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تغییراتاساسیدرمقاالتقرائتنبویازجهان 1
مدت مدیدی است دریافتهام که نگارش و نظاام مقااالت «قرائات نباوی از جهاان»
دچار ناهماهنگیها و ابهامهای متعدد است :امکان ارائۀ آن خوانش از متن قارآن کاه
در پایان آن مقاالت یعنی مقالۀ (( )۱5که مقالۀ نهاایی و اصالی اسات) باهعمل آماده
متوقف بر ارائۀ محتویات و مدعیات  ۱4مقالۀ پیشین نمیباشد .عنوان مقالۀ ( )۱5بناا
بر محتویات آن مقاله «خوانش روایی از متن قرآن» باید باشد و نه «قرآن چیسات؟»
آن کار اصلی که در نیمۀ دوم مقالۀ ( )۱انجام گرفته گونهای پدیدارشناسای ماتن قارآن
است که ارائۀ آن متوقف بر نیمۀ اول آن مقاله نیست .در بیان آن مطالب کاه از فلسافۀ
زبانها و هرمنوتیک جدید در ارتباط با چگوناه مفهاوم شادن یاا نشادن ماتن قارآن
آوردهام خلطها و اغالق و احیانا خطاهایی رخ داده است .اکنون بر این عقیادهام کاه
اگر قرار باشد از منظر فلسفۀ زبانها و هرمنوتیک جدید به چگونگیهاای فهام ماتن
قرآن پرداخته شود ارکان این مطلب بهصورتی متفاوت از آنچه در آن مقاالت آمده باید
سامان داده شود و عرضه گردد .نظیر آنچه در مقالۀ «آن فهم که ممتنع اسات» انجاام
گرفته است (نگاه کنید به کتاب نقد بنیادهای فقه و کالم).
چون در حال حاضر بازسازی و بازنویسی آن مقاالت پانزدهگاناه باه سابب اینکاه
تمرکز فکری الزم و کافی برای اینجانب حاصل نیست مقدور نمیباشاد صاال را در
این دیدم دو کار اصلی را که در مقالۀ ( )۱و ( )۱5از آن مقااالت انجاام گرفتاه از بقیاۀ
مقاالت جدا کنم تا آنها با اندک اصالحاتی با عنوانهای مستقل جدیاد همچناان در
 .1تاریخ نشر اینترنتی :بهمن ۱۳99
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وبسایت [کتاب] قابل خواندن باشند .اما بقیۀ مقاالت فعال کنار گذاشته میشوند و
شاید در آینده پارهای از آنها هم که دیگر عناوان «قرائات نباوی از جهاان» نخواهناد
داشت با عنوانهای مستقل در وبسایت [کتاب] بازنشر گردند.
یکی از آن دو کار اصلی که هماینک در وبسایت [کتاب] در اختیاار عالقمنادان
قرار دارد «خوانش پدیدارشناسانه از متن قرآن» نام دارد و دیگری «خوانش روایای از
متن قرآن».

چراعنوان«قرائتنبویازجهان»راکنارگذاشتم؟ 1

برای خوانندگان آثار اینجانب این پرسش پیش آمده که چرا نگارندۀ مقاالت «قرائات
نبوی از جهان» این عنوان را کنار گذاشت؟ پاسخ کوتاه این پرسش این است که در آن
عنوان دو مدعای تاریخی ،مسلم گرفته شده بود :اول اینکه تمامی متن فعلی قارآن از
نگاه تاریخی اثر یا آثار یک شخص است که «نبای» باوده اسات و جهاان را وحیاانی
قرائت کرده است .دوم اینکه آن شخص همانا حضرت محمد پیامبر اسالم است.
من متوجه شدم که مطالعات تاریخی که تا کنون در بارۀ متن قرآن انجام شده برای
مطمئن شدن از آن دو مدعای تاریخی کافی نیستند .در این صاورت صاداقت علمای
ایجاب میکرد آن عنوان را گرچه بسیار جذاب مینمود رها سازم .پا از ایان توجاه
بود که دیدم آنچه از آن بحثها برای من باقی میماناد هماین اسات کاه بگاویم ماا
میتوانیم از متن فعلی قرآن «خوانش پدیدارشناسانه» و «خوانش روایی» ارائه کنیم و
این ارائه تحت همین دو عناوان ،فعاال در هماین وبساایت [کتااب] قابال خوانادن
است.

 .1تاریخ نشر اینترنتی ۱ :خرداد ۱400

خوانشپدیدارشناسانهازمتنقرآن 
میتوانیم بگوییم قرآن بهعنوان یک متن دینی خوانش فهمی-تفسیری-دینای از هماۀ
حوادث طبیعی و تاریخ و سرنوشت انسان بهصورت افعال خداوناد اسات .ایان ماتن
بیش از هر نقش دیگر ،نقش ایجاد معنای دینی برای جهان را برای خواننادگان ایفاا
میکند.
تجربهای که در قرآن با آن مواجه هستیم تجربۀ یک نسبت فهمی-تفسیری-دینای
با جهان است .در این تجربه فهم جهان مقدم بر تفسیر جهان و یا عین آن است .متن
قرآن نشان میدهاد کاه ماتن باا «چاه چیاز» ساروکار دارد ،ناه اینکاه ماتن درباارۀ
«چیزهایی» به مخاطبان آ گاهی میدهد .در این ماتن خبار داده میشاود کاه جهاان
چگونه دیده میشود ،نه اینکه جهان چگونه است .یاک بیانش آشاکار میشاود و از
جهان «قرائت» بهعمل میآید .این قرائت که با زبان عربی انجام میشود آنگوناه کاه
در متن آمده تحت تأثیر وحی انجاام میگیارد .آیاات قارآن یاک «خبار» مایآورد و
شنوندگان را به گوش دادن آن خبر فرا میخواند و از آنان هماهنگی با آن خبر را طلاب
میکند .آن خبر این است که همه پدیدهها و حوادث ،افعال خدا (آیاات او) هساتند.
در قرآن بیش از چهارصد بار واژه «آیه» یا «آیات» تکرار شده و غالبا به الله که بنا باه
بررسی اینجانب در بیش از  2500مورد از قرآن آمده اضاافه شاده اسات .ایان قرائات
فهمی-تفسیری از جهان گاهی چنان عمق پیدا میکند که از تفسیر جهاان و مرحلاۀ
آیات درمیگذرد و به توصیف ذات خداوند میرسد .در این مرحله است که خادا ناور
آسمانها و زمین تجربه میشود« :الله ناور الساماوات و االرض …» (ساورۀ  24آیاۀ
)۳5
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برای تأیید این خوانش پیش از استشهادیۀ آیات قارآن الزم اسات فهام تفسایری و
آیهای را قدری توضیح دهم .بهنظر میرسد معنای آیاه در قارآن هماان اسات کاه در
دائرهالمعارفهااای فلساافی تحاات عنااوان  Erscheinungبااا آن برخااورد ماایکنیم.
تعریف  Erscheinungدر دائرهالمعارف تاریخی واژههای فلسفی چنین است:
« Erscheinungآن داده محسااوس اساات کااه (داده) طبیعاای نامیااده میشااود ،آن
چیزی که انسان در تجربۀ زمانمند و مکانمندش با آن روبهرو میشاود ولای میداناد
که آن چیز واقعیت نهایی نیست ،ولی به مقدار زیاد یا کم در وجاود مشاارکت دارد».
[]۱

محتوای این تعریف در زبان فارسی با واژۀ «نمود» و در زبان عربی باا واژۀ «آیاه»
بیان میشود .اگر انسانی موجودات را آیات خدا ببیند او همۀ آنها را نمودهایی از یک
واقعیت نهانی میبیند که نمیتوان به خود آن دسترسی پیادا کارد ولای آن واقعیات در
نمودهایش خود را نشان میدهاد .بایاد باه ایان نکتاۀ ظریاف توجاه کنایم کاه «آیاه
دیدهشدن» عین فهم تفسیری از موجودات است .انسانی که موجاودات را نمودهاای
خدا تجربه میکند فهمش عین تفسیر است نه اینکه آنچه را میفهمد تفسیر میکناد.
در این مقام ،فهم و تفسیر و نمود دیدن یک واقعیت بیشاتر نیسات .اینهاا تنهاا یاک
«نسبت واحد» است که با جهان برقرار میشود.
ریچارد م .شافلر ( )Richard M. Schafflerفیلساوف کاتولیاک معاصار ،در
مورد فهمی که عین تفسیر و عین نمود دیدن است ،توضیح جالبی ارائه میکند که این
توضیح ما را با معنای فهم آیهای تفسیری جهان بیشتر آشنا میسازد .او مینویسد:
«تفسیر آنجاا آغااز نمیشاود کاه انساان از «معناای تجرباۀ حاصلشاده» پرساش
میکند ،تفسیر با چگونگی خود تجربه آغاز میشود .توجۀ ما به هر چیز ،درک ماا از
هر چیز ،آنچه با آن مدرک خود را تعبیر میکنیم ،همۀ اینها به یک «نظرگاه» وابساته
است که «نگاه» ما به جهان را هدایت میکند .اما (طرفه این است کاه) ایان نظرگااه
همیشه ،یک «پیشنگاه» است که به «مفهوم شدن» «چیزی» معطاوف اسات و از
این طریق تفسیر ممکن در هر مورد را باه وجاود مایآورد (در واقاع) ایان پیشنگااه
است که «تأثر تجربی» (با همۀ ویژگیهای آن) شکل میدهد .ایان قاعادۀ عماومی
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شامل تجربۀ انسان از جهان و تفسیر دینی آن هام میشاود .تفسایر دینای جهاان در
لحظات بیان تعبیراتی شاکلیافته از جهاان رخ نمیدهاد بلکاه ایان نفا تجرباه از
جهان است که مشخصۀ دینی به خود میگیارد ،آنگااه کاه ایان تجرباه در پرتاو امار
قدسی صورت میگیرد .در چنین وضعیتی هر «امار واقعای» در جهاان و جهاان در
«تمامیت خود» تحت یک اسپکت  Aspektدو رویاۀ متناقضنماا ،خاود را نشاان
میدهد :عدم ثبات بالانقطاع و نوشدن لحظهبهلحظه مستمر»]2[ .

فکر میکنم پ از این اشارات اکنون میتوانیم با استناد نسبتا مفصل به متن قارآن
نشان دهم که چگونه نمود دیدن همۀ موجودات جهان (افعال خدا دیدن) تنهاا بیانش
حاکم بر سراسر این متن است .اما قبال الزم است به این نکته توجه کنیم کاه در قارآن
یک جهانبینی سیستماتیک که جهان را در یک کلیت ببیند ،دیده نمیشود .در قارآن
تعبیر «کل شی » هسات .ساخن از آسامانها ،زمینهاا ،آفتااب ،مااه و ساتارگان،
عالمها ،حیوانات ،انسان ،کوهها ،گیاهان ،آب ،اقوام و اشخاص ،بالیاا و نعمتهاا و
اشیا و صدها چیز دیگر است .اما همه چیز جداجدا مطر شده است .حال پ از
توجه به این نکته ،نخست نگاهی نسبتا طوالنی به نمود (افعال خدا) دیده شدن هماۀ
حااوادث طبیعاای در قاارآن میاناادازیم و سااپ همااین مساائله را در مااورد انسااان و
سرنوشت اقوام و تاریخ و واقعیات اجتماعی بررسی میکنیم .برای اجتناب از تطویال
زیاد ،از هر آیۀ مورد استناد تقریبا مضمون مورد نظر را ذکر میکنم و نه همۀ آیاه را .در
عین حاال اساتنادات آیناده قادری طاوالنی و شااید در بعضای از ماوارد مکارر باه
نظر رسد .گریزی از این کار نداشتهام ،چون الزم است خواننده این بحاث را ،درسات
در فضای آن جهان قرار دهم که در قرآن منعک شده است و این کار جز باا اساتناد
به آیات پرشماری از قرآن میسر نمیشود.
پدیدههایطبیعینمودهاوافعالخداهستند 

