در اين پژوهش آمد، تلقي   بنابرآن

شـناختي و     هـاي روش    هـا و آسـيب     ي و رخنـه بـرد  راههـاي     بـا كاسـتي  » تفسـير « ةاز پديـد 
ها  دهد كه كوشش آن   ها نشان مي   اين تلقي كه مطالعه در غالب شناختيِ مواجه است معرفت

» غيرتفسـير «و » تفسـير «و نيز تمايزبخشـي ميـان   » تفسير ةواژ«و نه » تفسير ةپديد«در تبيين 
» تفسـير «ها و نيازهاي امروز نيسـت و ايـن تعـاريف در تبيـين واقعيـت         گوي پرسش   پاسخ

  است.    كامياب و كارآمد نبوده
قلمرويي نوپديد و نوظهور در ساحت  ).the ethics of interpretation( »اخالق تفسير. «7

» اخالق تفسـير «مطالعات تفسيري است و چندان براي جامعه تفسيرپژوهي شناخته نيست. 
كالن اخالق بـاور، اخـالق    ةتواند در ذيل حوز   ق به حوزة اخالق كاربردي است و ميمتعلَّ

گاه كه ساحت علم و كنش علمي و نيز  آن ،و اخالق علم بگنجد. فيلسوفان اخالق ،پژوهش
اخالق نهادند و از خـوب و بـد و بايـد و نبايـدهاي اخالقـي در آن       ةمقوله باور را در داير

 ةكـه بـه هـردو حـوز     اي از كساني رفته اين بحث در اذهان پاره   ها سخن گفتند، رفته ساحت
عنـوان يـك      خاطر داشتند شكل گرفت كه كنش تفسير نيـز، بـه     اخالق و تفسير تعلق ةفلسف

تـوان از   الزامات و داوري اخالقي قرار گيرد و مـي تواند مشمول  مي ،عمل ارادي و اختياري
 ،فهم ،خوب و بد و نيز بايد و نبايد افعال مفسران سخن گفت. هرگونه تلقي از ماهيت معنا

بـر   هايي را در   و تفسير، مانند هر تصور و تلقي خاص از دانش و معرفت، الزامات و بايسته
  كلي حاكم است.  ةنيز اين قاعده و ضابط قرآندارد. درمورد تفسير 

بهتـر و   ةداريـم. بـراي مفاهمـ   » تفسير«بر تصوري است كه از  تلقي اخالق تفسير مبتني
آغـاز تصـور خـود را از دو مفهـوم      هاي محتمل در فهم نيكوست كه در   گيري از كژي پيش

 عرضه كنيم.» اخالق تفسير«اين مفهوم تلقي خود از  ةگاه برپاي   بيان كنيم و آن» تفسير«
توانـد اخـالق      هاي گوناگون نزد تفسيرپژوهان و عالمان تفسير مـي    تفسير با تلقي ةپديد

و  فراينـد يـا   فراورده ةمثاب   گون با مسائل مختلف داشته باشد. اما چه تفسير را به   تفسير گونه
چه كنش يا علم و ... بـدانيم، الجـرم سـاحت تفسـير مشـمول نيـك و بـد اخالقـي قـرار          

  گرفت.  خواهد



 117 ... …كارآمدي و سنجش »اخالق تفسير«پرسش از معناي تفسير در 

ـ    تفسـير را بـه  » اخـالق تفسـير  «اين نوشتار در پژوهش خـود دربـاب    ة. نگارند8  ةمثاب
اسـت. بنـابراين،   » مهارت تفسير«، مقصود فرايندكند و در ساحت    تلقي مي» تفسير  فرايند«
تفسير نـاظر   فرايند ةدرج 360هاي اخالقي مفسران در محيط    به مسئوليت» اخالق تفسير«

)، مفسـر، صـاحبان حقـوق علمـي و     قـرآن امر موردپژوهش (متن  است. اين محيط شامل
 و ... است. ،فكري، مخاطب

  
  ها نوشت پي

 

  است.» كريم قرآناخالق تفسير «دكتري با عنوان  ةرسال اين مقاله مستخرج از .1
عنوان نمونه، بنگريد به قراملكـي     محور، به   محور با پژوهش موضوع   دربارة تفاوت پژوهش مسئله . 2

  .72 - 69الف:  1385ب؛ قراملكي  1385
متن «را » قرآنتفاسير «و » متن نخست«را  قرآن، ياسالم ةيشاند يخيتار مطالعة. محمد اركون، در 3

 زمينه  اين متن دوم آزاد كند. در ةكوشد متن نخست را از سيطر   نامد و با اين تفكيك مي   مي» دوم
  .142 - 140: 1377 ؛ نيز بنگريد به خلجي114 - 105: 1376اركون  ؛1988اركون  بنگريد به
تمايز بين متون در هرمنوتيك مدرن و نقد ادبي جديد از اهميـت بسـياري برخـوردار     ةمسئل

