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 اخالق تفسیر قرآن کریم

  
  2علی راد، 1نیا محمد تقي سبحاني

  )9/12/91 تاریخ پذیرش نهایی: -25/9/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده

. تفسیر، اخالق مربوط به آن اسـت و و بیان متن  از جمله مباحث مرتبط با پدیده فهم

هـا   برخـی از ایـن پرسـش    هایی چند مطرح است. در اخالق فهم و تفسیر متن پرسش

؟ آیا فهم آن است مسئولیتي دارد  آیا انسان در قبال متني که به دنبالعبارت است از: 

که ما را ازگام گذاردن در بیراهـه مبـرا    وجود دارد یر متن، معیارهایيبراي فهم و تفس

تواند به متن  کند را مي هرکس براي فهم متن آزاد است و آنچه برداشت مي ؟ و آیادارد

آنگاه که به متون مقدس، و در بین این بحث  ؟صاحب آن متن نسبت دهد رد نظر ووم

د از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخـوردار  کن مسلمانان به قرآن کریم ارتباط پیدا می

ولیت ؤده است تا با تکیه بـر متـون اسـالمي مسـ    شود. در این نوشتار سعي برآن بو می

اخالقي مخاطبان متون روشن شود و حدود فهم معنا و تفسیر آن با توجه با معیارهاي 

  اط با قرآن کریم به بحث گذاشته شود.ویژه در ارتب هاخالقي ب

  

  مسوولیت. ،اخالقیات، فهم و تفسیر ،متون اسالمي   :ها کلید واژه

                                                        

 .mt.sobhany@gmail.com: حدیث رآن وگاه قدانش نویسنده مسؤول، استادیار .1

 گاه تهران، پردیس قم.استادیار دانش .2
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  مقدمه

کرده و فهم و فهم متن بروز و ظهور پیدا درباره چیستي مختلفي  يها دیدگاهامروزه 

و یـا زیرمجموعـه مباحـث مربـوط بـه      » نوتیـک هرم« آن مباحـث بیشـتر تحـت عنـوان    

راد و مقصود متکلم هرمنوتیک مطرح میشود. اینکه هدف از فهم متن و تفسیر آن فهم م

و بیان مقصود او در تفسیر است یا آنکه باب فهم معنا همواره مفتوح بوده و امکان فهـم  

جدید و تازه همواره وجود دارد، از جمله مباحث مربوط به این حوزه است. در این میان 

دانند و مسئولیت خود را در کشف معنـاي   برخي خود را نسبت به متن ماتن متعهد مي

دانند و برخي دیگر براي فهم متن هیچ گونه حد و مرزي قایـل   ماتن منحصر مي مقصود

های  اهی یا عدم تعهد در قبال مسئولیتدانند. عدم آگ نبوده و باب فهم را همواره باز مي

برخی خود را در فهم متون دینی مستغنی از  اخالقی فهم و تفسیر موجب شده است تا

انـد تـا شخصـاٌ     این عرصه بدانند و به خود اجازه دادههای اندیشمندان رجوع به دیدگاه

 به فهم غیر فنی خـویش اکتفـا کننـد؛    نسبت به فهم و تفسیر متون دینی اقدام کرده و

در این موضوع برخوردار باشند. اینجاست که اهمیت و لزوم  کمترین تخصصیاز آنکه  بی

  . دشو به موضوع اخالق فهم و تفسیر بیش از پیش آشکار می توجه

  

  معنا 

معنا همواره وابسته به امر دیگري چون متن است. یعني انسان همـواره معـاني را از   

یابـد. بنـابراین واژه معنـا     افتد درمـي  اموري دیگر و پدیده هایي که پیرامون او اتفاق مي

اگرچه اغلب معاني متعلق به لفظ هستند اما پدیده هاي . متعلق به پدیده اي دیگر است

ها  جود دارند که ماهیتي لفظي و عبارتي ندارند. براي مثال گاهي اوقات نگاهدیگري نیز و

تواند معنایي را با نگاه خود منتقل کند. اما همانگونه کـه   داراي معنا هستند و انسان مي

اي دیگر فهمیده شده و بنـد   اشاره شد وجود معنا هیچگاه مستقل نیست و باید از پدیده

  به آن باشد. 

  

  ماهیت فهم 

، فهم متن یا کالم، و اغلب دانشمندان غیر مسلمان دانشمندان مسلمانبراساس باور 

؛ و اگر چنین نباشد، دست یابدمراد و مقصود نویسنده یا گوینده  آن است که مخاطب به
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صورت نگرفته است. بنـابراین ماهیـت فهـم یـک      در واقع فهميبوده و فهم او نادرست 

ستفاده از برخي ابزارها در ذهن فرد ایجاد شده و او را پدیده ذهني و فکري است که با ا

رساند و یا دست کـم بـه مقصـود او نزدیـک      به مقصود صاحب سخن یا صاحب متن مي

شود از آن روسـت   کند. البته اینکه از نزدیک شدن به مقصود ماتن به فهم تعبیر مي مي

ال کنیم بنابراین که گاهي صاحب سخن در دسترس نیست تا از او در باره مقصودش سؤ

تـوانیم ادعـا کنـیم کـه بـه       هرقدر تالش کنیم تا با معناي مقصود او برسیم باز هم نمي

ایم اما میتوان ادعا کـرد بـه معنـایي دسـت      مقصود گوینده بطور کامل دست پیدا کرده

  یافتهایم که به قصد گوینده نزدیک و یا بسیار نزدیک است. 

است که به فهم یقیني و اطمینـان آور از مـراد   آن فهمنده  حالت مطلوب برايلبته ا

ها بر مراد کامالً  شود که داللت آن هایي حاصل مي جدي متکلم دست یابد و این در متن

 ،ظـواهر یـا  گوینـد؛ امـا در غیـر نصـوص      در اصطالح به این متون نص مـي  .روشن باشد

که معتبر برسد  ظنيتواند به  ميرسد؛ اما  به اطمینان نميمخاطب در فهم مقصود ماتن 

 نـص یـا متـوني کـه    فهم ظـواهر   ها در باشد. بنابراین اختالف فهم و تفاوت در برداشت

نیستند طبیعي است. اگرچه نتیجه اختالف در فهم آن است که فهم معناي ظاهر داراي 

درجه و مرتبه شده و برخي از آنها به معناي حقیقـي و مـراد مـتکلم نزدیکتـر و برخـي      

بارت دیگر اگر فهم ما فهم مدلول مطابقي نباشد ممکن اسـت مـدلول   . به عباشد دورتر

توانند متعدد باشند  تضمني یا التزامي باشد. این معاني چون مدلول مطابقي نیستند مي

اي از واقعیت دارند و به میزان نزدیک بودن به مدلول حقیقي معتبـر   و لذا هرکدام بهره

لول حقیقي یکي است اما براي هر جمله تعداد خواهند بود. بنابراین معناي مطابقي و مد

  بیشماري از معاني التزامي وتضمني قابل تصور است.

  

  اخالق تفسیر

اخالق تفسیر به دو معنا کاربرد دارد. یـک معنـا از ایـن اصـطالح نـاظر بـه معنـای        

توصیفی آن است. این معنا یعنی اصول اخالقی که مفسران در تفسـیر رعایـت کـرده و    

عنای دوم ناظر به معنای هنجار آن است. یعنی اصـول اخالقـی کـه بایـد در     کنند. م می

ها پایبند بود. تفسیر متون به آن
1
اخالق تفسیر مـورد بحـث در ایـن مقالـه بـه معنـای        

                                                        

 .2ص ،1391بهمن ،184شمارۀ دین، ماه کتابِ نشریةقاسم فنایی، اخالق تفسیر،  :  کن. 1
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هنجاری آن است و مفهوم توصیفی آن از آن حیث که بحثی تاریخی است اصالتاً مقصود 

  ما در این مقاله نیست.