«آفرینش آسمان و زمین» ،گردش شب و روز ،حرکت کشاتیها در دریاا ،فروآمادن
باران از آسمان و زندهشدن زمین با آن و پراکنده شدن جنبندگان ،وزش بادها ،ابرهای
مسخر در میان آسمان و زمین آیات خدا هستند» (سورۀ  2آیه « .)۱64خداسات کاه
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انسانها را از یک «نف » آفریاده و از آن ماردان و زناان زیاادی پدیاد آورده اسات)
(سورۀ  4آیه « .)۱خداست که شبها انسانها را میخواباند و روز بیدارشان میکناد
و بندگان در قوه قاهره او هستند ،نگهبانان و فرستادگان او هستند که جان انسانها را
میگیرند ،خداست که از تاریکیهای صاحرا و دریاا انساانها را نجاات میبخشاد»
(سورۀ  6آیات  60تا « .)65خداست ک باغهاای باا داربسات و بادون داربسات و
خرما و کشتها با طعمهای گوناگون و زیتون و انار را به وجاود آورده ،از چهارپایاان
بارکش و کرک و پشمدهنده پدیده آورده از هر کدام گوسفند و بز ،جفت پدید آورده از
شتر جفت (نر و ماده) و از گاو (نر و ماده) پدیده آورده» (ساورۀ  6آیاه « .)۱40خادا
شکافندۀ دانه و هسته است ،زنده را از مرده بیارون مایآورد و مارده را از زناده بیارون
میآورد .خدا شکافنده صبح اسات ،شاب را مایاه آراماش و آفتااب و مااه را وسایله
حساب قرار داده است .ستارگان را وسیله راهیابی شما در تاریکیهای صاحرا و دریاا
قرار داده اسات .از آسامان آب فارو فرساتاده و باا آن هماه چیاز را رویاناده اسات و
آسمانها و زمین را از عدم پدید آورده و آفریننده همه چیز اوست» (سورۀ  6آیه  94تاا
« .)99پروردگار شمار آن خداست که آسمانها و زمین را در شش روز آفریده .اوست
آنکه آفتاب را روشنایی و ماه را نور قرار داده و برای آن منزلهاا معاین نماوده تاا شاما
حساب سال و ماه را داشته باشید .در گردش شب و روز و آنچه در آسمانها و زماین
آفریده مسلما آیات برای پرهیزگاران وجود دارد .خداست که شما را در صحرا و دریاا
سیر میدهد … شما را از طوفانهای ساهمناک دریاهاا نجاات میبخشاد .خادا از
آسمان و زماین شاما را روزی میدهاد … زناده را از مارده و مارده را از زناده بیارون
میآورد ،و کار جهان را تدبیر میکند» (آیات  ۳تاا  ۱0و  2۱تاا  2۳و  ۳۱تاا  ۳2ساورۀ
« .)۱0خدا آنک است که کشتی را مسخر شما ساخت تا در دریا ،با فرمان خادا راه
رود .رودخانه را و آفتاب و ماه و شب و روز را مسخر شما قارار دارد و هار چاه الزم
داشتید به شما داد» (سورۀ  ۱4آیات  ۳0تا « .)۳۳خدا در آسامان برجهاا قارار داده و
آنها را برای تماشاگران آراسته است .زمین را کشیده و در آن لنگرها انداخته و از آن از
هر چیز رویانده است .بادهای تلقیح کننده میفرستد و با آن از آسمان آب میفرساتد
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و با آن انسانها را سیراب میکند .او زنده میکند و میمیراند» (سورۀ  ۱5آیات  ۱7تاا
« .)2۳خدا انسان را از نطفۀ آفرید ،چهارپایان را آفرید که برای شما ساودها دارناد و
از آنها میخورید :برای شما در آنها زیبایی است ،آنگاه که آنها را به چراگاه میبریاد و
از چراگاه برمیگردانید .چهارپایاان بارهاای سانگین را کاه شاما نمیتوانیاد برداریاد
برمیدارند .اسبان و استران و خران را آفرید تا آنها را سوار شوید .با آب آسمان زیتاون
و خرما و انگور و هر میوه دیگر را برای شاما میرویاناد .شاب ،روز ،آفتااب ،مااه و
ستارگان را مسخر شما قرار داد… .دریا را مساخر شاما کارد کاه از آن گوشات تاازه
بخورید و زینتهای پوشیدنی به دست آورید…» (سورۀ  ۱6آیاات  4تاا « .)۱8خادا
انسانها را از شکمهای مادرانشان بیرون میآورد… پرنادگان را خادا در جاو آسامان
نگاه میدارد (تا پایین نیفتند) خدا خانههای انسانها را مایه آرامش آنها قارار داد… از
پوست چهارپایان ،صراف آنها ،اوبارو اشعار آنها برای شما وسایل و کاالهای زنادگی
فراهم کرد» (سورۀ  ۱6آیه  78تا « .)8۱خدا شاب را در روز وارد میکناد و روز را در
شب .هر چه در زمین است مسخر انسان ساخت .آسمان را نگاه میدارد تا باه زماین
نیفتد .انسانها را زنده کرده و سپ میمیراند و سپ زناده میکناد .از فرشاتگان و
انسانها رسوالن برمیگزینند» (سورۀ  22آیات  60تا « .)66خدا انساان را از خااک
آفرید ،سپ از او نطفهای سااخت ،از نطفاه علقاه و از علقاه مضانعه و از مضانعه
استخوان آفرید ،سپ بر استخوان گوشت پوشانید و در آخر او را یاک آفریاده دیگار
ساخت .خدا زمین را نهاد استقرار انسان قرار داد» (سورۀ  2۳آیه « .)۱4خدا زناده را
از مرده و مرده را از زنده بیرون مایآورد و زماین را پا از مار آن ،زناده میکناد و
انسانها را همینطور دوباره زنده میکند .انسانها را از خاک آفرید .برای انسانها از
جن خودشان همسر آفرید و میان آنها دوستی و رحمات قارار داد .خادا زبانهاا و
رنگ پوست انسانها را گوناگون آفرید .خواب شابانه و کوشاش روزاناه انساانها از
آیات او است .برق را نشان انسانها میدهد تا آناان هام بترساند و هام طماع کنناد.
آسمان و زمین با فرمان او سرپا اسات .خادا (هنگاام حشار) انساانها از زماین فارا
میخواند و آنها بیرون میآیند ،تمام آنان که در آسمانها و زمین هستند ماال او وتاابع
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اوست .خدا آفرینش را آغاز میکناد و ساپ آن را برمیگرداناد» (هماه اینهاا آیاات
خداست سورۀ  ۳0آیه  ۱9تا « .)27خدا آسامانها را بادون ساتون آفریاد و در زماین
لنگرها قرار داد» (سورۀ  ۳۱آیه (« .)۱0کافران بدانند) که اگار خادا بخواهاد زماین را
میشکافد و آنان را در زمین فرو میبرد یا از آسمان قطعاتی بار سار آنهاا میانادازد»
(سورۀ  4آیه « .)9خدا بادها را میفرستد و به واسطۀ آنان ابرها را تکان میدهد از این
راه زمینهای مرده را زنده میکند» (سورۀ  ۳0آیه  .)48خدا آسمانها و زماین را نگاه
میدارد و نمیگذارد در هم بریزند (سورۀ  22آیاه « .)65هماان خادا کاه انساانها را
اولین بار آفرید بار دیگر هم آنها را زنده میکند ،همان خدا که از درخت آتاش آفریاد،
او میگوید «باش» و همهچیز موجود میشود» (سورۀ  ۳6آیات  76تاا « .)82خادا
آسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز درمیپیچد و روز را به شب درمیپیچد
آفتاب و ماه را مسخر کرد که هر کدام از آنها تاا زماان معاین شاده گاردش کنناد .او
انسانها را از یک نفا آفریاد .انساانها را در شاکم ماادران در مراحال متاوالی در
ظلمتهای سهگانه میآفریند» (سورۀ  ۳9آیه  5و .)6
این آیات قرآنی نمونههایی از آیات بسیار بیشتری است که اصل و اسااس «بیانش
از طبیعاات» در قاارآن را نشااان میدهنااد .همااۀ حااوادث و تحااوالت طبیعاای جهااان
«نمودهای» (آیات) واقعیت بنیادین (خدا) دیده میشوند که خودش بالواسطه درک
نمیشود .اما او «بود» همۀ این نمودهاست که بدون انقطاع فعال است و هار لحظاه
به گونهای میآفریند (خلق ُمدام) .این بینش عین فهم و عین تفسیر (قرائات) اسات.
آیاتی که آورده شد جمالت ِاخباری یا فلسافی نیساتند ،آنهاا جماالت تفسایریاند؛
تفسیر پدیدههای طبیعی شناختهشده جهان بهمثابۀ نمودهاای خادا و افعاال او .ایان
بینش در قرآن منحصر به پدیدههای طبیعی نیست .در تمام ماواردی کاه از انساان یاا
اقوام سخن به میان آمده ،همه آنها هم مخلوقات خداوند فهمیاده و تفسایر میشاوند
که سرنوشت شان چه در پیدایش و چه در چگونگی سپری کردن حیات دنیوی و چاه
در آنچه به حیات اخروی مرباوط میشاود هماه و هماه باا اراده و فعال خادا معاین
میشود .در تمام مواردی که سخن از انسان یاا اقاوام مایرود خادا باه عناوان فعاال
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علیاالطالق حضور دارد و سخن از افعال آن فاعال مایرود .هماهجا ساخن از ایان
است که خدا با انسان و اقوام چنین کرد یا چنین میکند یا چنان خواهد کرد یا چناان
میتواند بکند .حتی در مواردی که سخن از ویژگیهای طبیعی انسان در میاان اسات
هسته اصلی سخن چگونگی تعامل خدا با انسان است.
در اینجا چند نمونه از آیات کلیدی در این باب را نیز ،نسابتا باا تفصایل مایآورم و
مطالعۀ سایر موارد را که بسیار زیاد است به خوانندگان گرامی واگذار میکنم.
میشود 
سرگذشتوسرنوشتانسانباافعالخدامعین 
«خدا ،انسان را از گلی خشک از گلی سیاه و بدبو آفرید» (سورۀ  ۱5آیۀ « )26انسان
را از نطفه آفرید» (آیۀ  4سورۀ « .)۱6خدا کارنامه هر انسانی را به گردن او بسته است
و روز قیامت نامه او را بیرون میآورد و نشانش میدهد» (سورۀ  ۱7آیاات  ۱۳و .)۱4
«خدا امانات را باه آسامان و زماین عرضاه کارد … و انساان آن امانات را باه دوش
میکشید» (سورۀ  2۳آیه « .)72خدا انسان را آفرید و به او بیان یااد داد» (ساورۀ 55
آیه « .)۳انسان با مشقت فراوان به سوی خدایش خواهد رفت و او را مالقات خواهد
کرد» (سورۀ  84آیه « .)6خدا انسان را در زحمت (کبد) آفرید (سورۀ  9آیاه  )4خادا
انسان را از علق آفرید» (سورۀ  96آیه « .)9آنچه را انسان نمیدانست خادا باه او یااد
داد» (سورۀ  96آیه  .)5از قول ابراهیم« :خدا مرا آفرید و هدایت میکند ،به من طعام
میدهد و مرا سیراب میکند…( ».سورۀ  26آیه « .)79خدا انسان را از نطفه آفریاد،
راه را نشانش داد و سپ او را میراند و در قبر گذاشت…( ».سورۀ  80آیه  2۱بب …(.
«هیچ نف انسانی جز با اذن خدا نمیمیرد» (سورۀ  ۳آیه « .)۱45هیچ نف انسانی
جز با اذن خدا ایمان نمیآورد» (سورۀ  ۱0آیه (« .)۱00در روز قیامت) خدا آنچه را هر
نفسی (با اعمال خود) فرا مایآورده باه او پااداش خواهاد داد» (ساورۀ  ۱4آیاه .)۱5
«خدا نف آدمی را آفریده و پلیدکاری و پرهیزکاری را به او الهام کرده است» (ساورۀ
 9۱آیۀ « .)7خدا انسانها را با ترس گرسانگی و از دسات رفاتن اماوال و جانهاا…
آزمایش میکند .خدا مر و زندگی را برای آزمایش انسانها آفرید» (ساورۀ  67آیاه
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« .)2خدا به آنان که ایمان میآورند و کار شایسته میکنند زندگانی پاکیزه میبخشاد»
(سورۀ  ۱6آیه « .)97خدا مؤمنان را از تاریکیها خاارج میکناد و باه روشانایی وارد
میکند» (سورۀ  2آیه « .)257خدا انسان را به حال خود وا نمیگاذارد» (ساورۀ 57
آیه « .)۳6هر ک به خدا توکل کند خدا برای او کاافی اسات» (ساورۀ  65آیاه .)۳
«هر ک راخدا هدایت کند هدایت میشود و آنکه راخدا گمراه ساازد راهنماایی پیادا
نخواهد شد» (سورۀ  ۱8آیه « .)۱7خدا کافران را به گونهای که خود آنهاا نمیفهمناد
استدراج میکند» (سورۀ  7آیه « .)۱82آیا در امان هستید از اینکه (خادا) ،آنهاا را در
زمین فرو برد» (سورۀ  ۱6آیه .)45
این آیات و مشابهات آنها اساس بینش فهمای-تفسایری از سرنوشات انساان را
نشان میدهد .جمالت این آیات هم جمالت ِاخبار از دادهها یا فلسافی نیساتند .آنهاا
جمالت تفسیری هستند ،تفسیر سرنوشت و سرگذشات انساان؛ تعامال خادا باا او.
حتی مهمترین آیات مربوط به اصل حشر و قیامت انسانها هم در قرآن باازگو کنناده
یک تجربه فهمی-تفسیری از سرانجام انسان هستند .مثال در موارد متعددی از قارآن
گفته میشود بیرون آوردن انسانهای مرده از خاک مانند زنده کردن درختاان و زماین
پ از فصل زمستان است .در بینش تجربی قرآن انسانها مانناد درختاان و گیاهاان
دیده میشوند که سرسبز میشوند و سپ میمیرند (به اصطال قارآن) و ساپ در
فصل بهار دوباره زنده (به اصطال قرآن) میشوند .تعبیارات مکارر از آفریاده شادن
انسان از خاک و پیدایش انسان در زمین و تعبیر انتشار انسانها در روی زمین و رفتن
انسانها دوباره به زمین و بیرون آمدن انسانها دوباره از زمین در قرآن ،مثال در ساورۀ
 ۳0آیه  ۱9جملههای ِاخبااری نیساتند جملاههایی هساتند کاه یاک تجرباه فهمای-
تفسیری از سرنوشت و سرانجام انسان را نشان میدهند .از حشر انسانها از زمین در
قرآن به بیرون آوردن زنده از مرده تعبیر شده است .مبنای این فهم تفسایری از انساان
در آیات  ۳8تا  42سورۀ  44چنین بیان شده است« :خدا آسمانها و زمین را به باازی
نیافریده ،آنها به حق آفریاده شادهاند» .در آیاات  ۱6تاا  ۱8ساورۀ  28آماده« :خادا
آسمانها و زمین و آنچه در میانه آنها اسات را بازیکناان نیافریاده اسات) (در روناد
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آفرینش) خدا باطلب را به وسیله «حق» از میان برمیدارد« .بندگان خدا در آفارینش
آسمانها و زمین میاندیشند و میفهمند که خدا آنهاا را «باطال» نیافریاده اسات».
تعبیرات «بازی نبودن (عبث نبودن) آفارینش جهاان» .حقانیات آفارینش جهاان»،
«باطل نبودن آفرینش جهان» ،همه از یک فهم تفسیری از جهان حکایات میکنناد.
عبث نبودن ،حقانیت داشتن ،باطل نبودن بیش از آنکه بیان فلسافی از یاک واقعیات
باشند بیان فهمی-تفسیری از آن هستند.
اگر بگوییم فالن عمل یک شخص معین عبث یا باطل نیست یا حقانیات دارد در
این موارد گونهای تفسیر از آن عمل بیان کردهایم .وقتای دربااره خلاق جهاان چناین
تعبیراتی به کااربرده میشاود یاک فهام تفسایری از آن داده میشاود .چاون جهاان،
غیرعبث ،حقانیتدار و غیرباطل دیاده و فهمیاده میشاود و هماه چیاز «از خادا»،
«مال خدا» و به «سوی خدا» است ،پ انسان نمیتواند مشمول این فهام و بیانش
عمومی نباشد .خلقت انسان هم از خادا و سرنوشات و سارانجام او باه ساوی خادا
است .اگر سرانجام انسان به سوی خدا نبود خلق انسان «عبث» میبود .پ انساان
عاقبت در پیشگاه خدا حاضر خواهد شد و ممکن نیست از انساان فهمای جاز ایان
داشت .به آیات زیر (باز هم به صورت نقل مضمون) توجه کند:
«ای انسان تو با مشقت به سوی خدایت میروی و عافیات او را مالقاات میکنای»
(سورۀ  84آیه « .)6آیا محاسابه شاما ایان اسات کاه خادا انساان را عباث آفریاده
است؟» (سورۀ  2۳آیه « .)۱۱5آیا محاسبه انسان این است که به حال خود رها شاود
مگر نه این است که او در آغاز نطفه بود و سپ علقه… این خداسات کاه آفارینش
او را تمام کرد و از انسان نر و ماده پدید آورد .آیا این خدا قادر نیست مردگاان را زناده
کند؟» (سورۀ  75آیه  ۳6تا « .)40آیا کافران گمان میکنند در روزی کاه هماه ماردم
در پیشگاه خدا خواهند ایستاد اینها مبعوث نخواهند شد؟» (ساورۀ  8۳آیاه  5و .)6
«در روز زلزال (قیامت و حشر) همه مردم به حرکت درخواهند آمد تا اعماال خاود را
ببینند .هر ک مثقال ذرهای شر مرتکب شاده باشاد آن را خواهاد دیاد و هار کا
مثقال ذرهای نیکوکاری کرده باشد آن را خواهد دید» (سورۀ  99آیه  7و « .)8نهایات
کار همه بازگشت به خداست» (سورۀ  96آیه « .)8خدا مر و زنادگی را آفریاده تاا
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انسانها را آزمایش کند ،تا معلوم شود چه کسانی زیباترین کارها را میکنند» (ساورۀ
 67آیه « .)2حیات دنیوی لهو لعب است ،حیات دنیوی کاالی غرور است» (ساورۀ
 57آیه « .)20انسان تنها و تنهاا باه نتیجاه کوشاش خاود میرساد و آن را در آیناده
میبیند و در نهایت کاملترین جزا به او داده خواهد شد و آخرین مرحله ،حضاور در
پیشگاه پروردگار است» (سورۀ  5۳آیه .)42

اینکه انسان با مشقت به سوی خدا میرود ،اینکاه خلقات انساان عباث نیسات،
اینکه انسان به حال خود رها نمیشود ،اینکه خدا قادر است او را زنده کناد ،اینکاه او
در حیات اخروی «جزا» خواهد دید ،اینکه او به وسیله خدا امتحان میشاود ،اینکاه
حیات دنیوی لهو و لعب و کاالی غرور است ،همه اینها فهمهاای تفسایری دینای از
انسان هستند که بر مبنای یک «بینش و پیشنگااه تفسایریمحوری» ،یعنای عباث
نبودن و حقانیت داشتن و غیرباطل بودن جهان ،صورت میپذیرد .آن «پایش نگااه»
این نگاهها را هدایت میکند.
مؤید مهم دیگر این خوانشها نامهایی است که در قارآن بارای مرحلاه قیامات و
حشاار انسااان بااه کااار باارده شااده اساات :مااثال «یااوم الفصاال» سااورۀ  44آیااه ،40
«یومالحساااب» سااورۀ  24آیااه « ،۳5یااوم التغااابن» سااورۀ  64آیااه  ،9نامهااای روز
قیامتاند .تعبیرات فصل به معنای جدا شدن حق از باطل ،حسابکشای از انساان،
آ گاه شدن به مغبون بودگی و مانند اینها تعبیراتیاند فهمی-تفسیری از وضعیت آیناده
انسان در آخرت .با دقت بیشتر معلوم میشود که تعبیر بسیار مکرر «الیوم اآلخر» کاه
در دهها مورد از قرآن درباره حشر و قیامت و آخرت به کار برده شده ،خود یک تعبیار
فهمی-تفسیری است .اینکه حیات دنیوی «روز اول» است و حیاات اخاروی «روز
دیگر» است یک تفسیر فهمی-تفسیری از سرنوشت و سرگذشت انسان اسات .ایان
تعبیرات اخبار از دادهها و یا فلسفهگویی یا اخبار از غیب نیستند.
میشود 
سرگذشتوسرنوشتاقوامباافعالخدامعین 
در صحنۀ تاریخ اقوام هم در قرآن مطلاب چناان اسات کاه دربااره طبیعات و انساان
گفتیم .خدا فاعل علیاالطالق در سرنوشت اقوام است .در این صحنه هام هماهچیز
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در تعامل خدا با انسانها دیده میشود .به نمونههایی از آیات مارتبط (بااز هام تقریباا
نقل به مضمون) توجه فرمایید:
«خداوند (در کتاب هستی) نوشته کاه (عاقبات) او و فرساتادگانش پیاروز خواهناد
شد .عاقبت بندگان صاالح خادا وارث زماین خواهناد شاد» (ساورۀ  2۱آیاه .)۱05
«خدا پیش از ارسال رسوالن (قومی) را عذاب نمیکناد»« .وقتای اراده کنایم اهال
سرزمینی را هالک سازیم باه مترفاان آنهاا هشادار مایدهیم ،اماا آناان فساق پیشاه
میکنند آنگاه اهل آن سرزمین را هالک میسازیم .خدا پ از ناو (اقاوام) زیاادی
را به سبب گناهان آنها هالک ساخت» (سورۀ  7آیاات  ۱5تاا « .)۱7چاه سارزمین
هایی که اهل آن ستمگر بودند و ما آن را از میان بردیم و اقوام دیگاری باه جاای آناان
آوردیم»« .اگر خدا بخواهد شما را میبرد و دیگران را میآورد» (سورۀ  4آیه .)۱۳۳