ـ  1970گادامر نخست در دسامبر «است.  بينـامتني تمـايز    ةدر كنفرانسي در نيويورك ميان دوگون
 ــ تفسـيري جداينـد. ريكـور نيـز      گذاشت. او گفت كه متون اصلي و ادبـي از متـون توضـيحي   

انـد (متـون      معنـاي فاقـد زمينـه      است؛ متون اصلي كه به    را ايجاد كرده ديگري ةبندي دوگان تقسيم
شـوند     اي خاص محسوب مي   جهان هستند و بازتاب زمينه   متون بي ةجهان) از متوني كه دربار بي

 . 626  ،464، 324، 320، 2: ج 1381 احمدي بنگريد به». جدايند

 شود.   ياد مي» م قرآنيعلو«دست مباحث و متون با عنوان  اين از .4
 ،هايي چون اصول تفسير، قواعد تفسير، روش تفسير   دست مباحث و متون اغلب با عنوان اين از .5

 شود.   و منطق تفسير ياد مي
) هسـتند و  قرآندار بحث دربارة چگونگي برخورد با متن يك (   اي از متون هستند كه عهده   گونه .6

در مواجهه با متن يك و براي فهم معـاني و مـداليل آن بايـد چـه     گويند كه    به مخاطب خود مي
هايي برخوردار باشند و چه مسيري را چگونه طي كنند    باشند و از چه آمادگي    راه داشته چيزي هم

و الزاماتي را رعايت كنند و از چه اموري پرهيز كنند. اين دسته از  ،و در اين راه چه قواعد، اصول
ها از    جاي دارند و محتواي آن» متن دو«هستند، درشمار » متن يك«كه ناظر به   حيث آن متون، از

 را بر تارك خود دارند.» شناسي تفسير   روش«عنوان  گاهجنس معرفت درجة اول است؛ هرچند 

 است. كريم قرآناين تعريف از تفسير ناظر به تفسير  .7
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» ظـاهر و مـراد  «و گـاه  » ظاهر و معنا«انويه، از تعبير جاي معناي اوليه و ث   در منابع علوم قرآني، به .8
؛ 113، 19 ؛ ج264، 1: ج 1405 ؛ طبـري 58 :1939/ 1358شـافعي   بنگريد بهاست.     استفاده شده

 .74، 2ج  :1985/ 1405 ؛ جصاص114، 2: ج 1972قرطبي 
9. disciplin ) هر دانشknowledg  يـا اطالعـات ( )Informatio ( تـوان     را نمـي ) ديسـيپلينdisciplin (

. مسـائل و موضـوعات آن بـا    2. حول يـك موضـوع باشـد؛    1دانست. ديسيپلين شروطي دارد: 
  و داراي متد است. مند روش. 3ها برقرار است؛    توليدي دارند و نظام طولي بين آن ةديگر رابط يك

  .چون شم الفقاهه   . هم10
توان معادل شم باشد يا نه. كساني چون مصطفي ملكيـان     ) ميskillالبته جاي بحث دارد كه آيا ( .11

 دانند.   دو را معادل هم مي    اين
؛ 8، 1: ج 1378؛ جرجــاني 24، 1: ج 1378 ابوالفتــوح رازي بنگريــد بــهعنــوان نمونــه،    بــه .12

 ، و ... .104، 1: ج 1310؛ الزركشي14-13، 1: ج 1411اندلسي 
 ها از تفسير را به دو دسـته تقسـيم كـرده      ها و تعريف   ، تلقيقرآن يرتفس يشناس   روشدر  ،بابايي .13

يك علم  ةمثاب   را به    اي كه آن   اند و دسته   قلمداد كرده» تالش مفسر«اي تفسير را چونان    است: دسته
 ).32 - 12: 1383 ييبه بابا يد(بنگر اند   به تعريف و توصيف نشسته

 ةتعريف تفسير را به دو دسته تقسيم كرده و تعريف عالمـه را در دسـت  نظران    برخي از صاحب .14
 ).10 - 9 :1386 بابايي(بنگريد به  اند   نخست جاي داده

شود كـه ممكـن اسـت مبنـاي آن        تفسير توسعه و گسترش معنا از ابزاري استفاده مي فرايند. در 15
كـه     اين (ع) يا (ص) و معصومين چون نصوص ديني و احاديث مربوط به پيامبر   هم ،شرعي باشد

مانند گواهي بر وقايع تاريخي كه شاخص آن بحث شأن نزول  ،هاي بيروني باشد   مبناي آن دانش
 .)50: 1391 پاكتچي(بنگريد به  هاي شخصي مفسر   يا دانش و انديشه ،است

 .1391 پاكتچي بنگريد بهتفصيل اين بحث  ةبراي مشاهد .16
  .40 - 36، 2 : ج1381 باباييبنگريد به باره    دراين .17
  .1379 صفوي بنگريد بهنمونه،  رايب .18
  .همان بنگريد به .19
هـا و     هايي از افـزوده    مثال ةالمعارف بزرگ اسالمي با ارائ   دايرة» تفسير«احمد پاكتچي در مدخل  .20