  

  حوزه فهم و تفسیر مسئولیت اخالقی در

همانگونه که گذشت انسان به فهم وتفسـیر متـوني کـه از گذشـتگان بـه او رسـیده       

نیازمند و نسبت به تحصیل آن نیز توانمند و باب دستیابی به فهم گشوده است. از ایـن  

ها  ي مهم، بویژه متون تاریخي که قرنها رو باید پذیرفت که فهم و تفسیر سخنان و متن

خنان گذشته است به عنوان یکي از موضوعات تعامـل انسـان بـا محـیط     از صدور آن س

اطراف بشمار خواهد آمد. و البته آنگاه که متن تاریخی مورد نظر از زمره متون مقـدس  

همچون وحی و یا احادیث به جای مانده از پیشوایان دینی باشد حساسیت فهم و تفسیر 

حیح، افـزایش چشـمگیری خواهـد    در مورد آن متون مضاعف و اهمیت فهم و تفسیر ص

رو مسئولیت اخالقی انسان در قبال فهم و تفسیر این متون نیـز دوچنـدان    یافت. از این

ترین متن  خواهد شد. همچنین گفتیم که باب فهم و تفسیر قرآن کریم به عنوان مقدس

 برای مسلمانان نیز بسته نیست و بنا بر ادله پیش گفته فهم و تفسیر آن بـرای آدمیـان  

رسد که برای فهم و تفسیر متون از  امکان پذیر است. لکن در اینجا پرسشی به ذهن می

توان  بایست رعایت کرد؟ آیا در این خصوص می ها و نبایدهایی را مینظر اخالقی چه باید

  مسئولیتی را بر عهده طالب فهم و تفسیر متصور بود؟ 

مربع شکل بوده داراي چهـار  رسد رابطه مفسر با متن مورد نظر فرایندي  به نظر می

ضلع است. چهار ضلع رابطه عبارت است از: متن، صاحب متن، و خود مفسر و مخاطب.
1
 

با این تصور، فرد مفسر با چهار نوع تکلیف در ارتباط با این چهـار ضـلع مواجـه بـوده و     

  از: ها یا تکالیف عبارت است رعایت آن تکالیف بر او الزم خواهد بود. انواع این مسئولیت

  تکلیف او نسبت به خودش از این حیث که قصد فهم و تفسیر متن مورد نظر را دارد. 

 تکالیفي که در ارتباط با متن مورد نظر بر عهده اوست؛ 

تکالیفي که در ارتباط با صاحب متن متوجه او شده و یا به عبارت دیگر حقوقي کـه  

 به نفع صاحب متن بر عهده او نهاده شده است. 
                                                        

در کتاب درآمدی بر هرمونتیک معتقد است رابطه متن با فهمنده و مفسر سه  احمد واعظى. 1

درآمدی بـر هرمونتیـک،    :  کنکند.  به حق مخاطب اشاره نمیبیان خود  ضلعی است. وی در

 .439 -437ص ،ش1380، تهران ی،اسالم یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند
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 که نسبت به مخاطبان متوجه اوست. تکالیفی

بنابراین مفسر همچون رأس یک هرمي است که ارتباطش با قاعده هـرم کـه همـان    

فهم و تفسیر است از طریق ارتباط اضالع آن محقق خواهد شد. ما در ادامه تکـالیفي را  

   گذاریم: که از این چهار ناحیه متوجه مفسر مي شود به بررسي مي

  

  
  

  قي مفسر نسبت به خودش به عنوان فهمنده و مفسرتکلیف اخال )الف

همانگونه که بیان شد مفسر براي فهم و تفسیر متونِ به جاي مانده از گذشتگان تنها 

بایست برای فهم و تفسیر متون تاریخي که   مسئولیتی نسبت به صاحب متن ندارد. او می

رود ابتدا حقـوقي را در   قرآن و حدیث از بارزترین و مهمترین متون تاریخي به شمار مي

ارتباط با خودش ادا کند و به انجام تکالیفي برای مصون ماندن از گمراهی و خطا و نیز 

 چه اگر بـه ایـن تکـالیف اخالقـی     رعایت جایگاه و منزلت و احترام خویش اهتمام ورزد.

توجهی کند پیش از هر چیز خود را به گمراهی کشانده است و نیـز حرمـت خـود را     بی

ساخته و به خودش ستم کرده است. البته ارتباط تکالیف اخالقی نسبت به خودش ضایع 

با این که همان تکالیف به بخش دیگری از تکـالیف اخالقـی نیـز ارتبـاط داشـته باشـد       

اخالقـی   تکالیف تواند به بیش از یک حوزه مربوط باشد. منافاتی ندارد و یک تکلیف می

  عبارت است از:مفسر نسبت به خودش 
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  چیزي اظهار نظر نکند و رأي ندهد بدون علم و آگاهي درباره -1

نخستین وظیفه یا تکلیف اخالقی فهمنده و مفسر این است که بدون برخـورداري از  

متون مقدس اقدام نکند و برای اظهار نظر ابتـدا   ویژه بهدانش الزم در باره تفسیر متون 

تردید تکلیف  فراهم سازد. بیویش مقدمات الزم را که در حقیقت ابزار فهم است برای خ

ها و نیـز   انسان نسبت به خودش که در واقع منجر به مصونیتش از گام نهادن در بیراهه

شود آن است که از اظهار نظر در اموري که از علم و دانش  حفظ حرمت و کرامت او مي

ن است کافي برخوردار نیست اجتناب و از طرح آرا و نظراتی که برخاسته از حدس و گما

 آنچـه  هرگز) انسان اى(« فرماید: قرآن کریم صراحتا در این باره می به شدت پرهیز کند.

نسبت بـه آن   همه دل و گوش و چشم که مکن دنبال ندارى اطمینان و علم بدان که را

  )36 ،(االسری» .مسئولند

ه به بشر داده است و او را از اینگونه خطا نهی کـرد کریم این تذکری است که قرآن 

نیز با روایات متعدد مردم را از اظهار نظرهـاي   حضرات معصومان (علیهم السالم)است. 

امـام  اند. در ایـن راسـتا    وبت آن را متوجه خود آنان دانستهناآگاهانه برحذر داشته و عق

 متعـال  خداونـد  زیـرا ، بگـوئى  خـواهى  مـى  را چه هر توانى نمى تو«فرماید:  می (ع)سجاد

نیـز   (ع)امـام صـادق   ).344(علی بـن جعفـر،   » نکن. پیروى ندارى علم آنچه از گوید مى

فرماید: از دو خصلت همواره بپرهیز، اینکه براي مردم مطابق رأي خود فتـوا دهـي و    می

 آن حضرت در حدیث دیگری فرموده است: )1/206 (برقی، داني. بگویي آنچه را که نمي

ی دانـ  یمـ  آنچه از بیش و نباشد رت فزون علمت از گفتارت که است این ایمان حقیقت از

هر کس بدون علم و هدایت کـه    نقل شده است: (ع)و اما از امام باقر )57 (برقی، .ىنگوی

از طرف خدا حاصل شده فتوا دهد فرشتگان رحمت و عذاب او را مورد لعن قرار داده و 

(همـو،   دشـو  به این لعنت، گناه انحراف آناني که به فتواي او عمل کردند نیز ملحق مـي 

اگـر از دانشـمند سـؤالي شـد کـه پاسـخش را        :می فرمایـد  (ع). و باالخره امام علي)60

  .)66(همو،  دانم شرم نکند داند از اینکه بگوید نمي نمي

  