واقعیاتاجتماعیهممقهورارادۀخداونداست 
در اینجا باید این موضوع مهم را هم مطار کانم کاه عاالوه بار پدیادههای طبیعای و
سرنوشت و سرگذشت انسان و تاریخ اقوام ،متن قرآن یک تجربۀ فهمی-تفسیری هام
از زندگی اجتماعی مردم حجاز نشان میدهد و اصول اخالقی و احکام دینی (عبادی
و معامالتی) قارآن محصاول هماین تجرباه اسات .خادا در ماتن و بطان واقعیاات
اجتماعی هم با انسان در حال تعامل است .آن گونه زندگی اجتماعی که با اراده فعاال
خدا در بطن و متن جامعه هماهنگ نیست ،زندگی نامطلوب فهمیده میشود .چاون
سرنوشت و سرانجام زندگی انسان حتی در بطن و متن واقعیات و تحوالت اجتماعی
مقهور اراده خداست ،پ باید «واقعیات اجتماعی» با آن سازگار شاوند .اینجاسات
که قرآن از مردم حجاز میخواهد واقعیات اجتماعی – چه مربوط باه عباادات و چاه
مربوط به معامالت – خود را تغییر دهند .این تغییر باید بر مبناای توحیاد در عباادات،
مراعات تقوی ،عدالت ،احسان ،انصاف ،ایثار و … معروف ،خیر ،بر ،عفاو و مانناد
اینها که سازگار با فعالیت علیاالطالق خادا در جهاان هساتند و اجتنااب از فساق،
ظلم ،منکر ،شر ،اعتدا و مانناد اینهاا کاه باا آن ناساازگارند بایاد انجاام شاود .در
حقیقت از انسانها خواسته میشود نه تنها در مقام نگاه به جهان و تفسیر آن بلکاه در
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مقام عمل در جهان هم تسلیم فاعلیت مطلق خداوند شوند .عنوان جاامع ایان گوناه
زندگی کردن در قرآن «عبودیت» است .در قرآن بسیاری از اعمال و روابط اجتماعی
موجود مصداق ظلم ،شر ،اعتدا  ،فسق و … فهمیده میشود و از آنها نهی میشود و
به جای آنها روابط و اعمال دیگری که مصداق عدالت ،احسان ،انصااف و مانناد آن
هستند پیشنهاد و به آنها امر میشود .تقریبا در تمام مواردی که حکمای مرباوط باه
روابط انسانی و واقعیات اجتماعی در قرآن آمده به گونهای تعلیل اخالقی دارد کاه آن
تعلیل به اصول اخالقی یاد شده مربوط است .در بیانش قارآن اگار ایان ارتباطاات و
نرمها از صورت غیراخالقی به صورت اخالقی ،مثال از صاورت ظالماناه باه صاورت
عادالنه درآید ،از اراده خداوند تبعیت شده است.
تمام احکام مربوط به عبادات و معامالت در قرآن از این موضع صاادر شاده و بار
فهمی تفسیری از روابط و واقعیات اجتماعی سازگار و ناسازگار باا اراده خادا مبتنای
شده است.
آنچه در این باب مهم و راهگشا است توجه کردن به این نکته اساسی میباشد کاه
داوری دربارۀ روابط موجود انسانها با یکادیگر یاا باا خادا همیشاه در یاک جامعاه
مشخص و معین (و در مورد با جامعۀ حجاز) میتواند معنا پیدا کناد و همیشاه یاک
ماهیت فهمی ،تفسیری دارد .مثال یک گونه عبادت معین رایج در جامعاه شارکآمیز
دیده میشود و به تغییر آن به صورت توحیدی دعوت میشود ،یا مثال یک رابطه معین
انسانی آن جامعه مانند نظام خانواده ظالمانه دیده میشود و از آن نهای میشاود و باه
عادالنه شدن آن دعوت میشود.این قضاوتها دربار ،ظالمانه بودن با عادالناه باودن
ناظر به واقعیت اجتماعی مشخص در جامعهای معیناند و میخواهند تکلیف آنهاا را
مشخص کنند .این قضاوتها ،مانند قضاوت قاضای در دادگااه اسات ک نااظر باه
حادثه معینی است که در زمان و مکان معین انجام شده است .همانطور که قضاوت
قاضی در این موارد بر اساس تفسیر او از قانون انجام میشاود ،ظالماناه خوانادن یاا
عادالنه خواندن رابطه اجتماعی معینی هم در یک جامعاه بار یاک تفسایر از ظلام و
عدالت مبتنی میشود و تنها تکلیف آن موارد معین را در آن جامعه مورد نظر مشخص
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میکند و حداکثر ،هر مورد دیگری را که با تمام مشخصات مانند آن ماورد اول باشاد
شامل میشود و نه بیشتر .پیشنهاد یک «باید» در روابط انسانی یاا رابطاه انساان باا
خدا همیشه در مقابل یک «آنچه هست» قرار دارد« .باید» میخواهد آنچه هسات را
تغییر دهد و معطوف به یک واقعیت مشخص است .پیشنهاد یک «باید» اجتمااعی
به جای یک «است» اجتماعی ممکن نمیشود مگر در شرایط تاریخی معاین؛ یعنای
مثال تفسیر اوضاع و احوال معین اجتماعی به ظلام و جانشاینکردن وضاعیت معاین
دیگر اجتماعی به جای آن ،که به عنوان عدل تفسیر شده است .هماه ایان داوریهاا
ماهیت فهمی-تفسیری دارد .در اینجا به قسمتی از این موارد در قرآن به عنوان نموناه
اشاره میکنم.
احکام قصاص در آیات  ۱78و  ۱79از سورۀ بر مبنای فهمی-تفسیری از «عفاو»
«معروف»« ،احسان»« ،اعتدا » و «حیات» و تعیین مصداق برای آنها تنظیم شاده
است .پ از این آیات ،آیات مربوط به احکام وصیت اموال قارار دارد کاه بار مبناای
فهمی تفسیری از «خیر» «معروف» وتقاوی «اثام» ،اصاال میاان ماردم ،و تعیاین
مصداق آنها تنظیم شده است .آیاات  22تاا  42ساورۀ  2کاه در آنهاا احکاام آمیازش
جنسی ،نکا  ،نفقه همسر و اوالد و طالق بیان شده ،بار مبناای فهمای تفسایری از
«توبه»« ،پاکیزهخویی»« ،تقوی»« ،اصطال میاان ماردم»« ،حاق یاک انساان در
برابر انسان دیگر»« ،معروف»« ،احسان»« ،مراعات حدود خدا»« ،ظلام باه نفا
نکردن»« ،تراضی دو طرفه»« ،وعظ»« ،عمل خالصتر و پاکتر» «ضرر نرسااندن
به دیگری»« ،مشاوره با یکدیگر»« ،تقوی» «عفو» و مانند اینها بیان شاده اسات و
این احکام مصداق این فضایل به شمار آمده است .در آیات  278تاا  28۳کاه احکاام
ربا ،قرض و شهادت بیان شده ،این احکام بر مبنای فهمی-تفسایری از «عادالت»،
«تقوی»« ،انتخاب شاهد با رضایت»« ،قسط»« ،اساتواری شاهادت» اجتنااب از
ضرر رساندن به دیگری و بیان مصداق بر آنها تنظیم شده است .در آیات  ۱تا  6ساورۀ
مائده که احکام متفاوتی درباره «عقود» ،ماکوالت حرام و حالل و روابط جنسای زن
و مرد آمده ،همه آنها فهمی تفسیری از «وفا به پیمان»« ،عدم اعتادا »« ،تعااون بار
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تقوی» و «عدم تعاون بر اثم وعدوان»« ،اجتناب»« ،فساق»« ،نعمات»« ،اضاطرار
در مخمصااه»« ،طیبااات»« ،روابااط جنساای پاااکیزه و حااریمدار» زنااان بااا مااردان،
«محصنین و محصنات» تنظیم شده است .در آیات  275تا  280حکم تحریم رباا بار
فهمی-تفسیری از «شیطان زدگی» «نفی تشبیه ربا به بیع»« ،تقوی»« ،ظلم نکاردن
و مظلوم واقع نشدن»« ،در تنگدستی بادهکار باه او فشاار نیااوردن» و مانناد اینهاا
تنظیم شده و مصداق بیاان شاده اسات .در آیاات مرباوط باه قتاال (جناگ) کاه در
سورههای مختلف قرآن دیاده میشاود ،احکاام قتاال بار فهمای تفسایری از «عادم
اعتدا » «سلم» (صلح) «جنگ تا از میان رفتن فتنه» و … تنظیم شده است .شااید
سبب اینکه همه این احکام «حکم» نامیده شده همین اسات کاه هماه اینهاا ماهیات
قضاوت در موارد معین داشته است .حکم کلمهای است کاه عمادتا در قضااوت باه
کاربرده میشود .در این صورت معنای و «من لم یحکم بماا انازل اللاه» هام روشان
میشود.
اینها شاهدهای واضحی برای این خوانش است که احکام شرعی قرآن بر فهمی-
تفسیری از واقعیات و روابط موجود اجتمااعی جامعاه حجااز و بار رواباط عباادی
انسانها با خدا در آن جامعه مبتنی باوده و هادف آن تفسایر واقعیاات اجتمااعی باه
صورتی که با اراده خدا سازگار باشد بوده است .صدور این احکاام باه معناای وضاع
احکام برای همۀ جامعهها و هماۀ عصارها نیسات .اینکاه در قارن نخساتین اساالم
مسلمانان علم فقه را به وجود آوردند و با آن نیازهای خاود و حکومتشاان را برطارف
کردند به کلی مطلب دیگری است.
قرآن و احوال وجاودی انساان :در بخاش عمادهای از قارآن نیاز کاه باه ظرایاف
چگونگی رویکردهای هر فرد انسانی در برابر خدا پرداخته شده است ،آنجا که سخن
از «دعا »« ،ابتهال»« ،شاکر»« ،صابر»« ،رضاا»« ،توکال»« ،اناباه»« ،توباه»،
«استغفار»« ،استغاثه»« ،تسبیح و تبرثه»« ،قنوت»« ،تضرع»« ،صلوه»« ،رکاوع»،
«سجود»« ،صوم»« ،انفاق»« ،رجاا »« ،خاوف»« ،اطمیناان نفا »« ،ایماان»،
«غم»« ،یأس»« ،عجله» و مانند اینها به میان آمده ،همه اینهاا بار مبناای ضارورت
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هماهنگ شدن انسان با فعالیت علیاالطالق خدا در جهاان فهمیاده و تفسایر شاده
است .این رویکردهای انسان در برابار خادا هماه ،توحیاد عملای فهمیاده شادهاند.
عرفای مسلمان با تامل و موشکافی در آن دسته از تعبیرات قرآن که به این رویکردهاا
مرتبط میشود« .حاالت» و «مقامات» سیر و سلوک انسان را تنظایم کردهاناد و باه
شر و تفسیر «طریقت» پرداختهاناد .ایان تعبیارات اگزیستنسایال  Existintialاز
اضطراب بنیادین انسانی خبر میدهند« .ایمان باللاه» کاه اصالیترین دعاوت قارآن
است از مادۀ «امن» است و «امن» همان «امنیت وجودی» آدمی است .این امنیات
در برابر اضطراب وجودی قارار دارد .تکارار شادن پرشامار تعبیارات «ایماان باللاه»
(امنیت پیدا کردن با خدا) در آیات بسیار زیادی از قرآن یک زیساتجهان ماتالطم و
طوفانی از تجربههای اگزیستنسیال را نشان میدهند.
زیستجهان قرآن تمامی پدیدههای طبیعی و چگونگی رقم خاوردن سرنوشات و
سرانجام انسان و تاریخ اقوام ،افعال و نمودهای یک فاعل (خدا) دیده میشوند که آن
فاعل ،خود از میانۀ غایب است ولی افعال او بهمثابۀ نمودهاا او را نشاان میدهناددر
قرآن با اظهار آیه بودن همۀ موجودات به فاعلیات علایاالطالق خادا و در نتیجاه باه
الوهیت نامشروط او اعتراف میشود .با آن فاعل علیاالطالق سخن گفتاه میشاود،
او مد میشود ،از او استمداد طلبیده میشود ،به او بشاارت داده میشاود ،از او بایم
داده میشود ،از انسانها خواسته میشود واقعیات زندگی اجتماعی خود را باا ارادۀ آن
فاعل علیاالطالق هماهنگ سازند .او را همیشاه بیااد آورناد و ساتایش و پرساتش
کنند .در قرآن بارها اعتراف میشود که خدایا تو در همهجا حضور دارد و این اعتاراف
هویت گواهی دارد.
در قرآن حضور خدا عبارتست از فعالیت بالانقطاع او .خدا حاضر است چون هر
لحظه واقعیت را ممکن میسازد .در این متن صفات مربوط به فعالیت مساتمر خادا
(صفات افعال) و نه صافات ذات او نخساتین و آغاازین صافات وی هساتند .خادا
حضور دارد .چون مستمرا و بالانقطاع جهان را تأسی و نابود میکند (خلاق مادام)
جهان نمودی است که با آن خدا خاود را نشاان میدهاد .ایان نماود قادرت خادا را
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همزمان هم آشاکار میساازد و هام پنهاان میکناد (هاو االول و اآلخار و الظااهر و
الباطن) .این تجربه گاهی چنان اوج میگیرد که صاحب تجربه از جهان درمیگاذرد
و ذات الهی را به صورت نور تجربه میکند .در سورۀ  24آیه  ۳5چناین آماده« :خادا
نور آسمانها و زمین است ،مثل نور او چون چراغدانی اسات کاه در آن چراغای و آن
چراغ در شیشهای است ،آن شیشهگویی اختری درخشان است که از درخت مباارک
زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته میشاود (گاویی کاه) روغان آن چاراغ
بدون آتشروشنی میبخشد ،روشنی بر روی روشنی است .خدا هر که را بخواهاد باا
نور خویش هدایت میکند».
در این بینش و خوانش فهمی-تفسیری-دینی از جهان که در قرآن دیاده میشاود
از انواع مثلها ،تصویرها و حکایتها و حکمتها ،سابکهایی گونااگون از اناذار و
تبشیر استفاده شده است .در عین حال قرآن از زمرۀ تألیف مؤلفان نیست .نظم تألیفی
ندارد ،قرآن به نثر است و نه نظم .قرآن یک قرائت (خواندن) از جهان است .البته در
سراسر این بینش و در همۀ بخشهای قرآن انساانوار باودن ایان بنایش و اعتاراف و
گواهی واضح است و نباید در آن تردید کرد.
پارهایازپیامدهاینظریاتابرازشده 

در خاتمۀ کالم به پارهای نتایج عمدهای که از خوانش یاد شده بهدست میآیاد ،اشااره
میکنم:
آنچااه در ایاان مقالااه در میااان آوردم درآماادی اساات باار یااک قرائاات عقالناای
(پدیدارشناسااانه ،آزاد و غیردگماتیااک) از مااتن قاارآن بااهعنوان کتاااب دیناای اصاالی
مسلمانان .این قرائت عقالنی ،گرچه مبتنی بر ایمان نیست اما پیام «دینی» ایان ماتن
را که در یک جمله میتوان از آن به «توحید» (موحدانه نگریستن و موحدانه زیساتن،
و نه عقیده به وجودی خدای یکتا) تعبیر کرد ،به خوبی میرساند.
حقیقت این است که عرفای مسلمان روی محتوای توحیدی قرآن بیش از دیگران
کار کردند .آنان تعبیراتی را در آیات قرآن مورد توجاه خااص قارار دادناد و نظاامی از
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تجربههای عرفانی را تحت عنوان «حاالت» و «مقاماات» باه تصاویر کشایدند کاه
شاید منظمترین آنها قبل از منابع دیگر در کتاب اللمع فعی التصعو ابننصار ساراج
آمده است .آنها راهی را رفتند که میتوان ترسایمی از آن را در کتااب ساودمند تفسعرر
قرآنی و زبان عرفانی از پل نویا ،ترجمۀ اسماعیل سعادت مطالعه کرد .در هار حاال،
قرائت عارفان تراز اول مسلمان از قرائت توحیدی قرآن فهم قرآن را وارد مرحلۀ کامال
جدیدی کرد
پرسش امروزین که متفکران مسلمان با آن مواجهند این است که خوانش توحیدی
قرآن از جهان را در عصر حاضر چگونه میتوان فهم و تفسیر کارد و چگوناه میتاوان
در عصر حاضر فهمی توحیدی از جهان داشت و چگونه میتاوان موحداناه زیسات.
در جهانی که انسان در طبیعت تصرفهای کالن میکند و تاریخ را تاا حادود زیاادی
با اراده آ گاهانه خود میسازد فهم توحیدی از جهان چگوناه ممکان اسات؟ خالصاه
اینکه برای متفکران مسلمان معاصر هم مانند همه معتقدان دیگر به خدا مسأله اصالی
و اساسی در عصر حاضر «مسأله خدا» اسات و ناه چیاز دیگار .در بیانش قارآن از
جهان ،نبی اسالم یک مشارکتکنندۀ بزر در قرائت توحیادی از جهاان اسات کاه
انبیا پیشین مؤس آن بودند .اگر بخواهم در اینجاا داوری کالمای (الهیااتی) بکانم
باید بگویم معنای مسلمانی در عصر حاضر مشارکت در این قرائت توحیادی اسات.
همه آنچه در این  ۱4قرن گذشته به نام دین اسالم شکل گرفته باید با قرائات توحیادی
از جهان در عصر حاضر ،مورد ارزیابی قرار گیرد و به نظر مان معناای اصاال دیان
اسالم در عصر حاضر جز این نمیتواند باشد و چون حقیقت هیچگاه تمام و کماال در
چنگ انسان نمیافتد ،هیچ سخنی در این گفت و گوی توحیدی سخنی نهایی نیست
و این گفتوگو هیچ متولیای نمیتواند داشته باشد .کار ما یاک تفسایر گاری دائمای
است .این نکته را نیز اضافه کنم که برای مسلمانان بسیار مفید خواهد باود عاالوه بار
فهم و تفسیرهای عمیقی که در فلسفه و عرفان اسالمی دربااره موضاوع خادا وجاود
دارد به فهم و تفسیرهای جدید دیگر که در جهان معاصر از این موضوع داده میشاود
توجه کنند .خدا به عنوان «معنای هماه معناهاا» و جهاان باه مثاباه یاک مجموعاه
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معنایی که معنای آن خداست ،یا خادا «بهمثاباۀ راز جهاان» یاا خادا آن «تاو» یاا «
دیگری» که انسان یا آن «خود را» مییابد .نمونههای بسیار جاذاب از ایان فهمهاای
تفسیری جدید هستند
چون معنای واژهها و جمالت ،حتی صرف و نحو یک زبان معین در طاول تااریخ
تحول پیدا میکند .هیچ جملهای وجود ندارد کاه فهام آن باه اطالعاات بیارون از آن
جمله نیازمند نباشد .این طور نیست که مثال یک واژه معین فارسی یا عربای در تماام
طول تاریخ این زبانها و در همه جامههایی که با این زبان حرف میزنند همیشاه یاک
معنا داشته باشد .بر اساس این اصل کلی ماورد قباول در فلسافه زباان معاصار بایاد
بپذیریم که معنای واژهها و جمالت در متن قرآن هماان معناهاا هساتند کاه در آغااز
تکون این متن از آنها فهمیده میشد .گر چه به دست آوردن این معناها کار پیچیاده و
مشکلی است ولی اصل این مطلب را باید بپذیریم که نمیتوانیم بگوییم معناای فاالن
واژه یا جمله قرآن الزاما همان است که امروز از آن فهمیده میشاود .در ایان صاورت
معنای واژههایی چون آسمانها ،زمین ،جن ،فرشته ،حشر و بعث مردگان از زمین یاا
بیعت ،شوری ،عدل و … در متن قرآن همان است که در عصر پیدایش این متن از آن
فهمیده میشد .نمیتوان باه منظاور ساازگار کاردن معناای ماتن قارآن باا داناش یاا
فلسفههای این عصر برای این واژهها و جمالت معناهای دیگر فرض کرد .آن تجرباۀ
هرمنوتیکی (فهمی-تفسیری) از جهاان کاه در قارآن دیاده میشاود باا زباان عربای
صورت گرفته و بیان شده است .این زبان محدودیتهای خود را دارد .قرائت قرآن از
جهان بر تصویری از جهان مبتنی است که در عصر پیدایش متن وجود داشته ولای در
قرآن همه این جزئیات به همان معنا که در زبان و فرهنگ عرب داشتند در خدمت آن
فهم تفسیری از جهان و بیاان آن قارار گرفتهاناد .آنهاا آن گوناه بیاان شادهاند کاه در
فرهنگ عرب آن روز بودهاند .ولی برای رساندن پیامی باه کاار گرفتاه شادهاند کاه در
فرهنگ آن روز عرب نبود و آن پیام ،پیام «توحید» است .قطعا جهان قرآن باا جهاان
ما متفاوت است .آن جهان بسیار ساده و بسیط است .در آن جهان ناه «اتام» وجاود
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دارد و نه کهکشان و نه سال نوری و ناه شبیهساازی و ناه سافینههای فضااپیما و ناه
دموکراسی و نه حقوق بشر و نه خیلی چیزهای دیگر.
آنچه تا اینجا گفتیم نشان میدهد که متن فعلی قرآن یک «وحدت قرائتای» دارد.
معنای این وحدت قرائتی این است که میتوانیم آن را حاداقل ،آنگوناه کاه تاا اینجاا
تحلیل کردهایم ،پدیدارشناسانه قرائت کنیم .ایان ماتن گرچاه از زمارۀ تاألیف مؤلفاان
نیست و وحدت تألیفی ندارد ،ولی به عنوان یک متن دینی وحدت قابل قرائات دارد.
البته اگر نقد تاریخی روی این متن انجام شود ماا باه قرائات دقیاقتری از آن خاواهیم
رسید .اما اینگونه نیست که بدون آن نتوان این متن را قرائات کارد و ماا ایان ماتن را
پدیدارشناسانه قرائت کردهایم.
منابع 
]۱[ HistiorischesWorterbuch der Philosophie. Herasgegben
von Yoachim Ritter Band 2 Erscheinung.
]2[ Richard Schaeffler (1973). Religion und
KritischesBewustsein, Verlag Karl Alber, S, 166-167