كشـد كـه ايـن       ن بحث را پيش ميو اي پردازد مي ها   بندي آن   ها و تغييرات معنايي به دسته   كاستي
  ).683- 681، 15 : ج1396پاكتچي آيد (   ي فراهم ميئاطالعات افزوده از چه منش

، »تفسـير «، »فهـم «هرمنوتيك در بحـث نسـبت ميـان     ةيكي از مباحث پايه در فراتفسير و فلسف .21
ــد«و  ،»داوري« ــت » نق ــ(اس ــه رايب ــه نمون ــد ب ــالمر ، بنگري ؛ 150 - 148، 145 - 144 :1382 پ

  .)477 - 471، 437 - 443، 165 - 158: 1385  واعظي
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». بـه داسـتان ابـراهيم    استناد اي ادبي با   كثير؛ معضالت توصيف گونه  تفسير طبري تا ابن« ةمقال .22
  .م 217 - 163 :1389هاوتينگ و شريف  بنگريد به

وابسـتگي ميـان   اي    با يك متن كـه در خـالل آن گونـه    تفسير ايجاد يك معناست درارتباط. «23
بخـش اصـلي كـار تفسـيري     «و نيـز گفتـه شـده اسـت:     » معناي تفسيري با متن وجود دارد

» يافته اسـت    پديدآوردن متني دربارة متن اصلي با كاركرد ارجاعي و ارزش اطالعاتي توسعه
  ).680 -681، 15: ج 1367(پاكتچي 
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  .ياللبنان دارالكتاب: روتيب ،تطوره ، وتدرجه ،نشأته: ريالتفس ،)م 1982( نيام ،يالخول
  .دار الدعوةكويت: ، مقدمه جامع التفاسير ،ق) 1405راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين (

  المكتبة الحياة.بيروت:  ،تاج العروس ،تا)   محمد مرتضي (بيزبيدي، 
  دار احياء الكتب العربية.بيروت:  ،البرهان في علوم القرآن ،م) 1957ق/  1310الزركشي، بدرالدين (

  .يالعرب دارالكتب: روتيب ،القرآن علومي ف االتقان ،)ق 146( الدين   جالل ،يوطيس
  .نا : بيقاهره ،شاكر محمد احمد كوشش به ،الرساله ،)م 1939/ ق 1358( محمد ،يشافع

  هنري سازمان تبليغات اسالمي. ةحوز :تهران ،معناشناسي بر درآمدي ،)1379صفوي، كوروش (
  قم: دفتر انتشارات اسالمي. ،الميزان في تفسيرالقرآن ،ق) 1363طباطبايي، محمدحسين (
  قم: بوستان كتاب.  ،قرآن در اسالم ،ش) 1386طباطبايي، محمدحسين (
  بيروت: دار احيا التراث العربي. ،البيان في تفسير القرآن   مجمع ،)1406بن الحسن (    طبرسي، ابوعلي الفضل

  : دارالمعرفه.روتيب ،القرآن ريتفسجامع البيان في  ،)ق 1405( بن جرير    ي، محمدطبر
  جا: نشرالثقافة االسالميه.   بي ،الحسينيتحقيق احمد ، مجمع البحرين ،ق) 1408طريحي، فخرالدين (

جـا:     بـي  ،ابـراهيم سـامرايي  و تحقيـق مهـدي مخزومـي     ،العـين  ،ق) 1409بن احمـد (     فراهيدي، خليل
  .دارالهجرة  مؤسسة

، قم: مركز مديريت حوزة 2، چ پژوهي   دين ةاصول و فنون پژوهش در گستر الف)، 1385قراملكي، احد (
  .قم علمية
  .دانشگاه اسالمي رضوي :مشهد ،شناسي مطالعات ديني   روش ،)ب 1385احد (قراملكي، 

  .نا : بيقاهره ،يبدون مياحمدعبدالعل ششكو به ،القرآن االحكام الجامع ،)م 1972( محمد ،يقرطب
  تهران: قيام. ،و سنت ،هرمنوتيك، كتاب ،)1373شبستري، محمد ( مجتهد

  فرهنگي التمهيد. ةسسؤقم: م ،تفسير و مفسران ،)1380معرفت، محمدهادي (
  اسالمي.ة پژوهشگاه فرهنگ و انديش :تهران ،درآمدي بر هرمنوتيك ،)1385واعظي، احمد (

  آگاه. :تهران ،موسي اكرمي ةترجم ،درآمدي بر تحليل فلسفي ،)1387هاسپرس، جان (
 د عباسـي، تهـران:  مهـردا كوشش  به هايي به قرآن،   يافت ره )،1389، جرالد و عبدالقادر شريف (هاوتينگ

  حكمت.