 تحصیل خبرویت الزم براي فهم و تفسیر -2

ورزد  یکي از امور بدیهي که هر انسان خردمندی آن را تأیید کرده و بر آن تأکید مي

ست که انسان در زندگي هرگز به خویشتن دروغ نگوید و خود را فریـب ندهـد. در   این ا
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فهم و تفسیر متون تاریخي اظهار نظر پیش از کسب خبرویـت الزم نـوعی فریـب خـود     

است. کسی فهم خود را معتبر قلمداد نماید اما ابزار فهم را در اختیار ندارد پیش از آنکه 

داده به خود دروغ کفته است. از این رو باید پیش از  دیگری را گمراه کند، خود را فریب

آنکه سرزنش کندگانش را مالمت کند، خود را سرزنش نماید؛ چرا که نخستین بار، خود، 

حرمت خویش را شکست و احترام خـویش را نادیـده گرفـت. بـر ایـن اسـاس تحصـیل        

میـت بیشـتری   خبرویت براي انجام هر کاری الزم و برای فهم معاني متـون دینـی از اه  

در موررد لزوم برخورداري از خبرویت براي بیان حکـم  (ص) برخوردار است. رسول خدا

هرکس فتوا دهد در حالي که ناسخ و منسـوخ و محکـم و   : فرماید: خدا از آیات قرآن مي

شناسد همانا هم خودش هالك شده و هم دیگران را به هالکت رهنمـون   متشابه را نمي

  )1/206 (برقی، »ساخته است.

فهـم   (ع)تردید فهم معنا بسیار مهمتر و دشوارتر از نقل متن است. اگر امـام بـاقر   بی

معناي حدیث را داراي اهمیت ویژه دانسته و ارزش شیعیان را تنها بخاطر نقـل روایـت   

منزلت شیعیان با معیار میـزان   (ع)و اگر امام صادق )1(صدوق، معانی االخبار،  داند نمي

حکایـت از اهمیـت فهـم و     ).22(نعمـانی،   سنجد می بیت اهلوایات نقل و فهمشان از ر

   ی همگان برنخواهد آمد. کند که طبیعتاً از عهده دشواری آن می

بنابراین آنچه از نقل روایت نیز اهمیت بیشتري دارد فهم روایت است کـه در سـایه   

ی آن بـر   خبرویت و تخصص نسبت به فنون فهم متون امکان پذیر بوده همگان از عهده

ي متني، معنـاي آن را نیـز بفهمـد، تفکیـک      نخواهند آمد؛ زیرا اگر قرار بود هر خواننده

گذاری فراوان برای آن و توصیه به دقـت نظـر در    ت از درایت و تأکید بر فهم، ارزشروای

ویژه در متون مقدس، توجیهي نداشت. هاستخراج معنا ب
1

   

خاطرنشان کرده تصـور همـه فهـم     ن راکریم برای اینکه اهمیت فهم آیات قرآقرآن 

دستیابی و تقسیم متشابه بودن آن را از اذهان خارج سازد آیات را به دو دسته محکم و 

و راسخان در علم دانسـته   و ذات مقدس خویشمختص و عمق معانی آیات را تاویل به 

 .کند يدر واقع براي فهم آن آیات آنهایي که اهل فن و خبره در فهم هستند را معرفي م

  )3آل عمران، (

                                                        

موضوع حدیث، ، روایات بیشتر در این باره به کتاب میزان الحکمه: حرف حدسترسی به براي  1

  مراجعه کنید. 3357تا  3351احادیث 
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برای فهم  سزاوارترین افرادرا  (ع)بیت اهل از سوره نساء 59  با استشهاد به آیه (ع)علی

)125 (سید رضی، خطبه .دانسته است قرآن
1
بیان حاکی از دشواری فهم و لـزوم   و این 

  مراجعه به متخصص در فهم است.

به خودش این است که  نتیجه آنکه وظیفه اخالقی هر کس در مرحله نخست نسبت

بدون برخورداري از تخصص و دانش الزم در باره موضوعي اظهار نظـر نکنـد. چـرا کـه     

حرمت هر شخص در سایه سکوت، بیشتر از آن هنگام که از روي جهالت و ناداني نظري 

پـس بـرای فهـم و تفسـیر      )45و  55(ابن ابی الدنیا،  شود؛ نادرست ارائه کند، حفظ مي

دام برای تفسیر و فهم اختیار کند تا اقدام او ی به فنون فهم را پیش از اقخبرویت و آگاه

نسبت به فهم و تفسیر متن اقدامی جاهالنه تلقـی نگـردد و حـرمتش در نـزد دیگـران      

  تضییع نشود.

  

 ها و تمایالت شخصي عدم دخالت پیش داوري -3

را از معنـاي  از مهمترین عواملي که در فهم متن اثر گذار بوده ممکـن اسـت مفسـر    

ها در ذهن مفسر و دنباله روي از  حقیقيِ مراد متکلم دورسازد وجود برخي پیش داوري

کشاند  آنهاست. دنباله روي از پیش داوري، عملیات فهم و تفسیر را به وادي دیگري مي

و او را به جاي رساندن به معناي حقیقي کالم و معنایي که متکلم یا ماتن قصد کرده به 

ها این اسـت   رساند. آفت این نوع برداشت پسندد مي خود او قصد کرده و مي معنایي که

که حتي اگر مفسر از تأثیر پیش داوریش در فهم معناي متن آگاه شود باز هم به معناي 

زیرا معناي مورد نظر   شمارد، مورد نظر خود اصرار ورزیده آن را معناي درست عبارت مي

ي خود مفسر بوده و او سعي دارد تا مقصـود صـاحب   مطابق با میل، سلیقه و پیش داور

از عالمـه  کـه  داستان معروفی متن را نیز به همان معناي مورد نظر خودش تفسیر کند. 

ر کردن چاه منزل خود برای صدور فتوی نقل شـده اسـت مثـال خـوبی     در مورد پُحلی 

اسـت. وی  برای تعهد اخالقی عالمه حلی نسبت به فهم متن و به تبع آن صـدور فتـوی   

اش در فهم و صدور فتوی در باره چگونگی طهـارت آب چـاهی    برای اینکه میل شخصی

                                                        

ردوه الي هللا ان نحکم بکتابه و ردوه الـي  ف«  »لي هللا و الرسولء فردوه ا فان تنازعتم في شي« 1

فاذا حکم بالصدق في کتاب هللا فنحن احق النـاس بـه و ان حکـم    ، الرسول ان ناخذ بسنته

  »فنحن احق الناس و اوالهم بها(ص) بسنة رسول هللا
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دهد چاه آب منزل خود  که در آن موش افتاده و مرده است تأثیر نگذارد ابتدا دستور می

  شود. را پر کنند سپس اقدام به بررسی متون روایی در این خصوص می

  

 زنی  پرهیز از گمانه -4

قدامات اخالقی مفسر پرهیز از گمانه زنی است. تجربه نشان داده است یکی دیگر از ا

که پیروی از ظن و گمانه زنی حتی اگر گاهی مطـابق بـا واقـع باشـد، در اغلـب مـوارد       

انـدازد. قـرآن کـریم تبعیـت از      ی به آن را به خطا و اشتباه می خطاست و اعتماد کننده

 از اگـر «فرمایـد:   و تفسیر دانسته میی منشأهای خطای در فهم  حدس و گمان از جمله

 کننـد  مـى  گمـراه  خدا راه از را تو کنى، اطاعت هستند زمین روى در که کسانى بیشتر

 ،االنعـام » (.زنند مى) واهى( حدس و تخمین و نمایند، مى پیروى گمان از تنها آنها) زیرا(

116(  

ز انحـراف و  ای جـ  بعیـت از حـدس و گمـان دیگـران نتیجـه     رو اگر پیروی و ت از این

گمراهی به بار ندارد و مورد تأیید نیست؛ طرح حدس و گمان بـه عنـوان معـانی متـون     

های غیر  قرآن کریم نیز مورد تأیید نخواهد بود، زیرا در حقیقت بیان دیدگاه ویژه بهدینی 

فنی، غیر مستند و مبتنی بر حدس و گمان است که زمینه انحـراف و گمراهـی خـود و    

آورد. بیان دیدگاه خود بر اساس حدس و گمان آدمـی را تـا مرتبـه     می دیگران را فراهم

انـد و سـزاوار شـماتت و مالمـت از سـوی خـدا        اکثر اهل زمین که گمراه و گمراه کننده

سازد.  دهد و او را مبتال به عواقب این اظهار نظرهای غیر کارشناسانه می هستند تنزل می

نه زنی در فهم و تفسیر متـون مقـدس پـیش از    و البته همانگونه که اشاره شد زیان گما

  همه متوجه فاعل آن خواهد شد.