خوانشرواییازمتنقرآن 
هدف اصلی از نگاشتن این مقاله ارائۀ یک خوانش روایی از متن قرآن است.
متن را میتوان چنین تعریف کرد:
متن از جملههای متوالی تشکیل میشود که از منظر دستور زبان و یا تشکیل یاک
هام یاک افاق ذهنای و
تفکر با یکدیگر مربوطاند .یک ماتن ،پیونادهای مارتبط باا ِ
پیوندهای یک «پارادایم» را نشان میدهد (متن یک ساختار دارد) .متن آن «چنانکاه
هست»ها را گزارش میکند (متن معنا دارد) .متن از یاک قصاد بیاان کاردن تبعیات
میکند و حیث التفاتی دارد.
متن «چیزی» را از طرف گوینده به شنونده یا خوانناده خبار میدهاد (ماتن یاک
کنش ارتباطی و در نتیجه یک دادۀ اجتماعی است) .متن از «تداوم» برخوردار اسات
و در طول زمان استمرار پیدا میکند .متنهاا بارای فهمیاده شادن ساامان یافتهاناد.
متنها افقهای فهمیدن و تفسیر باز میکنند .متنها یک «فکر» را نشاان میدهناد.
جملههایی که صرفا با «تداعی معانی» درکنار هم پیدا شوند ماتن نیساتند چاون یاک
فکر را نشان نمیدهند.
متن ،چون آینۀ یک فکر است« .وحدت موضوعی» و نیاز وحادت قصادی دارد
(به موضوع واحد مربوط است و از قصد واحد ناشای میشاود) .ماتن قاعادتا یاک
موضوع اصلی و چند موضوع فرعی دارد .موضوع اصلی ،هستۀ مرکزی ماتن اسات.
موضوعات فرعی در یک ارتباط درجهبندیشده با موضوع اصلی قرار دارند .موضاوع
اصلی متن ،آن است که بتوان سایر موضوعات متن را با تحلیل هرچه بیشتر قانعکننده
به آن موضوع بازگرداند.
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هم و ّ
موضوع اصلی متن ،در واقع همان است که ماتن متن آن را ّ
غم خود قرار داده
ِ
ماتن متن ممکن است خودگویی ،دگرگویی یا جهانگویی کند]۱[ .
استِ .
روایتچیست؟ 
روایت عبارت است از بازنمایی دستکم دو رویاداد یاا موقعیات در یاک گساترۀ
زمانی ّ
معین که هیچکدام پیشفرض یاا پیاماد دیگاری نباشاد (پیشفارض یاا پیاماد
طبیعی یا منطقی) .روایت بر پایۀ فعالیت انسانی یا جهانی انسانگونه معنا دارد]2[ .
روایت آن است که شنونده یا خوانندۀ آن ،تجربه میکند گوینده یا نویسندهای آنچه
را در گذر زمان به تدریج هویدا میشود -چون برای او ّمهم اسات -دنباال میکناد و
حکایت میکند .در فعل گفتاری روایت ،آنچه به تدریج هویدا میشود به حاال خاود
گذاشته میشود تا اتفاق بیافتد .خواننده یا شنوندۀ روایت نیز باه حاال خاود گذاشاته
میشود که اتفاقات را تعقیب کند یا نکند .آنچه روایت میشود همیشه یک «تااریخ»
است که کسی قبال از آن آ گاه نبوده و قبال آن را نشنیده است .روایت برای خواننده یاا
ّ
َ
شنونده «به کلی» تازه است و به همین جهت او را مخاطب میسازد و بارای او ّمهام
جلوه میکند .حادثههایی که از هرگونه «جبر» آزاد هستند چون افعاال الهای تنهاا باا
زبان روایت قابل بیان هستند.
روایت ،تجرباۀ بیزباان و خااموش راوی از زماان را بارمال میساازد و آن را در
صورتی مشخص و ّ
معین درمیآورد و جلو چشمان خواننده قرار میدهد.
پشتصاااحنۀ زماااانیبودن انساااان« ،فهمیااادن روایتگوناااه» Narrative
 Verstehenانسان از خود قرار دارد؛ هر گونه «درجهان بودن» Daseinیاک فهام
روایی بنیادین است که ریشۀ همۀ روایتها است .روایت تنهاا یاک «پدیادۀ زباانی»
نیست .روایات بنیااد ممکان شادن «فهمیادن» اسات« .فهمیادن روایتگوناه» در
لحظاتی اتفاق میافتد که کسی روایت کردن را آغاز میکند .آنچه روایت میشاود ،باا
پیدایی و ناپیدایی لحظات گذران زمان پیدا و ناپیدا میشود .تنها آنچه وقاوع آن چناین
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است قابل روایت کردن است .بنابراین تمام روایتها چه تاریخی و چه ّ
تخیلای ،خاود
را امری در گذر زمان نشان میدهند و بدین ترتیب روایت کردن و تجربۀ زمان دو رویۀ
یک واقعیتاند .راوی همان هنگام که روایت میکند ،زمان را تجربه میکند.
آنچه یک متن روایی نشان میدهد «کنش»هایی است که هدفهایی دارناد کاه از
انگیزههای یک ذهن کنشگر ناشی میشاوند .آنهاا در «وضاعیت»هاا و «شارایط»
مشخص و ّ
معین پدید میآیند و در تبادل با کنشهاای دیگار شاکل میگیرناد .زیارا
کنشگری تنها در ارتباط با کنشهای دیگران ّ
میسر میشود.
این کنشها که متن روایی آنها را نشان میدهد ،یاا باه موفقیات میرساند یاا باه
شکست میانجامند .سامانیابی آنها به گونهای است که پاسخ چنین پرساشهایی را
میدهند :چه کسی؟ چگونه؟ چه؟ چرا؟ با چه کسی؟ علیه چه کسی؟ …
تعیینکنندۀ این است که در روایات تنهاا کنشهاایی باه چشام میخورناد کاه باا
مجموعۀ روایت قابل پیوندخوردناند .اگر راوی آن «نخ» را که همۀ آن کنشهاا را باه
ّ
هم پیوند میدهد با کمال تسلط در دست داشته باشد و هنرمندانه آن را بکشاد ،خاود
نیز ماهرانه دنبال آن حرکت خواهد کرد.
آنچه روایت میشود ممکن است یک تاریخ واقعای باشاد و ممکان اسات تااریخ
ّ
مقوم روایاتّ ،
تحارک راوی در
خیالی باشد که راوی آن را میسازد .در هر دو صورت ِ
زمان حال است با فهمی روایی از روایت خود .راوی همیشاه یاک «زیساتجهان»
دارد که خود را در آن میفهمد .این زیستجهان ،فهم بنیادین و پیشاپیش راوی از در
جهان بودن  Daseinخود اسات .نگااه راوی در روایات از ایان زیساتجهان آغااز
میشود و چشمهای او به رنگ این جهان است.
متن روایی ّ
تخیلی چنان متنی است که یک «جهان» را از خاود بیارون میفرساتد
که میتوان آن را «جهان متن» نامید و در آن زیست.
ّاما روایتهای متون دینی که یکی از اقسام روایت است ویژگیهای مخصوص باه
خااود دارنااد .کنشهااایی کااه در ایاان روایتهااا دیااده میشااوند باارای راوی ّ
اهمیاات
«وجودی»  Existentialدارند .ایان روایتهاا در عاین روایاتبودن« ،اعتاراف» و
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«گواهی دادن» هم هستند .در این روایتها  Existenzراوی یک «گواه» اسات کاه
معترفانه شهادت میدهد و به  Existenzمخاطب «اخطار» میکند! ایان روایتهاا
نشان میدهند راوی برای آن کنشها که ابداع خیال خود او است « ّ
حقانیت» تجرباه
میکند و خود را تسلیم آنها کرده است و خود را از آنها و با آنها باز میفهماد .ایان
ویژگی در روایتهای کتابهای ّ
مقدس کامال مشاهود اسات .در اینگوناه روایتهاا
چیزی واقعا اتفاق میافتد که بیش از «خیال» است.
پ از این توضیحات به سخن اصلی خود باز میگردم :قارآن یاک ماتن اسات و
میتوان از این متن یک خوانش روایی ارائه کرد
نخست باید بپرسیم :محتوای مجموعۀ قرآنی بیش از هر چیز چیست؟ ِاخبارهایی
از واقعیت خارجی؟ استداللهایی برای اثبات مدعاهایی؟ موعظهها و نصاحیتهایی
برای پندگیرندگان؟ انذارها و تبشیرهایی برای مؤمنان؟ امر و نهیهایی بارای بنادگان؟
نقل حاالت و رؤیاهای پیامبران؟ تداعی معناهایی بیهدف که آنها را نه متن میتاوان
نامید و نه روایت؟ تجربههایی از تسبیح موجاودات؟ دعاهاایی از پاکاان و صاالحان؟
صحنههایی ّ
تخیلی و در عین حال مشهود؟ یا مخلوطی از همۀ اینها که متن واحادی
از آنها به وجود نیامده است؟
یا اینکه :این مجموعه ،گرچاه هماۀ آنچاه را گفتایم دارد اماا بایش از آنهاسات.
میتوان این متن را اینگونه خواند که ایان ماتن یاک موضاوع اصالی دارد کاه غیار از
آنهاست که برشمردیم و آن موضوع اصلی خداوند است .این مجموعاه بایش از هار
چیز یک سلسله کنشها و واکنشها میان خدای قادر و متعاال و انساان جادالگر و
خطاکار را در وضعیتهای متفاوت نشاان میدهاد کاه از آنهاا یاک تااریخ تخیلای
بهوجود میآید ،تاریخی که در آن خداوند و مؤمنان پیروز میشوند و کافران و معاندان
شکست میخورند .در این مجموعه از چه کسی ،چه و چرا ،و با چاه کسای و علیاه
چه کسی سخن میرود؟ میتوان گفت ایان مجموعاه یاک «فهمیادن روایتگوناه»
است.
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ّ
برای رسیدن به این امکان این خوانش حداقل یکباار مارور باا دقات در سراسار
قرآن ضروری است .در این مقال مجال این کار نیست ّاما سعی میکنم باه اختصاار،
مضمونهایی از قرآن را که در سراسر آن پخش شده در اینجا بیاورم ،که ایان را اثباات
میکند.
مجموعۀ قرآنی بیش از ششهزاروششصدواندی «آیه» است .در این مجموعه آن
نام که بیش از هر واژۀ دیگری تکرار شده است نام «الله» است ،تقریباا  2500باار .در
 ۱000مورد دیگر هم واژه « ّ
رب» تکرار شده کاه منظاور از آن هام «خداوناد» اسات.
وقتی صفحات یک قرآن  500صفحهای را ورق میزنیم بهطور متوسط در هر صافحه
 7بار واژۀ «الله» یا « ّ
رب» را میبینیم .این وضعیت به ما اجازه میدهد باا معیارهاای
تحلیل متن« ،الله» را محور اصلی ایان مجموعاۀ باه ظااهر نااهمگون بادانیم و آن را
«خدانامه» نام نهیم و بگوییم این متن که مجموعاهای از متنهاای کوچاکتر اسات
موضوع واحد پیدا کرده و به شکلهای مختلف از خداوند سخن میگویاد و موضاوع
واحد دارد.
اما بالفاصله این پرسش ّمهم پیش میآیاد کاه ساخن گفاتن از خادا در ایان ماتن
چگونه شکل میگیرد؟ ما پاسخ این پرسش را در آیههایی از قرآن جستجو میکنیم کاه
نام «الله» در آنها هست .دقت کافی در این آیات نشان میدهد در آنهاا از خداوناد
توصیف به عمل نمیآید بلکه از خدا روایت میشود .این افعال گونااگون خادا اسات
که هزارها بار در این آیات از آن سخن میرود و این کار ،روایت اسات .ساخن از ایان
است که خداوند چنین و چنان کرد و میکناد و چناین و چناان گفات و میگویاد و
چنین و چنان خواست و میخواهد .این کنشهای خداوندی یک نقطۀ مقابل دارد و
آن واکنشهای انسان است .در این کنشها و واکنشها یک تاریخ پرداختاه میشاود
که در آن خداوند و مؤمنان پیروز میشوند و انساانهای معاناد شکسات میخورناد!
نگارندۀ این سطور چنین میفهمد که میتوان این خوانش را ارائه کرد که این تاریخ ،باا
آفرینش آدم آغاز میشود و با کنشهاا و واکنشهاای خادا باا انساان در دنیاا اداماه
مییابد و با برپاشدن دادگااه الهای در صاحنۀ قیامات ،نازول شاکوهمند مؤمناان در
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بهشت و دخول حسرتبار و شرمگینانه معاندان در دوزخ پایان مییابد! نگارناده ایان
سه بخش از روایت قرآنی را زیر سه عنوان در این مقاله بررسای میکناد )۱( :روایات
(تاریخ) آغاز میشود )2( ،روایت (تاریخ) ادامه مییاباد و ( )۳روایات (تااریخ) پایاان
میپذیرد.
میشود 
روایت(تاریخ)آغاز 


تصویراولازآفرینشآدم 
«و چون پروردگارت به فرشتگان گفت :من گمارندۀ جانشینی در زمیانم ،گفتناد :آیاا
کسی را در آن میگماری که در آن فساد میکناد و خونهاا میریازد؟ حاال آنکاه ماا
شاکرانه تو را نیایش میکنیم و تو را به پاکی یاد میکنیم .فرمود :من چیزی میدانم کاه
شما نمیدانید .و همۀ نامها را باه آدم آموخات ،ساپ آنهاا را باه فرشاتگان عرضاه
داشت و گفت اگر راست میگویید به من از نامهای ایشان خبر دهید .گفتند :پاکا کاه
تویی ،ما دانشی نداریم جز آنچه به ما آموختهای ،تو دانای فرزاناهای .فرماود :ای آدم
آنان را از نامهایشان خبر ده و چون از نامهایشاان خبرشاان داد ،فرماود :آیاا باه شاما
نگفتم که من ناپیدای آسمانها و زمین را میدانم و آنچه را آشکار میداریاد و آنچاه را
پنهان میداشتید میدانم؟ و چون به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده بریاد ،هماه ساجده
بردند جز ابلی که سرکشید و کبر ورزیاد و از کاافران شاد .و گفتایم :ای آدم! تاو و
همسرت در بهشت بیارامید و از (نعمت های) آن از هر جا که خواستید باه خوشای و
فراوانی بخورید ،ولی به این درخت نزدیک نشاوید کاه از ساتمکاران خواهیاد شاد.
سپ شیطان آنان را به لغزش کشانید و از جایی که بودناد آواره کارد و گفتایم پاایین
روید؛ برخی دشمن برخی دیگر و در روی زمین تا وقت ّ
معین آرامشگاه و بهره مندی
دارید .آنگاه آدم کلماتی را از پروردگارش فراگرفت( .خداوند) از او درگذشت ،چاه او
توبه پذیر و مهربان است .گفتیم همه از آن بهشت بیرون روید .آنگاه اگر رهنماودی از
من برای شما آمد کسانی کاه از رهنماودم پیاروی میکنناد بیمای برایشاان نیسات و
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کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دورغ انگاشاتند دوزخای هساتند و جاوداناه در
آنند)2/۳9-29( ».

تصویردومازآفرینشآدم 
«و شما را آفریدیم و آنگاه که به صورت کامل آراستیم به فرشتگان گفتیم به آدم سجده
برید ،همه سجده کردند جز شیطان ،خداوند به شایطان گفات وقتای فرماان ساجده
دادم ،چه چیز مانع از سجده تو شد؟ شیطان پاسخ داد که من از آدم بهترم ،مرا از آتش
آفریده ای و او را از خاک .خداوند به شیطان گفت :از مقام خود فارو آی! تارا نرساد
که کبر و نخوت ورزی ،بیرون شو که تو دیگر از فرومایگان شدی .شیطان گفت پا
مرا تا روزی که خالیق برانگیخته شوند مهلت ده .خداوند فرمود کاه مهلات خاواهی
داشت .شیطان گفت چون تو مرا گمراه کردی ،من نیز بندگان تو را از راه راست گماراه
گردانم .من از پیش روی و پشت سر و از طرف چا و راسات آناان در مایآیم و تاو
بیشتر آنان را شکرگزار نخواهی یافت .خداوند گفت بیرون شو که تو رانده درگاه مایی.
من همه فرزندان آدم را که پیروی تو کنند به دوزخ میبرم و آنجا را از آنان پر میساازم.
و ای آدم! تو و همسارت در بهشات مساکن گزینیاد و از آنچاه در آن اسات ،هرچاه
میخواهید ،بخورید ،اما به این درخت نزدیک نشوید وگرنه ستمگر میگردید .پ از
آن شیطان به وسوسه ،آدم و همسرش را فریب داد تا زشاتیهای پنهاانی آناان آشاکار
شود .شیطان به آنان گفت پروردگارتان به این سبب شاما را از نزدیاک شادن باه ایان
درخت نهی کرد که مبادا دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابید! او برای آنان سوگند یاد
کرد که خیرخواه آنهاست .پ با این دروغ آن دو را فریب داد تا که آدم و همسارش از
آن درخت چشیدند و زشتیهای آنها آشکار شد .آنان بر آن شدند باا بار درختاان
بهشت آن زشتیها را بپوشانند .در این هنگام ،پروردگار ،آدم و همسرش را صدا کرد و
گفت آیا شما را از نزدیک شدن به این درخت نهی نکردم و به شما نگفتم کاه شایطان
دشمن آشکار شماست؟! آدم و همسرش گفتند پروردگارا! ما بر خویش ساتم کاردیم،
اگر تو ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی ما برای ابد از زیانکاران خواهیم شد .خداوناد
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گفت از بهشت فرود آیید ،برخی دشمن برخی دیگر ،شما تاا زماانی معاین در زماین
مستقر میشوید و از آن بهره میبرید ،در آن میزیید و در آن میمیرید ،و از آن بیارون
آورده میشوید… .ای فرزندان آدم! مبادا شیطان شما را فریاب دهاد چنانکاه پادر و
مادرتان را از بهشت بیرون کرد و پوشش آنها را از تن آنها درآورد و زشتیهای آنها را
نشانشان داد ،شیطان و وابستگانش شاما را میبینناد باه گوناه ای کاه شاما آنهاا را
نمیبینید .ما شیطانها را دوستداران ایمان نیاوران قرار داده ایم .هنگامی که کار زشات
میکنند میگویند ما پدرانمان را اهل این کار یافتهایم و خداوند ماا را باه آن امار کارده
است .بگو خداوند به اعمال زشت امر نمیکند ،آیاا عمال و ناادانی خاود را باه خادا
نسبت میدهید؟ بگو پروردگار من به عدل فرمان داده اسات .فرماان داده کاه هنگاام
عبادت به محضر او روی آورید و او را از سر اخالص بخوانید .شما چنانکاه خداوناد
در روز اول شما را آفرید به محضر او باز میگردید ،گروهای هادایت یافتاه و گروهای
گمراه گشته .گمراهان از خدا ِاعاراض کردناد و شایطانها را دوسات خاود گرفتناد و
میپندارند که هدایت یافته اند!» ()7/۳0-۱۱
مییابد 
روایت(تاریخ)ادامه 
«خداوند پیامبران را برانگیخت و مؤمنان را هدایت کرد» ()2/2۱۳
«خدا ولی مؤمنان است و آنان را از تاریکیها به روشانائی میرسااند .خادا آیاات
خود را آشکار میکند شاید شما تفکر کنید)2/226( ».
«آدمیان یک گروه بودناد ،خداوناد پیاامبران را برانگیخات تاا ماژده دهناد و بایم
رسانند .با آنان کتاب حق فروفرستاد تا در اخاتالف آدمیاان داوری کناد .اماا آنانکاه
کتاب دریافت کردند از روی تمارد دربااره کتااب اخاتالف افکندناد ،خداوناد در آن
اختالف ،مؤمنان را به آنچه حق بود هدایت کارد .خداوناد هارک را کاه خواهاد باه
صراط مستقیم هدایت میکند»()2۱۳/2
ّ
«خداوند کسی را به بیش از توان و طاقت او مکلف نمیکند)2/286( ».
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«خداوند بر مؤمنان ّمنت گذاشت و از میان آنان رسولی از خود آناان برانگیخات»
()۳/۱64
«خداوند به آنانکاه ایماان آوردناد و نکوکاار گردناد آمارزش وعاده داده اسات».
()5/9
«خداوند آنچه را بخواهد میآفریند او بر همه چیزی تواناست)5/۱7( ».
«خداوند هر که را بخواهد گمراه میسازد و هر که را بخواهاد در صاراط مساتقیم
قرار میدهد)6/۳9( ».
ّ
«خداوند با کلمات خاود حقانیات حاق را تثبیات میکناد و نسال کاافران را بار
میاندازد)8/7( ».
«خداوند اصرار میکند که کار خود را به ِاتمام رسااند گرچاه کاافران نخواهناد».
()9/22
«خداوند آفرینش را آغاز میکند و بار دیگر آن را باز میآفریند)۱0/۳۱( ».
«خداوند همواره و همیشه برنامههای خود را پیش میبرد اما بیشتر انسانها این را
نمیدانند)۱2/2۱( ».
«خداوند حق و باطل را با هم درگیر میکند)۱7/۳( ».
«خداوند آنچه را نخواهد محو میساازد و آنچاه را بخواهاد برقارار نگااه مایدارد
خداوند برای انسانها مثال مایآورد ،باشاد کاه آناان (حقیقات را) باه یااد آورناد».
()۱4/25
ّ
«آیا آن کسان که مکارانه زشت کاری میکنند از اینکه خدا آنهاا را در زماین فارو
برد در امان هستند؟» ()۱6/45
«خداوند گفته است (هرگز) دو معبود نگیرید ،قطعا معباود (واقعای) فقاط یاک
معبود است)۱6/5۱( ».
«اگار خداوناد میخواساات تماام انسااانها را یاک ّامات قاارار مایداد ولاای …»
()۱6/۱0۱
«خداوند پیامبران نسل آدم را مشمول ِانعام خود ساخت)۱9/58( ».
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«خداوند کسانی را که به یاری او میشتابند قطعا یاری میدهد)22/40( ».
«خداوند از فرشتگان و انسانها رسوالن میگزیند)22/275( ».
«آن ک که خداوند به او روشنایی نمیدهد روشنایی دیگری ندارد)24/40( ».
«آیا نمیبینید خداوند چگونه آفرینش را آغاز میکند و سپ آن را باز میگرداناد؟
او سپ نشأه آخرت را ایجاد میکند .قطعا خداوند بار هار آفرینشای تواناا اسات».
()29/20
«خداوند از همه موجودات مراقبت میکند)۳۳/52( ».
«خدا از آسمان و زمین به شما روزی میرساند)۳4/24( ».
«خداوند شما را از خاک سپ از نطفه آفرید و آنگاه شاما را زوجهاای یکادیگر
ساخت)۳5/۱۱( ».
«هیچ چیز در آسمانها و زمین ،خدا را ناتوان نمیسازد)۳5/44( ».
«خداوند هنگام مر انسان ها ،نف های آنها را تحویل میگیرد)۳9/42( ».
«خداوند آن کسی است که زمین را قرارگاه شاما قارار دد و آسامان را برافراشات،
صورتهای شما را پرداخت و آنها را زیباا پرداخات و شاما را از ماواد پااکیزه روزی
داد…» ()40/64
«پ از آن شما را میمیراند و سپ زنده میکند)۳0/40( ».
«خداوند آن ک است که براساس حق کتاب و میزان را نازل کرد)42/۱7( ».
«خداوند باطل را محو میسازد و با کلمات خود ،حاق را سارپا نگااه مایدارد».
()42/24
«خداوند از سه طریق با بشر سخن میگوید :از طریق وحی یا از پشات حجااب،
یا فرستادن فرستاده ای که آنچاه را کاه خادا میخواهاد باا اذن او باه آن بشار وحای
میکند)42/5۱( ».
«خداوند به شما حیات میبخشد ،سپ شما را میمیراند و پ از آن هماه شاما
را در روز قیامت گرد میآورد)45/6۱( ».
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«خداوند نوشته است من (خدا) و رسوالن من پیروز خواهیم شد .قطعاا خادا باا
ّقوت و با ّ
عزت است)58/2۱( ».
«خدا روشنایی بخشی خود را اتمام میکند گرچه کافران نپسندند)6۱/8( ».
«هرچه را پنهان سازید و یا آشکار کنید خدا میداند .او از درون ساینههای بسایار
آ گاه است)64/4( ».
«خداوند آدم و نو و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید)۳/۳۳( ».
«خداوند در حق بندگان ستمگری نمیکند .خدا مشرک را نمیآمارزد اماا جاز آن
همه گناهان را برای آنانکه نخواهد میآمرزد)4/۱۱6( ».
«بدانید که خدا میان انسان و قلب او حائل میشود)8/24( ».
«اگر در پیشگاه خداوند پارسایی کنید ،او معیار تشخیص حق از باطل را باه شاما
میدهد و زشت کاریهای شما را میپوشاند و شما را میآمرزد خادا صااحب فضال
با عظمت است)8/29( ».
«خداونااد وضااعیت هاایچ قااومی را پاایش از آنکااه خااود آن را تغییاار دهنااد تغییاار
نمیدهد)۱۱/۱۳( ».
«خداوند هیچ ستمی به مردمان روا نمیدارد .آنان خود باه نف هاای خاود ساتم
میکنند)۱0/44( ».
«خداوند به عدل و احسان و رسیدگی به نزدیکان فرماان میدهاد و از فحشاا و
منکر نهی میکند( .خدا) شما را پند میدهاد باشاد کاه حقیقات را باه یااد آوریاد».
()۱6/9
«خدا (بدون وقفه) کار خود را به سامان میرسااند ،او بارای هار چیازی قادر و
اندازه ای قرار داده است)65/۳( ».
«خدا با دانش خود هرچیزی را احاطه کرده است)65/۱2( ».
«ما هم به مؤمنان مدد میرسانیم و هم به کافران ،بخشش پروردگار تو مرز نادارد.
کافران گمان نکنند آنچه با آنان میکنیم به سود آنان اسات .ماا آن چناان مایکنیم تاا
پلیدی آنان بیشتر شود)۳/۱78( ».
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ّ
«آیا نمیبینید که خداوند آنچاه را در آسامانها و زماین اسات را بار شاما مساخر
گردانیده و نعمتهای ظاهری و باطنی اش را برای شما گسترده است؟» ()۳۱/20
«همهتان پیش خداوند میروید و آنگاه او شما را از حقیقت اختالف هایتاان آ گااه
میکند)5/48( ».
«همااهتان پاایش خداونااد میرویااد ،و آنگاااه او شااما را از حقیقاات آنچااه عماال
میکردید ،آ گاه میکند)5/۱05( ».
«کسانی را که برای ما جهاد کردند به راه خودمان هدایت میکنیم)29/69( ».
«فرمان راندن در آسمانها و زمین مخصوص خداست)24/42( ».
«خدا مردمان را بر فطرت دین سرشته است)۳0/۳0( ».
«ما امانت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم .آنهاا نتوانساتند باار
این امانت بکشند و از آن اندیشه کردند (اما) انسان آن بار را برداشت .او چاه ساتمگر
و نادان است!» ()۳۳/72
«بگو ای خدای معبودی من! تو مالک همه فرمانروایی هستی .هر که را خواستی
فرمانروایی میبخشی و از هر که خواستی فرمانروایی را میگیری ،هر کاه را خواساتی
ّ
عزت میبخشی و هر که را خواستی ذلیل میگردانی .تمام خیر در دست تو اسات تاو
به آن ک که میخواهی روزی بی حساب میرسانی)۳/27( ».
«همه به سوی خداوند باز میگردند .این وعده حق خدا است .او آفرینش را آغااز
میکند و سپ آن را برمی گرداند تا آن کسان را که ایمان آوردند و نکوکار گشاتند بار
اساس عدل پاداش دهد .اما آنان که کفر ورزیدند…» ()۱۱0/4
«ما آسمانها و زمین و ما بین آنها را به بازیچه نیافریاده ایام… بلکاه حاق را بار
باطل میکوبیم و آن را فرو میشکافد ،آنگاه نابود میگردد…» ()۱۳/2۱
«هر مرد و زن که مؤمن باشاد و نکوکااری کناد ماا او را باا زیساتن پااکیزه زناده
میگردانیم…» (نحل)97/
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«و سرنوشت هر انسانی را به گردن خاود او پیوساتهایم ،و روز قیامات کارناماهای
برای او بیرون میآوریم که آن را بار گشوده مییابد .او را گاوییم کارناماه ات را بخاوان
که امروز حسابگری خود تو برای خودت کافی است)۱7/۱۳( ».
«ای انسان چه باعث شد که در برابر پروردگار کریم خود مغرور گشتی و نافرمانی
او کردی» ()82/6
«خدا مؤمنان را در زندگانی دنیا و نیز در آخرت به سخن استوار ،پایادار مایدارد و
خداوند ستمکاران را بیاراه میگاذارد و خداوناد هرچاه خواهاد هماان تواناد کارد».
()۱4/27
مییابد 
روایت(تاریخ)پایان 
«آدمیاان ،عظماات و حرماات خداونااد را آن چنانکااه هساات ،نشااناختند ،در روز
قیامت سراسر زمین در چنبر قدرت بی انتهای اوست .آسمانها در دسات او در هام
پیچیده اند .او منزه و متعالی است از پندارهای مشرکان! در شیپور دمیدند و هرکاه در
آسمانها و زمین است جز آنکه خدا خواسات ،فریادزناان از خاود بای خبار گشات.
سپ یک بار دیگر در آن دمیدند که ناگهان همه به پا خاستند و نظاره کردند .زمین با
نور خداوند روشن گردید .کتابها (نامههای اعمال) را در پیشگاه عدل الهی نهادناد
و پیامبران و گواهان را آوردند .آنگاه بر اساس حق ،داوری به عمل آماد و هایچ کا
مورد ستم قرار نگرفت .هر نفسی نتیجاه اعماال خاود را بازیافات کاه خادا بایش از
هرک از اعمال آدمیان آ گاه است.
کافران فوجفوج به دوزخ رانده شدند .وقتی به آن رسیدند درهای جهنم باز شاد و
نگهبانان آن به کافران گفتند :آیا رسوالنی از جن خود شما به سوی شما نیامدناد و
آیات پروردگارتان را بر شما نخواندند و از چناین روزی شاما را بایم ندادناد؟! کاافران
گفتند :آری آمدند! اما ما کافر بودیم و عذاب بر کافران قطعی شده بود .به آنها گفتاه
شد از درهای دوزخ به دورن آن روید و جاودانه در آن بمانید ،منزلگاهی زشات بارای
کبرورزان!
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پارسایان خداوند ،فوج فوج به سوی بهشت رانده شدند ،وقتی به آن رسیدند
(اما)
ِ
درهای بهشت باز شد و نگهبانان آن به پارسایان گفتند :سالم ماا بار شاما بااد! شاما
پاکیزه شدید ،در بهشت اندر آیید و جاودان در آن بمانید! پارسایان گفتناد ساتایش آن
خدای را است که به وعده خود(در حق ما) عمل کرد و ما را وارث زماین گردانیاد تاا
در هر جا از بهشت کاه خاواهیم منازل گازینیم ،چاه نیکوسات پااداش اهال عمال!
فرشتگان را میبینی که گرداگرد عرش الهی درآمده اند و با ستایش خادا او را تسابیح
میکنند .داوری نهایی در میان آدمیان به پایان رسید و این گفتار همه جاا را فراگرفات
که ستایش فقط آن خدای را راست که پروردگار همه جهانها است» ()67-75/40
این صحنه را که با زیبایی هر چه تمام به تصویر کشیده شده میتوان پایاان روایات
قرآنی اعالم کرد.
این آیات که از سراسر قرآن در اینجا آوردم ،بخشای از اساتخوانبندیهای اصالی
متن قرآن است که اعضا گوناگون پیکر متن را از نظار مفهاومی باه یکادیگر وصال
میکنند .بخش اعظم قرآن ،خصوصا تفصیالت رساالت پیاامبران و سرنوشات اقاوام
آنها که بخش عظیمی از قارآن باه آنهاا اختصااص یافتاه ،شار و بساط ماوردی
ّ
مضمونهای کلی آن آیات است که درباال آورده شد.
در خوانش روایی از قرآن این وضعیت را نشاان ساه موضاوع میتاوان دیاد :اوال؛
نشان موضوع و محور قرآن بیان فعالیت علی االطالق خدا در صحنۀ هساتی اسات.
ّ
(المؤثر فی الوجود اال الله) آن آیات به شنونده و خواننده میفهمانناد موضاوع اصالی
هام و ّ
قرآن «خدا و افعال او» است .آنها یک فکر واحد و قصد واحد و ّ
غام واحاد
القا میکنند .پ آنها یک متن تشکیل دادهاند.
ثانیا نشان اینکه آن آیات یک تاریخ روایت میکنناد .تااریخی کاه باا خاود روایات
پرداخته میشود .تاریخی که در آن ،خدا کنشگر علایاالطالق و دائماا پیاروز صاحنه
است و انسان جدالگر و خطاکار ،کنشگر دائماا بازناده و نااتوان آن صاحنه! «واللاه
غالب علی امره ،کتب الله ّ
الغلبن انا و رسلی»
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فاراوان
گویی این تاریخ با آفریادن انساان آغااز میشاود و باا گاذر از دورانهاای
ِ
کنشهای خداوند و واکنشهای انساان ،عاقبات باا حضاور شرمساارانۀ انساان در
پیشگاه خدا در صحنۀ قیامت و حسابکشی بسیار دقیق خدا از وی ،با ورود مؤمنان
به بهشت جاودان ،و دخول معاندان در دوزخ جاودان پایان مییابد و پ از آن دیگار
تاریخی در کار نیست که « و اخر دعویهم ان الحمدلله رب العالمین»
در خوانش روایی از قرآن این تاریخ که در قرآن روایت میشود فهمیدن روایتگونه
راوی از روایت خاود اسات .راوی باا پدیادآوردن ایان روایات در زماان حاال ،یاک
«فهمیاادن» پدیااد ماایآورد کااه فیلسااوفان هرمنوتیااک آن را فهمیاادن روایتگونااه
َّ
 Narrative Verstehenنامیدهاند .این فهمیدن متعلقی در جهان خاارج نادارد و
همۀ آن در ّ
تخیل راوی صورت میبندد.
ثالثا آن آیات ،آهنگ اعتراف و گواهی دارناد .راوی خاضاعانه در مقاام اعتاراف و
گواهی دادن به مضمون روایت است .او در  Existenzخود اسیر و گرفتار یاا عاشاق
و دلدادۀ پدیدارهای روایت است .در اینجا واقعا چیزی اتفااق میافتاد کاه بایش از
ّ
تخیل است .راوی خود را تسلیم کرده و از دیگران تسلیم میطلبد .گویی از افق خیال
راوی حقیقتی سربرآورده که بیش از خیال است.
حقانیت» استّ .
این مهمان تازه همان « ّ
حقانیت آنچه در خیاال راوی پدیاد آماده
حقانیت اعتراف میکند و گواهی میدهد که این ّ
است .راوی به این ّ
حقانیات آشاکار
شده است و او شاهد آن است.
این آهنگ گواهی دادن که از سراسر آیات مورد نظار شانیده میشاود در آیاۀ  ۱8از
سوره  ۳خود چنین به روایت در آمده است« :خداوناد گاواهی داد کاه جاز او معباود
دیگری نیست .فرشتگان و دانایان نیز چنین گواهی دادند .ایان گواهیهاا بار اسااس
عدل است .معبودی جز او نیست ،او که با عزت است و با حکمت»
این گواهیدادنها از صحنههای بسیار زیباای روایات قرآنای اسات .روایتای کاه
محتوای تاریخیش کنشهای خداوند و واکنشهای انسان است .این روایات صاحنۀ
بروز و ظهور این گواهیهاست .این روایت قرآنی در جای دیگر چنین میگوید« :این
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چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا برای آدمیان گواه باشید و هام رساول خادا گاواه
شما باشد)۱4۳/2( ».
این اعتراف و گواهی همان است که در میان مسلمانان به شکل دو جملۀ شهادتین
َ
ّ
در آمد« :اشهد ان ال اله اال الله» و «اشهد ّان محمدا رساول اللاه» دو جملاهای کاه
نماد مسلمان بودن شناخته شد.
فکر میکنم میتوانیم قرآن را اینچنین بخوانیم :قرآن یک ماتن اسات و ایان ماتن
«فهمنامااهای» اساات تخیلاای و روایتگونااه  Narrative Verstehenاز ّ
فعالیاات
علیاالطالق و دائما پیروز خدا و مؤمنان و شکست دائمی انسانهای ّ
متمرد و معاناد
در تاریخ کنش و واکنشهای خدا و انسان با آهنگ اعتراف و گواهی.
ِ
نمیتوانیمبگوییم! 
آنچه 
قرآن را تنها در صورتی میتوانیم روایت بخوانیم که آن را ناظر به کانش و واکنشهاای
ذهنهای صاحب قصد و هدف بدانیم (مثال خادا و انساان) .طباق تحقیقاات پااول
ریکور در کتاب زمان و روایت ،محاکات سهگانه  mimesisاساس یک ماتن روایای
است و این محاکات در گرو کنشها و واکنشهای قصد شده و با هدف است کاه در
ّ
تخیل راوی ،یک تاریخ پدید میآورد .اگر کسی تحوالت یک صحنه آتشفشاان را کاه
ناظر آنها است نقل کند ،این شخص روایت نمیکند ،او خبر میدهاد .اگار بگاوییم
قرآن بازتاب سلسله صحنههایی مشهود و غیرمتعارف است که در آنها از کنشهاا و
واکنشهای قصد شده و با هدف خبری نیست نمیتوانیم قرآن را روایت بنامیم.
میفهمد؟ 
قرآنخودراچگونه 
ّ
قرآن جن مضمون خود را از جن امور  Existentialدینی معرفای میکناد .ایان
متن درباره خود این تعبیرات را بهکار میبرد« :آیات خادا بارای آدمیاان» (،)24/4۳
«هاادایت آدمیااان» (« ،)2/۱85نااور» (« ،)4/۱74ذکاار باارای آدمیااان» (،)7۳/9
َ
«مژده برای مؤمنان» (« ،)2/97شفا و رحمت برای مؤمنان» (« ،)7۱/8۳وسایله
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َ
رسیدن به روشنایی ها» (« ،)5۱/5شفا بیماریهاای درونای» (« ،)7۱/82معیاار
تشخیص حق از باطل» ( )2/۱85کتابی که با شر و تفصیل و به زبان عربای بارای
خردمندان آمده است ،برای کسانی آمده که گوش میکنند ( ،)7/224بارای کساانی
آمده که فکر میکنناد )27/44( .آیاات «محکماات» و آیاات «متشاابهات» دارد.
( )۳/7اگر قفلها از دلها برداشته شود میتوانند در قرآن ّ
تادبر کنناد ( ،)45/24باا
شنیدن قرآن اشک از چشمها سرازیر میشاود چاون شانوندگان باا «حاق» روباهرو
میشوند )5/8۳( .در این متن از هر سو ،مثالهای فراوان آورده شده تاا مخاطباان،
خدا را یاد آورند« .تورات» و «انجیال» را کاه پایش از آن آمدهاناد تصادیق میکناد.
کتابی مفهوم و روشن است کاه پیاروان را باه راههاای امان و آراماش میرسااند و از
تاریکیها به روشناییها میبرد 5/۱6( .و  )۱4/۱نزاعهای بی پایان آدمیان را حال و
فصل میکند )۱6/64( .کتابی است که میدرخشد ،برهان است (.)4/۱74
وصفهایی که در قرآن بارای قارآن آماده مفهومهاایی  Existentialهساتند .در
آنها از پدیدارهایی  Existentialآدمی سخن به میان میآیاد .قارآن ،خاود را متنای
معرفی میکند که با  Existenzانسان سروکار دارد یعنی با «فهمیدن انساان از خاود
بر اساس فهم او از خداوند» و نه چیز دیگر .چنین متنی را فقط میتوان فهم و تفسیر
کرد؛ فهم و تفسیر  .Existentialزبان ایان ماتن ،زباان  Existenzانساان اسات.
روایت قرآنی از  Existenzانسان میآید و  Existenzمخاطبان را نشانه رفته است!
زیستجهانوحیانیپدیدآمدهاست 