  

 پرهیز از اعتماد به قول غیر صالح -5

هـای صـاحب نظـران     گاهی برای نیل به معنـای حقیقـی مـتن اسـتفاده از دیـدگاه     

کم سودمند است. در کنار رعایت راهکارهای دسـتیابی بـه    ناپذیر بوده ویا دست اجتناب

اصیل و صحیح مبتنی بر استفاده از نظرات صاحب نظران و افراد توانمند در فهم معنای 

فهم متن مورد نظر، پرهیز از اعتماد به قول غیر صالح به عنوان یکی از اصول فنی و نیز 

اخالقی فهم متن برای در امان ماندن از خطا در فهم و تفسیر ضروری است. اینکه قرآن 
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علم را مستمسک مناسبی برای این منظـور معرفـی    کریم برای فهم آیاتش راسخون در

کرده است، حاکی از آن است که هر کسی برای فهم متن مناسب نیست و برای آن باید 

  به اهلش رجوع کرد. 

و چون کفار را گویند: پیروى از شریعت «فرماید:  لذا در این باره در سفارش صریح می

ما پیرو کیش پدران خود خـواهیم بـود.   و کتابى که خدا فرستاده کنید، پاسخ دهند که 

عقل و نادان بوده و هرگز به حق و  آیا بایست آنها تابع پدران باشند گر چه آن پدران بى

  )170 ه،راستى راه نیافته باشند؟ (البقر

انـد و   وازم فهم قرآن کـریم را حاصـل کـرده   و البته اهل فهم نیز کسانی هستند که ل

)125 (سید رضی، خ یهم السالمند.مصداق اکمل آن نیز معصومان عل
1
بنـابراین گرچـه    

میسـر  ای  تـا انـدازه   از طریق خود قرآن براي همگـان  فهم معارف قرآن و رسیدن به آن

تـرین   شایسـته  (ع)بیت فن که اهل دست اهله تفسیر آیات بفهم و است، اما کلید اصلي 

قرآن را چنانچه نازل شده  بر مردم است که«د:ایفرم می (ع)امام باقرباشد. ولذا  می آنانند

» .دتفسیر آن شدند، از ما و به واسطه ما راهنمـایي بخواهنـ   بخوانند. پس، هرگاه محتاج

   )9/149(حر عاملی، 

شامل کالم قطعی الصدورِ به یادگار مانـده از آنـان   » به واسطه ما«بدیهی است تعبیر 

از کالم معصـوم بـرای مـا    شود که پس از فراگیری فنون اولیه فهم متون استفاده  نیز می

اگر حقیقتا از معصوم باشد صـالحیت الزم   (ع)امکان پذیر خواهد بود. یعنی قول معصوم

برای استفاده از آن در فهم قرآن را دارد زیرا هرگز با قـرآن در تعـارض نیسـت و آنـان     

  آیند.  مصداق اَتّمّ راسخان درعلمند و راسخان در علم از عهده فهم قرآن کریم برمی

لبته گاهی صحت استناد حدیث به معصوم قطعی نیسـت. در ایـن صـورت یکـی از     ا

معیارهای حجیت آن حدیث مخالف نبودن آن با قرآن است. لکن اگر عدم مخالفـت آن  

توان در فهم آیات از آن بهره جُست. به هـر   حدیث با مضامین قرآنی احراز شد آنگاه می

 رای فهم متن برخوردار نیسـت در حقیقـت  تقدیر اعتماد به قولی که از صالحیت الزم ب

انداختن خویشتن در خطا و گمراهی است که سخن غیر مستند به معصوم و یـا سـخن   

  غیر معصوم از جمله این اقوال است.

 

                                                        

 داند.  ارای اهلیت میرا د بیت اهل: حدیث پیشین که امام علی(ع) برای فهم قرآن پیامبر و   نک .1
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 تکلیف اخالقي مفسر نسبت به صاحب متنب) 

صاحب متن نیز از آن رو که متن از او صادر شده حقـوقي بـه عهـده مفسـر خواهـد      

  حقوق را شاید بتوان در چند مورد خالصه کرد.داشت. این 

  

  اطمینان به صحت استناد به صاحب متن -1

به  منسوب متون استناد صحت کشف سخن، صاحب یا متن صاحب حقوق مهمترین از

  سخن صاحب به منسوب که متني از معنایي را خواهد مي مفسر اگر دیگر عبارت به اوست.

د پیش از تالش در جهت فهمیدن معناي آن متن، است استخراج کرده و به او نسبت ده

انتساب معنایی به   تردید بی است. ضروری سخن صاحب به متن انتساب از یافتن اطمینان

مصادیق افترا به شمار آید. به  از تواند می نرسیده اثبات به انتساب اصل که سخنی صاحب

متن و سخن مورد نظر از  داند که آیا عبارت دیگر مفسر در حالیکه هنوز به درستي نمي

نساخته،  جاري قلمش یا و زبان بر هرگز را سخني چنین او یا است شده صادر متن صاحب

دهد؟! به روشـني پیداسـت بـراي مبـري      چگونه آن متن و معناي آن را به او نسبت مي

باید به درستيِ سند آن متن اطمینـان   ي متن ماندن مفسر از هرگونه اتهامي به گوینده

کرد. و البته تنها در این صورت است که دست کم، نقصاني در خصوص استناد آن پیدا 

سخن به گوینده مورد نظر متوجه او نخواهد شد. در علوم اسالمي وظیفه کشف درستي 

یا نادرستي استناد احادیث منقول از آنان بر عهده علم رجال است. در علم رجال تالش 

سلسله سند هر حدیث درستي یا نادرستي سند هر بر این است تا با کارشناسي پیرامون 

حدیثي کشف شود. اهمیت این امر ناشي از آن است که دروغ بستن به خدا و پیـامبر و  

جانشینان آن بزرگوار(علیهم السالم) گناهي بس بزرگ و نابخشودني است. در این راستا 

ذب علـي  مـن کـ  "در این خصوص روایت شریف (ص)ترین سخنان پیامبر یکي از معروف

   1است. )227(طوسی، امالی:  است. "متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار

  

  فهم دقیق معناي مقصود صاحب سخن -2

یکي دیگر از حقوق صاحبان متون، دقت نظر در فهم دقیق متـون مسـتند بـه آنـان     

 شود، بلکه آنچه از لفظ مهمتر است. این حق تنها با نقل الفاظ عبارت منقول از او ادا نمي

                                                        

میـزان   محمـد ری شـهری،   براي آگاهي به روایات بیشتر در این خصوص رجـوع کنیـد بـه    .1