روایتگونهدر

اینفهم
پاول ریکور در توضیح چگاونگی روایات ،از سااختار پیشروایتای تجرباههای راوی
سخن به میاان آورده اسات .شاارحان ریکاور مینویساند« :سااختار پیشروایتای»
تجربههای یاک راوی ،در آن زیساتجهان قارار دارد کاه راوی در آن میزیاد .ایان
زیستجهان ،آن فهمها و دریافتهای  Existentialنخستین و بنیاادین اسات کاه
راوی با آنها در ( Daseinدرجهان بودن) خود جهتیابی و عمل میکند.
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به عقیدۀ ریکور این زیستجهان که هم «فهم از خود» است و هام بساتر فهام از
خود ،با وساطت نشانههاُ ،
سمبلها و متنها پیدا میشود .او میگوید فهم هر انساان
از خود محصول برخورد و رویارویی او با نشانهها ،سامبلها و متنهاا اسات و گرناه
هیچ فهمی از خود ،پدیدار نمیشود.
حال با استفاده از آرای ریکور میپرسم ،ساختار آن زیستجهان که روایت قرآنای
در آن شکل گرفته کدام است؟ بیشتر در مقالۀ خوانش پدیدارشناسانۀ قرآن با استناد به
آیات زیادی از قرآن آوردهام که در قرآن همۀ موجودات جهاان نمودهاا و افعاال خادا
دیده میشوند .حال میگویم این وضعیت یک زیستجهان وحیانی اسات .وحیاانی
به این معنا که در آن فهم راوی از خاود ،از فهام وی از نمودهاا و ساخنان خادا جادا
نیست .او با یک فهام  Existentialاز نمودهاا و افعاال خادا خادا فهمای از خاود
مییابد ،و او آن راوی میشود که هست .این وضعیت برای او یاک داساتان بیپایاان
است با ماجراهایی سنگین و مسائولیتهایی بسایار دشاوار .ایان وضاعیت وجاودی
«فهمی» او را به روایت ابالغی فعالیت علیاالطالق خادا در جهاان میکشااند .وی
در این جهان ،فهمنامهای روایت سرشت پدید میآورد کاه ناام آن قارآن اسات .او باا
روایت خود هشدار میدهد که «ای انسان! بیدار شو و دست از طغیاان و سرکشای و
جدال بردار که در این ِدرام جهانی ،آن که عاقبت پیروز میشود خدا است و نه تاو! باا
ارادۀ شکستناپذیر خدا در صحنۀ نمایش جهانی هماراه شاو تاا باه آراماش جاوداناه
برسی!»
زباناینفهمنامه«استعاره»Metapherاست 
اکنون باید به این ّمهم بپردازم که زبان این فهمنامۀ روایتگونه ،استعاره است .قبال از
هر سخنی میگویم که معنای اساتعاره در اینجاا اساتعمال لفاظ در معناای مجاازی
نیست.
ارسطو گفته بود استعاره ،استعمال یک لفظ در معنای غیرحقیقی است و معناهاا
دوگونهاند :حقیقی و مجازی .او معتقد بود استعاره فقط به زیباساازی (بادیع) کاالم
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مربااوط اساات و بحااث فلساافی درباااره آن ممکاان نیساات .اسااتفاده از اسااتعاره در
بحثهای فلسفی هم جز ابهام نمیآفریند .در عصر جدید وقتی تفکر متدلوژیک ،بر
اروپا غلبه مییافت« ،فرانسی بیکن» و «هابز» و کساان دیگاری کوشاش کردناد
تفکر روشمند را به کلی از استعاره پاک کنند ّاما وقتی تحقیقات بیولوژیاک « ِهاردر»
 Herderدرباب زبان منتشر شد و پ از آن هومبولد  Hombuldنشان داد که زبان
ساختاربخشی واقعیت نقش دارد و بدون زباان ،واقعیتای در کاار نیسات .وقتای
در
ِ
نقدهای هامان  Hamannبر کانت نشان داد که زبان در مرحلاهای قبال از مقاوالت
پیشینی کانت قرار دارد و ساختار یافتن جهان با زبان تابع هیچ قاعده و قانون پیشینی
نیست ،نظرها دربارۀ ماهیت زبان انسانی دگرگون شد .دگرگاونی عماده ایان باود کاه
دیگر زبان در مقابل «واقعیت» قرار نمیگرفت و ابزار بیان آن تلقی نمیشد .واقعیات
همان بود که زبان آن را تأسی میکرد .بر اساس این دگرگونی ،تقسیم معنا به حقیقی
و مجازی دچار مشکل گردید .این بحث در قرن بیستم باه شاکلهای مختلاف و در
فلسفههای زبانی گوناگون پیگیری شد و بحث استعاره وارد فلسفۀ زبان شد و ماورد
توجه شدید فیلسوفان قرار گرفت .عدهای بر این نظر شدند که استعاره صفت واژههاا
نیست ،صفت جملهها است .این نظر ّقوت گرفت که جملههای استعارهای از چناان
امری سخن میگویند که باا جملاههای غیراساتعاری نمیتاوان از آن ساخن گفات.
جمااالت اسااتعاری معنااای حقیقاای دارنااد و اسااتعاره باایش از هاار چیااز مقولااهای
 Semantikاست نه مقولهای  .Retorikفردریش نیچاه Friedrich Nietzsche
در توصیف استعاره تا آنجا پیش رفت که گفت زبان انساانی مطلقاا اساتعاره اسات و
روشان موجاود در زبانهاای دنیاا ،پیشاتر ساایه
تمامی مفهومهای سافت و ساخت
ِ
روشنهای استعارهای بودهاند.
در حال حاضر در باب حقیقت استعاره در بین فیلسوفان دو نظار متفااوت وجاود
دارد :جمعی هنوز استعاره را استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی میدانندّ ،اماا جماع
نیرومند دیگری استعاره را یک زبان جدید که غیر از زبان متعاارف اسات میدانناد و
میگویند استعاره معنایی را بیان میکند که آن معنا با زبان غیراستعاره قابل بیان کردن
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نیست .پارهای از فیلسوفان ،اساتعاره را باه «اساتعارۀ معماولی» و «اساتعارۀ قاوی»
تقسیم میکنند .استعارۀ معمولی همان استعمال لفاظ در معناای مجاازی اسات کاه
مضمون آن را با زبانهای غیراستعاری هم میتوان بیان کرد ولی استعارۀ قاوی زباانی
جدید است برای بیان واقعیتی جدید ،واقعیتی که تاکنون کسی از آن آ گاه نشاده و باه
آن راه نبرده است .استعارههای قوی فرهنگساز هستند .افق جدیدی را در تفکارات
و تأمالت انسان باز میکنند .مضمون استعاره قوی با زبان غیر اساتعاری قابال بیاان
شدن نیست.
فیلسوفانی چون پاول ریکور و هان بلاومنبر  Hans Blumenbergکاه از
پیشتازان این بحثها هستند میان فهمیدن روایتگونه (روایات) و اساتعاره و «مثاال
آوردن» پیوندی وثیق یافتهاند .ریکور معتقد است استعاره ،درستترین شکل خاود را
در روایات مییاباد .بلااومنبر میگویاد اسااتعاره «مفهاوم ساااختن» آن اسات کااه
چارچوب مفهاومی نادارد« .در تقسایمبندی اساتعاره ،بلاومنبر از «اساتعارههای
مطلاق» سااخن میگویااد و آن را چنااین تعریاف میکنااد« :اسااتعارههای مطلااق ،آن
پرسشهای دست اول و ابتدایی را پاسخ میدهند که قاعدتا قابل پاسخ دادن نیستند.
اهمیت این پرسشها در این است که به هیچ وجه قابل «حاذف کاردن» نیساتند .آن
پرسشها را ما مطر نمیکنیم بلکه آنها را (باه طاور پیشاینی) در اسااس Dasein
خود «حاضر و آماده» مییابیم
استعارههای مطلق ،به این معنا مطلق هستند که پدیدارهای حاصل از نظارههاای
محاادود و مشااخص را توصاایف نمیکننااد باال ّ
متهورانااه بااه توصاایف «بینهایاات»
میپردازند .آنها (خود) یک «جهان ساختار» میدهند .نمایندگی میکنند آن چاه را
ّ
که هیچگاه تجربه نمیشود ،آن «واقعیت کل» را که هیچگاه نمیتوان به آن احاطه پیدا
کرد».
شار بلومنبر پ از نقل جمالت وی چناین مینویساد« :از آنجاا کاه انساان
میخواهد با وسائل محدود و پایانپذیر خود «بینهایت و نامحادود» را بشناساد باه

 | 47مطالعات قرآنی

استعاره نیاز پیدا میکناد .اساتعارۀ مطلاق را میتاوان از میانبرنادۀ مشاکل «جادلی
الطرفین»ها  Antiomienفهمید».
در این میان پارهای از الهیدانان مسیحی چون  Eberhard Jungelکه سخت بر
روایتهای کتاب مقدس تکیه میکنند به این نتیجه رسیدهاند که زبان کتااب مقادس
زبان استعاره است .کتاب مقدس از خدا سخن میگوید .واژۀ «خدا» یاک اساتعارۀ
قوی است .آن چه با واژۀ «خدا» مفهوم میشود با هیچ واژه یا جملۀ دیگر قابل ِافهام
نیست .واژۀ «خدا» افق جدیدی برای انسانها باز میکند ،فرهنگ میساازد و از آن
ک که کسی او را ندیده و نشاانی از او نادارد ساخن میگویاد .واژۀ «خادا» نظاام
مفهومی زبان انسانی را در هم میشکند ،چون بر آن است که واقعیتای را نشاان دهاد
که فراتر از مفهومهاست .از این رو نه تنها واژه خدا بلکه هر آنچه از او گفته میشاود،
استعاره است .از خدا جز به زبان استعاره سخن نمیتوان گفت.
صاحب این قلم آنچه را در باب «اساتعارۀ قاوی» نقال کاردم ،میپاذیرد .تجرباه
ماایکنم واژۀ خاادا اسااتعاره اساات ،هرچااه دربااارۀ او و از او میگااوییم ،مفهومهااایی
«سایهروشن» است .درست است که گفتهاند «عنقا شکار ک نشود دام بااز گیار!»
اما با سخن گفتن از خدا به شکار عنقا میرویم!
اگر در قرآن هزاران بار واژۀ «الله» آمده و سایۀ سنگین او در سراسر قرآن قادم باه
قدم ح میشود ،اگر آغاز ،وسط و پایان روایت قرآنی هماهجا از حضاور غیرقابال
مقاومت خداوند پر شده است ،اگر استخوانبندیهای اصلی این متن ،چنین و چنان
کردنها و چنین و چنان گفتنها و چنین و چنان خواستنهای خداوند است ،اگار در
روایت قرآنی عاقبت ،خداوند و مؤمنان پیروز میشوند و کافران و معانادان شکسات
میخورند ،همۀ اینها استعارههایی هستند برای صورت بخشیدن به «بیصورت»ها،
شکار کردن عنقا .بیرون کشیدن «وجود» از «عدم» .خبر دادن از آنکه هایچ خباری
از او نیست ،نشان دادن آنکه قابل نشان دادن نیست ،فهمیادن آن کاه قابال فهمیادن
نیست و … و اینها همه ،یعنی استعاره!
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این استعارهها استعمال لفظ در معنای مجازی نیسات .ایان اساتعارهها پایاههای
ُ
انسانیت انسان است کاه گرچاه مادتی باه کماون رفتاه بودناد اماا ظااهرا باار دیگار
درخشیدن آغاز کردهاند .آنان که این استعارهها را پدید میآورند ،انسانهاییاند کاه باا
یافتن تولدی جدید ،از نو زبان میگشایند و با زبان جدید سخن میگویند.
آنچه در مقالۀ خوانش روایی از متن قرآن آمده تنها یک ُمادل اسات .ایان مادل را
میتوان کامل کرد .میتوان آیات دیگری از قرآن را به بخش «آغااز شادن» و «اداماه
یافتن» و «پایان یافتن» روایت قرآنی اضافه کرد و تصویر را روشنتر ساخت .میتوان
با تأمل و دقت بیشتر به جاای پاارهای از آن آیاات کاه ماورد اساتناد مان باوده آیاات
مناسبتر دیگری را گذاشت .میتوان روایت قرآنی را با مادلهایی غیار از آنچاه مان
آوردهام قرائت کرد .کنشها و واکنشها ،صحنهها و تصویرهای متفاوتی را به نمایش
گذاشت و آغاز و ادامه و انجام آن را به صورتی متفاوت از آنچه گفتهام توضیح داد.
میتوان روایتهای کوچکتر را که در آن روایت بلند در پیچیدهاناد و آن را روایات
اندر روایت ساختهاند زیر ذره بین گذاشت و هر کدام از آنها را تک تک قرائت کارد و
جایگاه هر کدام را در ساختار کلی روایت بلند مشخص ساخت .کوتاه ساخن اینکاه
آنچه در آن مقاله آمده جز درآمدی کوتاه و ابتدایی برای فهم و تفسیر قرآن بهمثابۀ یک
فهمنامااۀ روایااتگون ( )Narrativ Verstehenنیساات .ادامااۀ ایاان راه فرصاات و
کوشش فراوان میطلبد .وقتی این راه هموار شود میتوان با اطمینان بیشتر به «تفسیر
روایی» قرآن پرداخت و آفاق نوینی در ادبیات دینی اسالم گشود.

یادداشتها 

Analyse

Die

]۱[ Angelika Corbineau-Hoffmann.
Literarischer Texte. Velag ufB 2002 S-3-15
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[ ]2جرالد پرین  ،روایتشناسی ،ترجمۀ محمد شهبا ،تهران :انتشاارات میناوی
خرد ،ص  ۱0و .۱54
* در این مقاله تمام اظهارات من درباب روایت بار آرا فیلساوف فرانساوی پااول
ّ
ریکاور  Paul Ricoeurدرکتااب زمعان و روایعت متکای اسات .او یاک فیلساوف
هرمنوتیکی بزر قرن بیستم است که معروفترین نظریه را در باب روایت پدید آورده
است .چون متن آلمانی این کتاب را در ایاران در دساترس نادارم باه شار آرا او در
کتاااب  Kon Krationen des narrativeنوشااتۀ  Frank Fuchsاز انتشااارات
 Litverlagسال  200۳صفحۀ  ۱07تا  ۱44مراجعه کردهام .در آن کتاب ،مقایساهای
جذاب میان آرای ریکور و آرای الهیدان معروف پروتساتان  Jüngelباه عمال آماده
است .این دو دانشمند طرفداران سرسخت موضوع «فهم روایتگوناه» Narrative
 Verstehenهستند.
Casper Sprache und theologie Herder 1975 S 178-186.
** در تحلیل فلسفی استعاره از منابع زیر استفاده کردهام:
Die Lebendige Metapher, Paul Ricoeur
Metaphorische Wahrheit. Eberhard Jüngel, Keiser Verlag
Munschen-1974
Konnatienen Des Narrative. Frank Fuchs Lit-Verlag 2004 S
113-145
Mensch und Moderne Bei Hans Blumenberg. Felix
Heidenreich Wilhelm Verlag-2005 S89-106
َ
*** در فرهنگ ادبی مسلمانان سکاکی دانشامندی اسات کاه از معناای عمیاق
استعاره که از فیلسوفان جدید در اینجا آوردم ،آ گاه بوده است .نگاه کنید باد :مادخل
 Historische Worterbuch der Retorikبخش مربوط به اعراب و اسالم
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**** در ترجمااۀ آیااات قاارآن در پااارهای از مااوارد از ترجمااۀ الهاای قمشااهای و
بها الدین خرمشاهی استفاده شده است.
ضمیمۀ ۱
 – ۱در روایت ،همه چیاز در زماان حاال سااخته و پرداختاه میشاود .کنشهاا و
واکنشهای مضمون روایت گرچه به صورت یاک تااریخ فهمیاده میشاوند ولای باه
صورت یک تاریخ واقعی پدید نمیآیند ،آنها هماه در زماان حاال روایات میشاوند.
گذشته وآینده آنها را راوی در زمان حال خود میسازد ،آنها گذشته وآینده زمان حاال
راویاند.
روایت قرآنی هم مشمول همین قاعده است .آغاز شدن آفرینش انسان ،زیستن او
در دنیا و حاضر شدن او در پیشگاه عدل الهی در صاحنۀ قیامات آنطاور کاه در ماتن
مقاله تصویر کردیم در زمان گذشته و حال و آینده اتفاق نمیافتد ،گذشته وآینده آنهاا،
گذشته وآینده زمان حال راوی است .در قرآن معناای «خداوناد آدم را آفریاد» ،ایان
نیست که او را مثال در هزارها سال پیش آفرید یا معنای «صحنه قیامت بپا میشاود و
انسانها میآیند» ،این نیست که در پایان زمان دنیا این اتفاق خواهد افتاد.
ّ
اات عمااده
 – 2در مااتن مقالااه آیااات پرشااماری از قاارآن را آوردم و گفااتم آنهااا کلیا ِ
کنشهای خداوند در ارتباط با انسان را نشان میدهند .گفتم بخش اعظم قرآن شار
و بسط موردی آن ّ
کلیات است :شر و بسط آنچه خدا باا آدمیاان میکناد ،آنچاه باا
پیامبران و اقوام آنها میکند ،آنچه با مؤمنان و صالحان یا کاافران و معانادان میکناد،
شر و بسط نعمت هایی که از آسمان و زمین به انسانها میدهد و اگر کفران نعمات
کردند آنها را بازپ میگیرد ،شر و بساط اینکاه در صاحنه ّ
تمردهاا و عصایانهای
انسان چگونه خدا پیروز میشود و انساانها پشایمان و حسارت باار! شار و بساط
اینکه زندگی دنیوی چگونه انسانها را میفریبد و آنها از خداوند دور میشوند اماا او
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دوباره آنها را مشمول رحمت و هدایت خود قارار میدهاد ،شار و بساط امرهاا و
نهیهای خداوند ،آنچه او میخواهد و آنچاه او نمیخواهاد ،شار و بساط فوایاد و
عواقب شیرین و تلخ اطاعت یا سرپیچی از آن ها ،شر و بسط اینکه چگونه خداوند
در روند همه این کنشها به اساس عدل عمل میکند نه ستم و …
 – ۳اکنون برای تکمیل بحثهای پیشین میگویم هماه آنچاه در قارآن ظااهرا باه
صورت اسما خداوند بیان شده از کنشهای پویاای او خبار میدهناد ناه از صافات
ثابت او .خدای قرآن واجب الوجود من جمیع الجهاات والحیثیاات نیسات .خادای
قرآن آن آفریننده توانا است که لحظه ای از آفرینش باز نمیایساتد وجاوداناه کنشاگر
است .برای ترسیم این مدعا در اینجا دو کار انجام میدهم نخست اسما الهای را کاه
در قرآن ذکر شده میآورم و سپ کنشهایی را میآورم که در قرآن به صاورت افعاال
به خدا نسبت داده شده است.
برای انجام این دو کار از فرهنگ موضوعی قارآن اثار کاامران فاانی و بها الادین
خرمشاهی استفاده کرده ام اما ترجمههای فارسی آن اسما و افعال که در ذیال آنهاا
را میخوانید از صاحب این قلم است.

اسماءخداوند 
احسن الخالقین آنکاه بهتار از هار آفرینناده ای میآفریناد .احکام الحااکمین آنکاه
استوارتر از همه داورها داوری میکند .ارحم الراحمین آنکه شفیق تر از هماه شافقت
میورزد .البصیر آنکه بسیار میبیند التواب آنکه بسیار بسایار توباه میپاذیرد الحکایم
آنکه بسیار با حکمت عمل میکند .الحلیم آنکه بسیار بردباری میکند .الخاالق آنکاه
بسیار میآفریند .الخبیر آنکه بسیار با خبار میشاود خیرالارازقین آنکاه بهتار از هماه
روزی میدهدّ .الرب آنکه موجودات را پدید میآورد وآنها را میپروراند .رب العالمین
آنکه جهانها را پدید مایآورد وباه کماال میرسااندّ .الرحماان آنکاه از روی شافقت
احسان میکندّ .الرحیم آنکه از روی شافقت بسایار احساان میکناد .الرقیاب آنکاه
موجودات را مراقبت میکناد .ساریع الحسااب آنکاه باا سارعت بسایار از انساانها
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حساب میکشد .السمیع آنکه گفتارها را بسیار میشنود .شدید العقابآنکاه باا شادت
کیفر میدهد .الشهید آنکه در همه جا وهمه صحنهها حاضر است وگواهی میدهاد.
عالم الغیب والشهاده آنکه هم جهان پنهان را میداند و هام جهاان آشاکار را .العلایم
ّ
آنکه بسیار میداند .عالم الغیوب آنکه غیبها را بسایار بسایار میداناد .علایم باذات
الصدور آنکه از اسرار دورنی انسانها بسایار آ گااه اساتّ .
الغفاار آنکاه بسایار بسایار
میآمرزد .الفاطر آنکه موجودات را از عدم پدید میآورد .القدیر آنکه با تواناایی بسایار
میآفریند و اداره میکند .المحیط آنکاه همیشاه موجاودات را احاطاه کارده اسات.
المحیی آنکه حیات میبخشد .محیی الموتی آنکه مردگاان را زناده میکناد .مخارج
المیت آنکه زنده را از مرده بیرون میآورد .مخرج ّ
الحی من ّ
المیت من الحی آنکه مرده
را از زنده بیرون میآوردّ .
المصور آنکه به موجودات صورت میبخشد .الممیات آنکاه
میمیراند .الوکیل آنکه وکالت بندگان را برعهده میگیرد .المجیب آنکه به خواهندگان
او پاسخ میدهد.

افعالخداوند 
خداوند نعمتهای فراوان وگوناگون میدهد ،انسانها را امتحان میکناد ،باه دعاای
انسانها پاسخ میدهد ،انسان هایی را برای هدایت دیگران بر میگزیند ،باه انساانها
پاداش اعمال میدهد ،حق را زنده نگاه میدارد به زنادگان حیاات میبخشاد ،خطاا
کاران را رها نمیکناد ،اذن صاادر میکناد ،اراده میکناد کاه چناین یاا چناان کناد،
حقیقتها را به انسانها نشان میدهد ،از اعمال انسانها راضی میشود ،به کاافران و
معاندان بالهای آسمانی میفرستد ،صاعقه وصیحه میفرستد ،بادهاا را بارای تلقایح
گیاهان ونزول باران میفرستد ،کافران ومعاندان را به هالکت میرساند ،جاان و ماال
مؤمنان را به بهای بهشات خریاداری میکناد ،ناواقص اعماال انساانها را اصاال
میکند ،کافران ومنافقان را گمراه میسازد ،اطعام میکناد ،آفارینش را آغااز میکناد
ودوباره آن را برمی گرداند  ،برای کافران ومعاندان دوزخ وبرای مؤمنان بهشات آمااده
میکند ،میمیراند ،به همه موجودات مدد میرساند ،هم به کاافران مادد میرسااند و
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هم به مؤمنان ،فرمانروایی مطلق میکند ،آسامان وزماین را سارپا نگااه مایدارد ،باه
کافران و معاندان بارانهای عذاب میفرستد ،نباتات را میرویاناد از دشامنان انتقاام
میکشد ،گرفتاران را نجات میدهد نعمتهای فراوان به انسانها میبخشد ،در کناار
شکیبایان قرار میگیارد ،در کناار نکوکااران قارار میگیارد و در کناار پارساایان قارار
میگیرد ،در کنار مؤمنان قرار میگیرد ،ترسها را به امنیت مبدل میکناد ،زشاتی را باه
نکویی مبدل میسازد ،به مؤمناان ماژده میدهاد ،روزی انساانها را فاراخ یاا تناگ
میگرداند ،حقیقتها را برای انساانها بیاان میکناد ،مؤمناان را در راه حاق اساتوار
میسازد ،دلها را با یکدیگر الفت میبخشد ،پیامبران وصالحان را تأییاد مایکناد ،از
عواقب اعمال هشدار میدهد ،احکام سخت را تخفیف میدهاد ،زنادگی معانادان و
کافران را ویران میسازد انسانها را پاکیزه میگرداند ،اعمال انسانها را در نظار آنهاا
آرایش میدهد ،موجاودات را مساخر انساان میساازد ،آدمیاان را آماوزش میدهاد،
چشمه سارها را میشکافد ،انسانها را مکلف میسازد ،با انسانها سخن میگویاد،
انسانها را از نعمتها بهره مند میسازد ،آدمیان را در زمین مستقر میگرداند ،آدمیان
را از عواقب اعمال آ گاه میسازد ،انساانها را از مهلکاهها نجاات میدهاد ،کاافران
ومعاندان را با عذاب تهدید میکناد ،توباه بنادگان را میپاذیرد ،باه مراعاات حقاوق
سفارش میکند پاداش وکیفر انسانها را بی کم وکاست باه آنهاا میرسااند ،نفاوس
آدمیان را در قبضه خود میگیرد ،انجام وظایف را بر انسانها آسان میگرداند ،به اعمال
انسانها جزا میدهد ،نقش هر موجود را در جهان معین میکند ،مؤمنان وگنهکااران
را در قیامت گرد میآورد ،بر دلها وگوشها مهار میزناد  ،معانادان را در زماین فارو
میبرد او میآفریند از مؤمنان دفاع میکند ،آدمیاان را باا یکادیگر کنتارل میکناد ،از
خطاهای انسانها در میگذرد ،دادگری میکند ،باا آدمیاان عهاد میبنادد ،درهاای
رحمت میگشاید ،خشم میگیرد ،از خود میبخشد ،حق را بر باطل میکوباد و آن را
نابود میسازد ،بندگان خود را از دیگران بی نیاز میسازد ،گرهها را از کارها میگشاید،
جنایتکاران ،ستمکاران ،خوشگذرانان ،کافران ،فخرفروشان ،کبرورزان ،فساادگران را
دوست نمیدارد ،از وعدههای خاود تخلاف نمیکناد ،از فاساقان راضای نمیشاود،
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ستمکاران را هدایت نمیکند ،او کسانی را لعان میکناد  ،فرزناد اختیاار نمیکناد ،از
اعمال انسانها غفلت نمیکند ،او میخواهد و نمیخواهد ،برمؤمنان منت میگذارد،
به آنانکه بخواهد یاری میرساند ،آدمیان را به راه راست هدایت میکند ،وعاده وعیاد
میدهد ،وحی میکند ،احسان گران ،توکل کنندگان ،پارسایان ،پاکیزگاان ،دادگاران را
دوست میدارد و … .
هر کدام از این نامها وکنشهای خداوند در چند آیه قرآن و یا دهها آیاه آن و گااهی
در صدها آیه قرآن در سیاقهای مختلف و در ارتباط با کنشهای گوناگون خداوند باا
آدمیان و اقوام متفاوت بکار رفته است.
در فرهنگ موضوعی قرآن ،آدرس کامل آن آیات که این اسمها و فعلهاا در آنهاا
ذکر شده آمده است .میتوان با استفاده از آن آدرسها آن آیات را با دقت بررسی کرد.
جا دارد از من بپرسید چرا نامها را به صاورت افعاال ترجماه کارده ام؟ چارا ماثال
العلیم ،السمیع ،البصیر ،را آنکه بسیار میداند و بسیار میشنود و بسیار میبیند ترجمه
کرده ام و نه دانا ،شنوا و بینا؟ این پرسش دو پاساخ دارد :اوال بخاش عظیمای از آنهاا
صیغه مبالغه است و صیغه مبالغه به ّکرات ّمرات (دفعات زیاد) داللت میکناد و ایان
معنا با واژه دانا و شنوا و بینا قابل افاده نیست .ثانیا این نامها در مقام تحذیر و هشادار
یا امیداوار سازی و مانند اینها به کار رفته است .منظور این بوده که اگار آدمیاان فاالن
سخن را میگویند یا فالن عمل را انجام میدهند بایاد مواظاب ساخن و عمال خاود
باشند چون خداوند همه سخنان را میشنود وهمه اعمال را میبیند و ق علیهذا.
در این موارد این نامها به کنشگریهای خداوند یعنی «می شنود»« ،می بیناد» و
«یاری میرساند» اشاره میکنند و نه به صفات او چون «داناا»« ،شانوا» و «بیناا».
آنها میگویند همان لحظه که انسان سخن میگوید خدا میشنود و همان لحظاه کاه
عمل میکند خدا میبیند و همان لحظه که بیچاره میشود خدا به او یااری میرسااند
و….
 – 4در مورد انسان هم مطلب از همین قرار است .در قرآن آمده خداوناد انساان را
«هلوع» (حریص و ناشکیبا) و «جازوع» (بیقارار و عجاول) آفریاد)20- 7/۱9( .
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مقصود از این دو آیه بیان دو خصلت هلوع و جازوع نیسات مقصاود باه رخ کشایدن
کنشهای حرص ورزانه و ناشکیبایانه و کنشهای ناشی از بیقراری و عجلاه انساان
است که زندگی او را تباه میسازد .در تمام موارد کاه صافات وخصالتها و حااالت
انسان در قرآن بیان شده کنشهای او است که مورد توجه قرار گرفته است و این کاار
بر اساس این قاعده صورت گرفته که سرنوشت انسان محصول کنشهاای اوسات و
«ان لی لالنسان اال ما سعی» و «من یعمل مثقال ذره خیرا یره ،و من یعمال مثقاال
ذره شرا یره».
 – 5نتیجه میگیرم کاه بخاش عظیمای از قارآن کاه مفساران ،آنهاا را توصایفات
خداوند یا انسان دانسته اند نه توصیفات ،بلکه بیان کنش هایی از خداوند و از انساان
است که روایت قرآنی از آنها شکل گرفته است.
صاحب این قلم نگاه کردن باه قارآن از منظار ( )perspiktivکنشهاای خادا و
انسان را رمز فهم روایی ( )narrativeقرآن میداند .مدعای من این نیست که قارآن
را نمیتوان طور دیگری فهمید و تفسیر کرد .مدعا این است کاه باا توجاه باه فلسافه
زبانهای جدید و هرمونتیاک جدیاد ،فهام روایای قارآن را قابال دفااع تارین فهام
وتفسیرها مییابم.
 – 6در متن مقاله گفتم میان «روایات» و«اساتعاره» ارتبااط وثیاق برقارار اسات.
استعاره بهترین شکل زبانی خود را در روایت مییابد .در اینجاا دریغام میآیاد نکتاه
بسیار ظریفی را  Jűngelکه در این باب آورده به اطالع خوانندگان این مقاله نرساانم.
در مقاله استعاره  metapherمینویسد :اگر شما بگویید «احماد شایر اسات» الزم
نیست برای شنوندگان توضیح دهید که شیر چگونه است و چه میکند چون مفروض
این است که شنوندگان میدانند شیر چگونه اسات و چاه میکناد ،آنچاه الزم اسات
توضیح دهید این است که احمد چگونه اسات و چاه میکناد .بایاد کنشهاای او را
شر دهید و این کار یعنی روایت کردن بدین ترتیب توضیح استعاره احمد شایر اسات
بهترین شکل خود را در روایت از احمد پیدا میکند .به این جهت روایات «مفصال»
استعاره و استعاره «مختصر» روایت است.
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حال من با استفاده از این نکته ظریف میگویم قرآن به این جهت شکل روایت باه
خود گرفته که یاک اساتعاره قاوی بنیاادین را وارد فرهناگ اعاراب کارده اسات .آن
استعاره این است« :انما الهکم اله واحد» .در بخش اول مقاله گفتم نام خادا یکای از
قوی ترین استعارههای فرهنگ انسان یا قوی ترین همه آنها است و سخن گفاتن از
خدا همیشه استعاره است .بنابر آن مدعا «انما الهکم اله واحد» یک اساتعاره بسایار
قوی است این استعاره به اعراب حجاز میگفت :معبود صاحب اختیاار واقعای شاما
یکی بیش نیست و او فقط و فقط آن ک است که «یگانه وبی همتا » است (اللاه).
مخاطبان قرآن میدانستند معنای معبود صااحب اختیاار چیسات و معباود صااحب
اختیار چهها میکند و در برابر او چکارها باید کرد .آنها شمار زیاادی از آن معبودهاا
را در داخل خانه کعبه در مکه آویزان کرده بودند و آنها را میپرستیدند شمار دیگاری
از آنها هم در نقاط دیگر حجاز قرار داشتند که پرستیده میشدند.
آنگونه که از قرآن به دست میآید اعراب حجاز الله را هم میشاناختند و بارای او
هم پارهای از الوهیت قائل بودند اما آنچه آنها نمیدانستند آن معنای استعاری جدیاد
بود که قرآن به الله داده است .در قرآن «الله» یگانه و بی همتاا اسات وتنهاا صااحب
اختیار مطلق انسان است و هیچ معبود و صاحب اختیار غیار از او وجاود نادارد و از
فرمان هیچ ک جز او نباید اطاعت کرد .این تصویر جدید چنانکه پیشتر گفتاه ام در
مفهوم آوردن نامفهوم و به شکار عنقا رفتن بود .این یک استعاره قوی بود.
الله کیست چهها میکند و چه میگوید؟ چهها میخواهاد و چاهها نمیخواهاد؟
کنشهای او چیست و چگونه اسات و باا او چاهکار بایاد کارد؟ شار و بساط ایان
کنشها و واکنشها همان است که در شکل روایت قرآنی ظاهر شده است ّ
والسالم.
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ضمیمۀ ۲
 – ۱آن تصویر که از روایت بلند قرآنی در مقاله «خوانش روایی از قرآن» دادهام تنها
یک ُمدل است .این مدل را میتوان کامل کرد .میتاوان آیاات دیگاری از قارآن را باه
بخش «آغاز شدن» و «ادامه یافتن» و «پایاان یاافتن» روایات قرآنای اضاافه کارد و
تصویر را روشنتر ساخت .میتوان با تأمل و دقت بیشتر به جاای پاارهای از آن آیاات
که مورد استناد من بوده آیات مناسبتر دیگری را گذاشت.
 – 2میتوان روایت قرآنای را باا مادلهائی غیار از آنچاه مان آوردهام قرائات کارد.
کنشها و واکنشها ،صحنهها و تصویرهای متفاوتی را به نمایش گذاشات و آغااز و
ادامه و انجام آن را به صورتی متفاوت از آنچه گفتهام توضیح داد.
 – ۳میتوان روایتهاای کاوچکتر را کاه در آن روایات بلناد در پیچیدهاناد و آن را
روایت اندر روایت ساختهاند زیر ذره بین گذاشت و هر کدام از آنها را تک تک قرائت
کرد و جایگاه هر کدام را در ساختار کلی روایت بلند مشخص ساخت.
 – 4کوتاه سخن اینکه آنچه در مقالۀ «خوانش روایی از قرآن» آماده جاز درآمادی
کوتاه و ابتدایی برای فهم و تفسیر قرآن بهمثابۀ یاک فهام ناماه روایای ( Narrative
 )Verstehenنیست .ادامه این راه فرصت و کوشش فراوان میطلبد .وقتای ایان راه
هموار شود میتوان با اطمینان بیشتر به «تفسیر روایی» قرآن پرداخات و آفااق ناوینی
در ادبیات دینی اسالم گشود.
 – 5به اعتقاد بسیاری از مسامانان ،قارآن تنهاا در صاورتی اهمیات نعیاین کنناده
خواهد داشت کاه محتاوای آن ،مجموعاهای از ِاخبارهاای غیبای از مباد و معااد و
احکام دائمی خداوند باشد .میگویند اگر قرآن چنین نباشد نمیتاوان از آن ،حقیقتای
را آموخت؛ نمیتوان فهم آن را امری سرنوشتسااز بارای انساان دانسات؛ اگار قارآن
ِاخبار از واقعیات باالتر از فهم و عقل بشر نیست بلکه قرائت وحیاانی یاک پیاامبر از
جهان و فهم روایی او از کنشها و واکنشهای متبادل خداوناد و انساان و فهام او از
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ظلم زمانه و عدل زمانه و امر و نهیهای مربوط به آن است ،ایان کتااب باه چاه درد
انسان میخورد؟ چگونه میتواند کتاب هدایت باشاد؟ چگوناه ممکان اسات شافای
بیماریهای درونی انسانها ،حل کننده اختالفاات تااریخی آناان ،روشانایی بخاش
دلها و مانند اینها باشد ،آن طور که در خود این کتاب ادعا شده است؟
پاسخ کوتاه من به این اشکال چنین است:
آنچه بیش از هر چیز در جهتگیریهای معنوی و درونی انسانها در طول تااریخ
اثر گذاشته و آنها را شکل بخشیده روایتها هستند و نه ِاخبارهاا از واقعیاات عاالم
هستی .پرجاذبهترین کالن روایتها هم روایتهای دینی است کاه در متاون مقادس
ادیان بزر دنیا آمده اسات .ایان روایتهاا باا «خداوناد» کاه «راز جهاان» اسات،
موضاوعات بسایار
انسانیت انسان و معنای زیستن و مردن او سارو کاار دارناد .ایان
ِ
بسیار مهم به صورت ِاخبار از واقعیات قابل بیان نیستند و تنهاا باا روایات میتاوان از
آنها سخن گفت.
عالوه بر آن معنای «واقع»« ،واقعی»« ،واقعیات هستی» که این همه روی آنها
تکیه میکنیم چیست؟ مگر جز این است که ما انسانها ،خود ،معنای اینها را تعیاین
میکنیم و سپ به آن پای بندی نشان میدهیم؟ مگر جز این است که پ از انباشتن
خروارها بار از به اصطال «دانستههای واقعی» بر دوش خود ،ناگهان در یک لحظه
چشممان باز میشود و میفهمیم که هیچ نمیدانیم و همه سراب باوده اسات؟ ظااهرا
نصاایب مااا انسااانها از هسااتی ،فقااط اناادکی «فهمیاادن» اساات و نااه «دانسااتن»!
فهمیدنهای ما انسانها هم با روایتها شکل میگیرند و با آنها سیراب میشوند.
 – 6تحقیقات فلسفی و ادبای بسایار جاذاب کاه پاارهای از فیلساوفان و ادیباان و
الهیدانان عصر حاضار در باارۀ «اساتعاره» انجاام دادهاناد متأسافانه هناوز باه طاور
شایسته مورد توجه و بررسی دانشمندان مسلمان قرار نگرفته است.
استفاده از این تحقیقات در فهم و تفسیر متون دینی مسیحیت بسیار نتیجه بخاش
و رهگشا بوده است .این تصور که اگر بگوییم زبان قرآن استعاره اسات شاأن و مقاام
این کتاب را پایین آوردهایم ،از چنان تفکری ناشای اسات کاه انتظاار میکشاد قارآن
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واقعیات هستی را بیان کند و از معنای جدید استعاره هم غافل است .اگر این انتظاار
عوض شود و قدر و قیمت بسیار پر ارزش معنای جدیدی کاه از «اساتعاره» کشاف
شده (و مختصر آن را در مقاله حاضر آمده) معلوم گردد نه تنهاا نخاواهیم گفات مگار
ممکن است هزاران آیه قرآن استعاره باشد ،بلکه جهد وافر خواهیم کرد تا زبان قرآنای
را استعاره بفهمیم
ضمیمۀ ۳
ازخدایمتشخصتاالوهیتنامتشخص 
گفتهام میتوان متن قرآن را بهمثابۀ یک فهمناماۀ روایای ()Narrative Verstehen
خواند .به آن گفته میافزایم که فهمیدن این فهمنامه هم ممکن است فهم روایی گردد.
خوانندهای که فهمنامهای روایی را میفهمد ممکن اسات در روناد فهمیادن ،خاود را
یک روایتگر تجربه میکند.
این خوانش روایی قارآن گار چاه در آغااز ،تجرباۀ فهام کنشهاای یاک خادای
متشخص در قرآن است ،اما به تدریج ممکن است فهمنادۀ قارآن خاود را روایاتگر
تجربه کند و در این تجربه خدای متشخص از افق فهم او ناپدید شود و فهمی ماهآلود
نامتشخص بیکنش به جای آن نشیند .این وضع
و سپ سراسر روشنایی از الوهیت
ِ
از آنجا پیدا میشود که هم در موقعیت راوی بودن و هم در موقعیت فهام روایای یاک
کالن روایت ،زمان به تدریج مغلوب میشاود .در ایان موقعیتهاا تجرباۀ «فهمیادن
ظارف زماان .روای باا روایات،
زمان» اتفاق میافتد و نه تجربۀ حدوث رخدادی در ِ
زمان را در مینوردد و آن را پشت سر میگذارد و بدین ترتیب روایت جاودانه میشود،
روایت همۀ انسانها در همۀ عصرها.
ظهور خدای متشخص چون ظهور زمانی است با جاوداناه شادن روایات از افاق
فهم ناپدید میشود .از این پ این افق الوهیت نامتشخص است که خوانندۀ قارآن را
احاطه میکند .به گمان من این تحلیل به این پرسش مهم که خدای قارآن متشاخص
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روایی قارآن ،خواننادۀ آن ،باا خادای
است یا نامتشخص پاسخ میدهد .در ِ
آغاز فهم ِ
متشخص ساروکار دارد ،اماا وقتای ایان فهام پایش مایرود ممکان اسات الوهیات
نامتشخص جای خدای متشخص را بگیرد .در ماتن قارآن یاک افاق فهمای بااالتر
ازکنشهای خدای متشخص هم دیده میشود و این آنجاسات کاه دیگار از کنشهاا
اور َّ
سخن نمیگوید ،از ناور آسامانها و زماین ساخن میگویادَّ « :الل ُاه ُن ُ
الس َام َاو ِات
َأَ
اْل أ
ض» (قرآن/سوره نور /آیه )۳5
ر
و ِ
ضمیمۀ ۴
از«قیامتزمانی»تا«قیامتدرهمینلحظه»! 
پیشتر گفتم که مؤمنان به قرآن ،ممکن است روایت قرآنی را تکرار کنند [ ]6و ممکان
است در روند تکرار روایت با «جاودانه شدن روایت» از «اسارت زمان» رها شاوند و
از فهم خدایی متشخص به حضور الوهیت نامتشخص برسند .اکنون اضاافه مایکنم
که در آن تجربه که زمان و خدای متشخص ناپدید میشاود ،دنیاا و آخارت ،حشار و
متشاخص پا از دنیاا
صراط زمانی و
قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم و ِ
ِ
هم ناپدید میشود .در آن تجربه ،هر لحظاۀ قااری قارآن ،لحظاه حشار و قیامات و
حساب و کتاب و بهشت و جهنم … .است .هر لحظه ،هام اول و هام وساط و هام
آخر است .در آن لحظه فقط «الوهیت» هست و «انسان».
انسان قاری یکای
اما ممکن است این دوگانگی هم به کلی ناپدید شود ،الوهیت و ِ
عین روایت گردد ،روایت عین الوهیت و الوهیت عاین روایات! در آنجاا
شوند ،قاری ِ
حاق روایت» حضور است و ب روایات ناپدیاد شاده اسات! در ادبیاات عرفاانی
« ِ
اسالمی به این تجربه اشارات فراوان رفته است .شاید جاللالدین رومی هم هماین را
میگوید:
مثنوی دکان فقر است ای پسر
هر دکانی راست سودایی دگر
غیر واحد هر چه بینی آن بت است
مثنوی ما دکان وحدت است
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آب حیوان خوان مخوان این را سخن
قابل این گفتهها شو گوش وار
ما چه خود را در سخن آغشتهایم
این حکایت نیست پیش مرد کار
این چه میگویم به قدر فهم توست
بر ملوالن این ّ
مکرر کردن است
شاخهای تازه ی مرجان ببین