  .3368تا  3363، احادیث 3الحکمه، ج
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است معنا و مفهومي است که او مد نظر داشته و اراده کرده است. فارغ از اینکـه الفـاظ،   

مهمترین ابزاري است که براي بیان مفاهیم ذهني و فکري انسـان مـورد اسـتفاده قـرار     

گیرند و موجود حکیم برای بیان مفاهیم مورد نظر خود الفاظ مناسب را انتخاب کرده  مي

برای القاء معانی بهره برد اما از سویی برای برای ادای حق صاحب های متعارف  و از شیوه

سخن باید در جهت فهم صحیح معناي کالم او تالش کـرده سـخن او را مطـابق شـیوه     

متعارف و با استفاده از فنون فهم فهمید و تفسیر نمود. شـاید بـراي همـین اسـت کـه      

دیث را از نقل الفاظ احادیـث  معصومان علیهم السالم نیز درایت و فهم عمیق معناي احا

(محمدی ری شـهری، میـزان    اند. تر دانسته بدون فهم معناي آن بسیار باالتر و با ارزش

صاحب سخن آن است که سخنش به درستي فهمیده  دربنابراین ق). 3/1030الحکمه، ح

شده و مقصود او به درستي درك و تبیین شود. قرآن کـریم علـي رغـم برخـورداري از     

ه، روان و همه فهم، داراي محکمات و متشابهات است و لذا خداوند پیـامبرش  متني ساد

و آنان  )64آیه  و 44، النحل( کند را مأمور به تبیین و توضیح معاني آیات قرآن کریم مي

کنـد بـر    داللت مي (ص)را از فهم معانی آیاتش محروم نکرده است. این مأموریتِ پیامبر

از عهده هر کسي سـاخته نیسـت و بـراي فهـم و بیـان      این که فهم دقیق آیات خداوند 

مقصود خدا باید با دقت نظر بیشتري به آیات قرآن کریم نگریست و بـراي درك معـاني   

بایست شایستگي الزم را از طریـق جلـب عنایـت خـاص      حقیقي و کامل قرآن کریم مي

  الهي ونیز اشراف نسبت به مجموعه آیات قرآن کریم برخوردار بود.

در بیـان معـاني سـخنان آن     (ص)نیز به لزوم مراعـات مقصـود پیـامبر    (ع)يامام عل

حضرت تأکید داشت و در این خصوص مسلمانان را از اینکه سخنان آن حضرت را پیش 

اي « فرمایـد:  دارد و مي از آنکه به خوبي بفهمند بر معنایي دیگري حمل کنند برحذر مي

گـاهي   (ص)ا ندهیـد، همانـا پیـامبر خـدا    دانید فتـو  مردم از خدا بترسید و به آنچه نمي

کرد و گاهي سخني میگفت که اگر بـه   فرمود و معناي دیگري از آن اراده مي سخني مي

» .معناي دیگري که مقصود آن حضرت نبوده حمل شود به آن حضرت دروغ بسته است..

  .)6/295، تهذیب االحکام، طوسی(

عنـاي  دیگـري غیـر از آن م   کساني که سخن آن حضرت را به معناي (ع)امام صادق

شمارد و آنها را که عمداً و از روي آگاهي کالم  انصاف مي مورد نظر حمل کرده بودند بي

 دهد خواند و یا مورد لعن قرار مي اند کافر مي آن حضرت را بر معناي دیگري حمل کرده
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و باالخره در حدیث دیگر تفسیر حمل عبارت معصوم بـه معنـایی کـه    ) 2/464(کلینی، 

(مغربـی،   .اراده نشده بود مورد شماتت قرار کرفته و عامالن آن کافر خوانده شده اسـت 

تـر و   جاهالنه گناهی بزرگ حمل کالم الهی به معانی غیر مقصود و ر این اساسب )1/53

  تر است. خطایی نابخشودنی

 

  پرهیز از تحریف سخنان صاحب متن -3

سر نسـبت بـه صـاحب مـتن آن     همانگونه که گذشت از مهمترین وظایف اخالقي مف

است که به او دروغ نسبت ندهد و تالش خود را در جهت کسـب صـالحیت مـورد نیـاز     

براي فهمیدن معناي سخنان او بکار گیرد؛ در غیر ایـن صـورت اسـتخراج معنـایي کـه      

مقصود صاحب سخن نیست و انتساب آن به او در حقیقت دروغ بستن به صاحب مـتن  

  : روغ بستن به دیگران چند قسم استدتلقي خواهد شد. و اما 

نخست آنکه سخني که دیگري به هیچ وجه بر زبان جاري نکرده بـه او نسـبت داده   

شود؛ دوم آنکه سخنش به معناي دیگري تفسیر و به او نسـبت داده شـود. و امـا فـرض     

انتساب « سوم آن است که سخن او با کمی دست کاری و تغییر نقل شود. مورد نخست

خوانـده   »تحریف سـخنان «و مورد سوم » تفسیر باطل یا نادرست«و مورد دوم  »دروغ

شود و گـاهي عمـداً و از    ناشی می جهالت و نادانيشود. هریک از این مواد گاهي از  مي

گیرد. و اما گرچه بین حالت عمدي، با حالت غیر عمدي، از  روي قصد و انگیزه انجام می

وتي قایل شد اما بین آنها از نظر عدم حجیت بـراي  توان تفا نظر میزان قبح و زشتي مي

دیگران هیچگونه تفاوتي وجود نخواهد داشت. برخی استنادات پیشـین نیـز بـرای ایـن     

منظور امکان کاربرد دارد که بـه جهـت پرهیـز از اطالـه کـالم و تکـرار سـخن از ذکـر         

  کنیم. مجددشان پرهیز می

  

  پرهیز از دروغ بستن به صاحب سخن  -4

در دروغ بستن به دیگران ممکن است سخنی از فرد مورد نظـر صـادر نشـده    گرچه 

رسـد   باشد و در این صورت به موضوع مورد بحث ارتباط نداشته باشد امـا بـه نظـر مـی    

تحریف سخنان نیز از جمله مصادیق دروغ بستن به دیگران خواهد بود. از این رو تحریف 

از مصـادیق دروغ بسـتن بـه خـدا بـوده       قرآن نیز هم از نظر لفظي و هم از نظر معنوي
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گناهی نابخشودني دانسته شده است. الزم به ذکر است که اغلـب اندیشـوران مسـلمان    

داننـد، امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه        تحریف لفظی قرآن را با تمامی اقسامش منتفی می

 تحریف معنوی قرآن که همان تفسیر به رأی است بسیار اتفاق افتاده و در آینده نیز رخ

اهمیت این مسئله موجب شده است تا خداوند در آیات متعـددی افتـرا بـه    خواهد داد. 

در حـدیث   )94 ،و آل عمـران  7 ،(الصف ذات مقدسش را از بزرگ ترین گناهان دانسته

 آن کـس کـه  «فرمایـد:  قدسي تفسیر به رأي آیات الهي را مورد نکوهش قرار داده و مي

عیـون اخبـار    (الصـدوق، » است. نیاورده ایمان سخن مرا به میل خود تفسیر کند به من

  ).107/  2الرضا، 

عرض کردم حـق   (ع)به امام صادق« گوید: زراره در بیان حدیثي در این خصوص مي

داننـد   خدا بر بندگانش چیست؟ فرمود: حق خدا بر بندگانش این است که آنچه را مـي 

گر اینگونه عمل کردند بخـدا  دانند خویشتن دار باشند. پس ا بگویند و در باره آنچه نمي

 (ص)از پیامبر اکـرم ي دیگري در حدیث) و 1/204 (برقی،» .اند سوگند حق او را ادا کرده

هر کس قرآن را مطابق نظر خودش تفسیر کند جایگاهش در آتـش  «نقل شده است: نیز

  ).104/ 4 ( احسایی،» خواهد بود.

  

  تقرب یافتن به صاحب سخن برای فهم بهتر کالم او -5

  فراوانی تأثیر نزدیک از شناخت کالم یک در و افراد با نزدیکی و همجواری قرابت، ،اُنس

در درک فضای فکری و ذهنی آنان به دنبال خواهد داشت. لذا افرادی کـه بـا دوسـتان    

ای اینگونه دارند سخن آنان را خیلی بیشتر از دیگران درک کرده مقصودشان  خود رابطه

این گونه افـراد بـیش از   ابند. و البته به فهم تفسیر معنای متن ی را بهتر و سریعتر درمی

توان اعتماد کرد. اکنون پرسش این است که آیـا بـرای درک معنـای سـخن      دیگران می

رسد  خداوند امکان نزدیکی به خدا و درک بهتر مفاهیم سخنان او وجود دارد؟ به نظر می

شدن توان درک فهـم و حاصـل    کارکردهای تقوی کسب نورانیت درون و فراهم یکی از

   شدن توان تفسیر کالم الهی است.برای تبیین این معنی ناچار به طرح مباحث ذیلیم:

  

  تاثیر عقل عملی در فهم قرآن 

آید عقل عملی به معنای بازدارندگی از بدی و هر گونه رفتار ضد فطری و  به نظر می

باشد. از چنین کارکرد  تاثیرگذار تواند در فهم و تفسیر قرآن می ،های االهی مخالف ارزش
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توان به وجدان اخالقی و معرفت موهبتی یاد کرد که مفسّر در پرتـو آن دو، بـه    عقل می

یابد و با فقدان آن دو، امکان انحراف در شـناخت   فهمی عمیق و زالل از قرآن دست می

ای فسـاد  هـای دار  معانـدان و گـروه   ،قرآن برای وجود دارد. آیاتی از قرآن کـه منافقـان  

اخالقی را فاقد معرفت و بینش صحیح عقالنی معرفی یا آنهـا را نابینـا و فاقـد بصـیرت     

اشاره به انحرافات رفتاری آنان دارند کـه تسـلیم    )57و الکهف،  179(االعراف،  داند می

انـد.   دچار خطاهای شناختی شـده  ،و در اثر کجروی و گناه ،ندای عقل سلیم خود نشده

شـناخت   ،تواند با تهذیب نفس و دوری جسـتن از رذایـل اخالقـی    میمفسّر قرآن کریم 

تر شود. در  صحیح و عمیق خود از قرآن را تقویت کند و به حقیقت معارف قرآنی نزدیک

آدمـی را بـه نـوعی     ،فرهنگ اسالمی اشاره شده است که رهایی عقل از موانع و شهوات

   .)22تا 19 ،در قرآن و حدیثخردگرایی  ،شهری (محمدی ری رساند. وجدان اخالقی می

عوامـل غیـر   «های معرفت شناسی جدید نیز برخی از محققـان بـا طـرح     در پژوهش

معرفتی عقالنیت به تفصیل از مدارك اسالمی و اخالقی تاثیر اعمال منفـی و مثبـت در   

در ایـن تحقیـق تاکیـد شـده      )239 (صادقی، .اند عقالنیت و معرفت انسانی سخن گفته

عرفت آدمی از تعامل میان نفس انسان و موضوع مورد شناسایی حاصل م«است که اصل 

و نفس انسان در شکل گیری معرفت سهیم است. همچنین جان آدمی و ابزار و  ،شود می

در اینکـه آن اطالعـات چگونـه     ،که مبادی ورود اطالعات به آن هستند ،قوای این جان

چشـم جـانش بـاز شـود و اگـر       ،دفهمیده شوند موثرند. اگر عقل بر جان آدمی غلبه کن

مطـابق ایـن نگـرش    ) 240 و 239(همو،  .شود چشم جان بسته می ،شهوت غلبه کند

فراوان بوده و از عوامل انسانی تا عوامل طبیعی را  ،عوامل غیر معرفتی موثر در عقالنیت

گیرند و بخشی از آنها ارادی اختیاری انسان است و بخشـی غیـر ارادی اسـت.     دربر می

های روانی آدمیان است و بخشی مربوط به قوای  از عوامل ارادی مربوط به ویژگیبرخی 

آنها و بخشی دیگـر مربـوط بـه اخالقیـات اسـت کـه بیشـتر و تاثیرگـذارتر در معرفـت          

ثیرات گناه در معرفت انسانی چنـین  أدر بخشی از این پژوهش در باب ت .(همو)هستند

  آمده است:

شود یا اینکه عالوه بر کوری نسبت  دیدن حقیقت میآیا گناه موجب کوری انسان از «

یعنی خیاالتی و اوهامی را بـه جـای علـم جـای      ،آفریند جهل مرکب هم می ،به حقیقت

رسد هر دو گونه تاثیر در گناه وجود داشته باشد؛ یعنی گناه موجـب   زند؟ به نظر می می
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مکان دیدن حقایق شود و دیگر ا بسته شدن چشم انسان نسبت به بسیاری از حقایق می

اند و برای فهم  اند که مربوط به باطن عالم حقایقی ،باال دستی را ندارد. حقایق باال دستی

شوند. چشـم بـاطن نیـز زمـانی      آنها نیاز به پاکی درون است و با چشم باطن رویت می

مـانع   ،های غفلت و شهوت بر آن افکنده نشده باشد و غبار گناه شود که پرده گشوده می

یـک   ،آن نگردیده باشد و زنگار و تیرگی گناه بر دل قفل نبسته باشد. افزون بر این دید

شوند و با ادراکات عادی فهمیـده   دسته دیگر از امور هستند که با چشم ظاهر دیده می

شود که در فهم آنها اختالل ایجاد شود و دچار کج فهمی  اما گناه موجب می ،می گردند

وجب کوری چشم است و هـم موجـب لـوچی آن اسـت. هـم      شویم. بنایراین گناه هم م

کند و هم نسبت به برخی از حقایق دیگـر دوربـین    نسبت را به برخی از حقایق کور می

تر با دستگاه ادراکی انسان دارند و  تر و مستقیم گرداند.... برخی گناهان ارتباط نزدیک می

ارتباطی مستقیم با دسـتگاه  تر. هر گناهی که  برخی دیگر ارتباطی دورتر و غیر مستقیم

عجب  ،گذارد. به عنوان نمونه تاثیری فوری و جدی تر بر جای می ،ادراکی ما داشته باشد

و استبداد به رأی تاثیری بسیار قوی بر کوری انسان نسبت به حقیقت دارد؛ زیرا موجب 

شود که انسان احساس استغنا کند و فکر کند به حقیقت رسیده است در حـالی کـه    می

  )261 (همو،» برد. در جهل مرکب به سر می

مطرح است کـه  » علم الموهبه«شکل دیگر این بحث در میان قرآن پژوهان با عنوان 

در کتب علوم قرآنی و تفسیر از آن یاد شـده و بـر نقـش اساسـی آن در تفسـیر تاکیـد       

بی اصل علم وه ،برخی دیگر با رویکردی فلسفی ـ عرفانی )1/59(معرفت،  .گردیده است

های بارز انسان کامل   از مشخصه«اند:  های شخصیتی انسان کامل معرفی کرده را از ویژگی

آگاهی و علم او به حقایق و اسرار عالم است و این علم کسـبی و حصـولی نیسـت. ایـن     

شود: روش نخست اعطای علوم از سوی  کمال وجودی از دو روش برای انسان محقق می

انـد. روش دیگـر بـه واسـطه      علم وهبی و اعطایی نام بردهحق به بنده است که از آن به 

سلوك انسان و رسیدن به مقام حق الیقین است که در این مقام حقایق عالم را به شکل 

  .)124(شکریان،  »یابد متحد شدن با آنها در می

دانشـی اسـت کـه خداونـد از رهگـذر عمـل شـخص بـه          ،مقصود از علم موهبت نیز

سازد. به سـخن دیگـر علمـی اسـت کـه در سـایه عمـل بـه          یهایش نصیب او م دانسته

شود. برخی از قرآن پژوهان علم الموهبه را شرط  بر انسان افاضه می ،دستورهای خداوند
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گروهی دیگر از شروط مفسران و عده ای دیگر آن را شرط تفسـیر بطـن و    ،تفسیر قرآن

  ) 4/139(اسدی نسب،  .اند بیان اسرار آیات دانسته

 ،بـه آیـات   ،غالباً در مقام اثبات ضرروت علم الموهبه در تفسیر قـرآن  ،نصاحب نظرا

اند.  روایات ناظر به تاثیر رفتار انسان در زمینه سازی برای دریافت علم جدید تکیه کرده

»  282، بقرهالو  29، نفالاال، 79-77، واقعهال، 146، عرافاال«آیت هللا معرفت به چهار آیه 

 با استفاده از چند حدیثهمچنین برخی از محققان  .ته استدر این موضوع استناد جس

  (همو)  .اند ضرروت علم الموهبه را استنباط کرده

دانـد بـه او عنایـت    داند عمل کند خداوند دانش آنچه نمـی  هر کس به آنچه می -1

  )40/128(مجلسی،  کند. می

 ت. بخشـی از آن را عـالم و جاهـل   خداوند کالمش را سه بخش کرده اسـ  -2

فهمند و بخشی از آن را تنها کسی می فهمد که دارای صفای باطن و احساس  می

لطیف و تشخیص درست بوده و خداوند به او نسبت به اسالم شرح صـدر عنایـت   

  ) 92/145(همو،  کرده باشد.

(بابـایی و همکـاران،    ای فهمی در قرآن عنایـت کنـد.   مگر آنکه خداوند به بنده -3

375 (  

لوم موهبتی یـک  ع توان چنین گفت: علم الموهبه در تفسیر نیز می در تبیین اعتبار

ای باشد که در انتقال از الفـاظ و عبـارات قـرآن بـه معـارف       موحد پاکباخته اگر به گونه

ها به دست  نقش ابزار را ایفا کند و معیارهایی برای داوری در برداشت ،عمیق و بلند آن

آید... ولی اگر آن معـارف خـود نـوعی فهـم      می به شمار» علوم مورد نیاز مفسر«از  ،دهد

بلکه بـا صـفای بـاطن     ،قرآن بوده و معرفتی از معارف قرآنی باشد که بدون تالش فکری

آید و نقش آیات و روایـات دیگـر را دارد    شمار می به» منابع تفسیر« از ،شود واجد آن می

بته علم الموهبه را نباید با ال )375(همو،  .»که بیانگر مفاد آیات و مراد خداوند می باشند

تـر   نبوغ و سرعت انتقال و دقت که زمینه ساز فهم بهتر و دقیق ،برخورداری از استعداد

یکی دانست. همچنین اگر علم الموهبه از حد قواعد فهم محاوره عقالیـی   ،شود آیات می

د و در شـو  پذیرفته می (ع)تنها از معصومان ،فراتر رود و از سنخ شهود اهل معرفت باشد

تواند باشد و اگر  چنین عملی فقط برای خود آنان یقینی و معتبر می ،مورد سایر مفسران

برای دیگران در حد یک احتمال اعتبار  ،قصور یا تقصیری رخ نداده باشد ،در مقدمات آن
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سنگ المیزان از جمله تفاسیری اسـت کـه در نگـاه اسـتاد مطهـری       تفسیر گران .دارد

ز برآیند فکری عالمه طباطبایی بوده است. ایشان در توصیف تفسیر بخشی از آن فراتر ا

اش با فکر نوشته نشده است. من معتقـدم بسـیاری از    المیزان همه« المیزان گفته است:

  ).200ص ،یادنامه عالمه طباطبایي( .این مطالب الهامات غیبی است

  

 تکلیف اخالقي مفسر نسبت به متن مورد نظرج) 

گری که متوجه مفسر است تکالیفي است که بـا مـتن مـورد نظـر     تکالیف اخالقي دی

توان  براي تفسیر ارتباط دارد. آنچه از ناحیه متن بر عهده مفسر است را در دو تکلیف می

  خالصه نمود: 

  

 بکار بستن فنون فهم متن -1

بر طالب فهم است که پس از کشف صـحت اسـتناد آن بـه صـاحبش و بـرای فهـم       

ویژه  هتردید ساده انگاري فهم متون، ب بيفهم صحیح را بکار گیرد.  صحیح آن، همه ابزار

آورد تا دست کم فهم دقیق ما را از آن متون بـا   متون تاریخي موجبات آن را فراهم مي

مشکل مواجه سازد. بنابراین براي فهم بهتر معنا الزم است آن ابزار فهم را در مسیر فهم 

دات و ترکیبات متن، توجه به سـیاق کلمـات و   صحیح معناي متن بکار گرفت. فهم مفر

جمالت آن، درنظر گرفتن قرائن حالیه و مقالیه و توجه به اسـباب صـدور مـتن، جـامع     

نگري و توجه به متون مشابه و معارض از جملة مراحل فهم است که بحث پیرامـون آن  

   به بعد) 60مسعودی،  :  کن(در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 عمل به منطوق  -2

از تکالیف مهمی که از ناحیه متن متوجه طالب فهم است عمل به منطوق متن است 

که از ناحیه فهم متن برایش حاصل شده است. این تکلیف متأخر بر خـود فهـم اسـت،    

شـود. ایـن تکلیـف از مهمتـرین      لکن از ناحیه متن بر عهده فهمنده و مفسر عارض مـی 

فهمنده نسبت به آن مسئول است. چرایی آن از این روست که  تکالیف اخالقی است که

اگر دانش فراگرفته شده اقتضای عمل داشته باشـد امـا بـدان عمـل نشـود در حقیقـت       

حق آن دانش را ضایع نموده کاشفیت آن را انکار کرده است. همچنین، این  ی آن داننده
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گام بیـان بـرای آنـان تنـزل     اش را به هن گونه تعامل با متن از سوی دانشمند، اثربخشی

بیـان   (ع)دهد. لذا همین دانش برای صاحبش وزر و وبال شده آنگونه که امـام علـی   می

(محمدی ری کرده است در پیشگاه عدل الهی بر علیه صاحب خود حجت خواهـد شـد.  

  )2/664، شهری، علم و حکمت

  

 تکلیف اخالقي مفسر نسبت به مخاطبد) 

ـ   سر نسـبت بـه مخاطـب   مفپیش از بیان تکالیف اخالقی  ه دو نکتـه کمـک   توجـه ب

  کند: ت حق مخاطب میای به دریاف شایسته

عد قرار داشته فرع بـر  ی ب حق مخاطب نسبت به حقوق سه طرف دیگر در مرتبه -1

هاست. این بدان جهت است که تا حق متن، صاحب متن و فهمنده یا مفسـر توسـط    آن

رسد. از سویی دیگـر گـاهی، مخاطـب     ایت نشود نوبت به حقوق مخاطب نمیخود او رع

موضوعیت نداشته و متن صرفاً برای فهم مفسر است و بیان تفسیر و معنای مـتن بـرای   

 یابد.  دیگران به عنوان مخاطب ضرورت نداشته و یا اصالً وقوع خارجی نمی

شاید بتوان گفت که حق مخاطب از منظری دیگر نیز فرع بر سـه دسـته حقـوق     -2

به بیان روشن اگر سه دسته حقوق پیش گفته به درستی ادا شـده بـه   فوق الذکر است. 

فعلیت برسد در واقع حقوق مخاطب نیز بر فرض وجود، ادا خواهد شد. شـاید ایـن امـر    

موجب شده است که برخی اندیشوران رابطه متن و مفسر را به جای هرم چهارضلعی، به 

 )439تا  437(واعظی،  اند. هرم سه ضلعی تشبیه نموده

بر این اساس حقوق برشمرده شده و احکام اخالقی کـه بـر عهـده مفسـر و فهمنـده      

رسد امکان اینکه برای مخاطب نیز حقی جدای از آنچه بیان شد را نیـز   است به نظر می

 برشمرد. این تکالیف عبارت خواهد بود از:

  

 احترام به اعتماد مخاطب -1

برای او اقدام نمـوده، از ایـن حـق     مخاطبی که مفسر به تبیین معنای متن  تردید بی

 برخوردار است که مفسر از اعتماد مخاطب بـه او سـوء اسـتفاده نکنـد و فنـون فهـم را       

 نمایـد. چـه، در غیـر     به درستی به کار گرفته، مـتن مـورد نظـر را بـه درسـتی تفسـیر      

 این صورت او را به گمراهی و خطا رهنمون ساخته، حقش را پایمال کرده اسـت. دقیقـا   
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آنکـه   بـی  منـدی دیگـران،   به همین دلیل است که ادعا فهم متن و تفسیر آن برای بهره

اقدامات الزم برای فهم صحیح انجام شده باشد، مورد مذمت پیشوایان دینی قرار گرفته 

 است.

 أفتـى  مـن «اشاره شد که فرمود:  (ص)آنگونه که پیش از این به حدیث شریف پیامبر

(علـی بـن    »وأهلـک.  هلک فقد والمتشابه والمحکم المنسوخو الناسخ یعلم ال وهو الناس

  ) 207/61جعفر، 

  

 توجه به سطح درک مخاطب -2

ها که عرضه و تقاضـا در آن مطـرح اسـت و مفهـوم      به طور کلی در بسیاری از حوزه

دارد، عرضه باید همواره تابع نظر مخاطب باشد. در غیر اینصورت عرضه موفقیـت آمیـز   

این به معنای ثابت و بدون تغییر بودن نظر مخاطب نیست؛ زیرا آن نیز نخواهد بود. البته 

چـه بـه    توان سطح توقع و سلیقه و دیدگاه او را تغییر داد؛ لکن آن قابل تغییر بوده و می

اینجا مرتبط است این است که در مـانحن فیـه بیـان معنـای مـتن و تفسـیر آن بـرای        

و باشد. در غیر ایـن صـورت افـاده رسـانی     مخاطب باید متناسب با سطح فهم و انتظار ا

های فراوان در  توسط مبیّن معنا و استفاده بردن مخاطبان مطلوب نخواهد بود. ذکر مثال

های مربوط به دوزخ  های بهشتی و عذاب های ملموس پاداش قرآن کریم و نیز ذکر نمونه

خاص داشت.  بایست به سطح ادراک او توجه گواه بر این است که برای فهم مخاطب می

انّا معاشر االنبیـاء نکلـم   «در حدیث مشهور آمده است:  (ص)در این راستا از پیامبر خدا

  ) 1/195(برقی،  »الناس علی قدر عقولهم.

  

 عرضه حکمت به اهل آن -3

در باره عرضه علم به نا اهل باید گفت که دو گونه عرضه به نا اهل متصور است. یکی 

فهمد و خود گاهی دیگـران را نیـز بـه خطـا و      که آن را نمیعرضه علم به ناتوان از فهم 

سازد. اما گاهی نا اهل کسی است که از فهم عـاجز نیسـت، امـا از آن     گمراهی مبتال می

بندد. در هـر دو مـورد    کار می کند و آن را در مسیر باطل به علم به درستی استفاده نمی

به آن دو برحذر بوده گنج خویش  اگر نااهل بودن مکشوف مفسر باشد باید از عرضه علم

را در معرض استفاده نااهالن قرار ندهد. چیزی که متون روایی از آن غافل نبوده بـه آن  
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آفت دانش فراموشـی و تبـاهی آن در   فرموده است:  تأکید نموده است. پیامبر خدا(ص)

  )2/476(محمدی ری شهری، علم و حکمت،  سپردنش به نااهل است.

  

 دانش از اهل آنمخفی نداشتن  -4

 )1315(همو،  .های طالب علم است یکی از برترین صدقات بذل علم و تربیت انسان

از سویی دیگر کتمان آن نیز خطایی بس بزرگ و نابخشودنی است. این از آن روست که 

همنوعان از عالمان خود انتظار دستگیری و هدایت داشـته و ایـن مهـم را خداونـد بـر      

قرآن کریم به مکتوم نداشتن علم تأکید صریح داشـته اهـل   . ستی آنان گذاشته ا عهده

عذاب دردناک دوزخ را به آنان وعده نموده  )159، (البقره کتمان را مورد لعن قرار داده،

در ایـن خصـوص نیـز     (ع)احادیث به جا مانده از پیشوایان معصوم )174، (البقره .است

نگونه که باید با مخاطـب متناسـب بـا    شاهدی انکار ناپذیر بر این اصل مهم است؛ و هما

فهم و درکش سخن گفت و کالم خدا را برایش تبیین نمود؛ باید دانـش را از او اگـر از   

 (ص)رود مخفی نداشت و او را از دانستن آن محروم نکرد. از نبی اکرم شمار می هاهلش ب

د خداوند را هرکس که خداوند به او دانشی عطا کند و او آن را پنهان کن نقل شده است:

  ) 377(طوسی،  .در روز قیامت با لگامی از آتش مالقات خواهد کرد

  

  

  گیری نتیجه

در این نوشتار گذشت که هر مفسري که قصد فهم و تفسـیر متنـي را دارد از چهـار    

شود. یکي مسئولیتي که مفسر نسبت بـه   جهت مسئولیت و تکلیف اخالقي متوجه او مي

، سومی از سوي شود متوجه او می لیفی که از سوي متنخودش بر عهده دارد، دیگری تک

ماتن یا صاحب متن، و باالخره تکلیف نوع چهارم تکالیفی است که بخاطر مخاطب شکل 

گیرد. بنابراین، فرایند فهم و تفسیر زماني به خوبي و با کمترین شائبه و اشـکال بـه    می

مزبور توسـط فـرد طالـب     هاي ناشي از این چهار موضوع رسد که مسئولیت سرانجام مي

اخالقي  یها این مسئولیت و ر به خوبي شناسایي و سپس جامه عمل بپوشدتفسیفهم و 

اش خواهد بود. بنابراین  کند برعهده اي که مفسر به فهم و تفسیر متن اقدام مي از لحظه

هـاي اخالقـي    فهم و تفسیري حجیت خواهد داشت که مفسر با عنایت به این مسئولیت
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ده باشد و در غیر این صورت هرگونه اظهار نظری در باره معنای متن مورد نظر کرارائه 

ها اختصاص به فهم و تفسیر متون  فاقد اعتبار بوده ارزشمند نیست. البته این مسئولیت

قرآن کریم ندارد، لکن به هنگـام فهـم و تفسـیر ایـن متـون از اهمیـت        ویژه بهمقدس و 

  مضاعفی برخوردار خواهد بود. 
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