رو نو بین در تن حرف کهن
تا که از زر سازمت من گوشوار
کز حکایت ما حکایت گشتهایم
وصف حال است و حضور یار غار
ُمردم اندر حسرت فهم درست
نزد من عمر ّ
مکرر بردن است
میوههای ُرسته زآب جان ببین

در حدیث آمده انسان ممکن است به تجربهای دست یابد که در آن ،نه انسان که خادا
خود را حمد و ستایش میکند .ظاهرا این همان واحد شدن روایت و الوهیت اسات.
در عصر ما پارهای از فیلسوفان هرمنوتیاک میگویناد)Die Sprache Spricht( :
فقط و فقط «زبان سخن میگوید» و دیگر هیچ! هاان گئاور گاادامر (Hans-
 )Georg Gadamerکه چنین سخنی را میگوید معتقاد اسات شاناخت انساان از
وجود همان شناخت او از زبان است و هستی مسااوی اسات باا زباان .ایان ساخن
گادامر بی شباهت به ایدۀ وحدت الوهیت و روایت نیست.
باری ،در باب راوی گشتن قاری قرآن ،سخنان بزرگانی چون ابوحامد غزالای ،در
کتاب احراء علوم الدین باب «آداب تالوه القرآن» بسیار خواندنی است .به نظر من او
این صحنه را که خواننده قرآن چگونه ،خاود راوی قارآن میگاردد ،بادون ایان کاه از
روایت سخن گوید ،در آن باب مجسم کرده است.
در پارهای از کشورهای اسالمی هنوز حلقههای تالوت قرآن که در آنها خوانندگان
به صورت دسته جمعی ،قرآن را تالوت (روایت) میکنند سنتی پابرجا و زناده اسات.
حرکات بدنی این قاریان جمعی و آهنگ متوازن آنهاا و چگاونگی نشساتن دایارهوار
آنها و سایر آدابشان بی کم و کاست یک صحنه روایت جذاب به وجود مایآورد .دو
سال پیش نمونهای از این حلقهها را در مسجد جامع قیروان (تون ) که پ از اقامه
نماز جماعت مغرب به پا شده بود دریافتم .برای ماا ایرانیاان کاه از ایان حلقاهها دور
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هستیم حضور در آنها یک تجربه کامال جدید و زنده است .شاید یک سااعت بیشاتر
از شب نگذشته بود که با همراه خود ،که یک استاد الهیات مسیحی اتریشی بود بااهم
از مسجد قیروان خارج شدیم .وقتی در کوچههای قدیمی اطراف مساجد جاامع راه
پایش
میرفتیم احساس کردم که فضا آکنده از گونهای پیام است که مرا به صدها سال ِ
آن محله و مسجد قدیمی میبرد .به درستی میتوانم بگویم کاه در آن دقیقاهها ناه در
قرن بیست و یکم بل در چند صد سال پیش ،در سالهای بنا شادن آن محلاهها و آن
مسجد میزیستم .به همراه اتریشی خود گفتم در اینجا فضا کاامال باه گوناهای دیگار
است و من یک( Stimungحال و هوا) کامال جدید تجربه میکنم .او به مان گفات
آری! این ( )Stimungبسیار هم قویست! فهمیدم که در آن ساعت ،هار دوی ماا در
صدها سال پیش زنادگی کاردهایم .وقتای از آن محلاه قادیمی خاارج شادیم و پاا در
خیابانهای جدید قیروان گذاشاتیم و باا اتومبیلهاا روباهرو شادیم آن ()Stimung
ناپدید شد .وه که چه معنا دار بود آن حال و هوا!
ضمیمۀ ۵

زبانمخدوموزبانخادم 
زبان «فهم نامۀ قرآنی» «استعاره» ( )Metapherاست .این مادعای جدیاد
گفتهام ِ
را در آینده باید بسیار شر کنم .اما اشاره به دو نکتاه مهام زیار را نمیتاوانم باه آیناده
موکول کنم:
 – ۱متن قرآن مانند بسیاری از متنهای دیگر ،هم زبان اصلی دارد و هم زبانهاای
فرعی .زبان اصلی این متن آن است که موضوع اصلی قرآن (روایت از خداوند) باا آن
بیان شده است .این زبان «استعاره» است .بخاش اعظام آیاات قارآن کاه روایات از
افعال خداوند است با این زبان بیان شده است.
اما متن قرآن زبانهای فرعی دیگر هم دارد ،چون گفتگوی پیامبران با اقوام خاود،
تصویر پارهای از صحنههای مشهود با چشم بااطن ،توصایف پاارهای از ویژگیهاای
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انسانیت انسان ،احکام اخالقی و شرعی و… این زبانهای فرعای اساتعاره نیساتند،
گرفتن آن زبان اصالی
اما در خدمت آن زبان اصلی یعنی استعاره قرار دارند ،مایه قوام ِ
اند .من آن زبان اصلی را «زبان مخادوم» و ایان زبانهاای فرعای را «زباان خاادم»
مینامم .واضح است اگر در یک رمان چند جملۀ ریاضی نقل شاده باشاد ،قطعاا آن
جملهها را فقط با زبان ریاضی میتوان فهمید ،اما زبان رمان زبان روایات اسات و آن
زبان روایت قرار دارد .زبانهای فرعای قارآن ناه اساتعاره
زبان ریاضی در خدمت آن ِ
ِ
بلکه قطعا باید معطوف به «زمینۀ متن» ( )kontextuelleفهمیده شوند.
 – 2این حقیقت که زبان حکایت از افعال خداوند در قرآن ،استعاره است باا تبحار
در علوم ادبی به دست نمیآید .این حقیقت به چنان انسانی آشکار میشاود کاه خاود
با این تجربه اگزیستنیال ( )Existentielleدرگیر باشد که وقتای از خداوناد ساخن
میگوید ،کوشش میکند آن «به کلی دیگر» را که خاارج از مفهومهاا اسات ،مفهاوم
سازد ،بی صورت را صورت بخشد ،از بی نام و نشان خبر دهد ،عنقا شکار کناد و…
چنین انسانی میفهمد که چگونه زبان جدید در کار میآورد ،زبانی کاه غیار از زباان
متعارف است و در عین حال واقعی است و نه مجاازی .آن کا کاه خاود ،باا ایان
تجربه آشناست ،میفهمد وقتی ماتن قارآن کاه در یاک «زیسات جهاان وحیاانی»
میزید از خدای «لی کمثله شی (شوری( »)۱۱ ،باه کلای دیگار) روایات میکناد
نامفهوم را در قالب مفهوم میریزد ،بی صورت را صورت میبخشد ،از بی نام و نشان
خبر میدهد و هکذا .او صنایع ادبی به کار نمیگیرد ،بال یاک تاالش وجاودی هماه
جانبهای تجربه میکند تا از «لی کمثله شی » سخنی گوید.
آن ک که خود با تجربه دریافته که وقتی میگوید :خدا میشنود ،خادا میبیناد،
خدا میگوید ،خادا نعمات میدهاد و … .باه چاه کوششای دسات مییاازد و چاه
معناهایی واقعی و نه مجازی به چنگ او میافتد ،او هزارها آیه قرآن را که حکایات از
افعال خدا میکنند استعاره میفهمد.
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ضمیمۀ ۶
 -۱متن قرآن مجموعهای از روایتهاای بلناد و کوتااه اسات و چناان کاه پیشاتر
گفتهام تقریبا محور تمام این روایتها «افعال خدواند» است.
 -2آنچه در مقالۀ «خوانش روایی از قرآن» باه صاورت «آغااز روایات»« ،اداماه
روایت» و «پایان روایت» آوردهام« ،خوانش» من اسات از مجموعاه آن روایتهاای
بلند و کوتاه .خواستهام بگویم وقتی مجموع آن روایتها را میخوانم آنچه را مایفهمم
میتوانم به صورت یک کالن روایات ساه مرحلاهای بیاان کانم .آ گااه باودن راوی از
روایتگری خود شرط پیدایش روایت نیست .آنچه در این مقاله ارائه شد این است کاه
ما میتوان متن قرآن را بهمثابۀ روایت بخوانیم.
 – ۳این مدعا که زبان قرآن استعاره است (استعاره به معنایی که متن مقاله توضایح
داده شده) بر این مفروض استوار است که تعبیر محوری از خدا در قرآن «لی کمثله
شی » (به کلی دیگر) است .این خدا شخص است ،چاون از او مکاررا باا تعبیراتای
چون «هو» (او)« ،انت» (تو) «الذی» (آن ک ) و مانند اینها یااد شاده اسات .در
گزارۀ «لی کمثله شی » هم ضمیر غایب (اه) به او برگرداناده شاده اسات کاه بااز
حکایت از شخص بودن دارد .اما چنان کاه گفاتم ایان شاخص شخصای «باه کلای
دیگر» است.
وقتی افعال معینی چون هدایت کاردن ،گماراه کاردن ،رساول فرساتادن ،هاالک
کردن ،نعمت دادن ،آفریدن ،شنیدن ،دیدن ،امر کردن و نهی کردن و مانناد اینهاا باه
شخص «به کلی دیگر» نسبت داده شود ،این نسبتها هم «نسبتهای باه کلای
یک
ِ
دیگر» خواهند بود .و درست در همینجاست که زبان اساتعاری زاییاده میشاود کاه
خود یک زبان حقیقی است .با این زبان آنچنان حقیقتی بیاان میشاود کاه باا زباان
ِاخبار قابل بیان شدن نیست .در زبان استعاره این نسبتها هستند که استعارهاند و ناه
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واژهها .سخن گفتن با این زبان ،پرواز در ابرهای ندانستن است! اما چناان کاه گفاتم
حقیقتی در این زبان نهفته است .امیدوارم در آیناده معناای «صادق و حقیقات» در
زبان استعاره را بتوانم توضیح دهم.

کالمخداوندتعالیمنزهاستازاینکهاصواتوحروفباشد 1
غزالی در مشکوةاالنوار (فصل دوم) چنین نوشته است :خداوند آدم را مشمول نعمات
خود قرار داد و به او چنان صورتی بخشید که جامع همۀ اصناف عالم است ،چنانکاه
گویی آدم همۀ آن چیزی است که در عالم هست و یا گاویی او نساخۀ مختصار عاالم
است.
صورت آدم با خط خداوند تعالی نوشته شده اسات ،ایان خاط از رقام و حاروف
تشکیل نشده؛ زیرا خط خداوند منزه است از اینکه رقم و حروف باشد ،چنانکه کالم
خداوند منزه است از اینکه اصوات وحروف باشد.

 .1تاریخ نشر اینترنتی 4 :تیر ۱۳98

نمیگوید 1
حقتعالیباحرفوصوتسخن 
جاللالدینرومی 
فیهمافیهموالنا 
فصلچهلویکمازکتاب 
این کسانی که تحصیلها کردهاند ( )۱402میپندارند که اگر اینجا مالزمت کنناد علام
را فراموش کنند ( )۱40۳بل چون اینجا میآیند علمهاشان همه جان میگیارد چاون
علمها همه نقشند چون جان گیرند چنان باشد که قالب بیجان پذیرفته باشاد اصال
َ َّ َّ
أ
همۀ علمها از عالم بیحرف و صاوتند (َ « )۱404وکل َام الل ُاه ُم َوسای َتک ِلیماا» 2حاق
تعالی با موسی با حرف و صوت سخن نگفت ( )۱405زیرا حرف و صوت باکام و لب
میباید او منزه است ( )۱406پ انبیا را در عالم بیحارف و صاوت گفات و شانود
است که اوهام این عقول جز وی آنجاا نرساد و نتوانناد پای بادانجا باردن اماا انبیاا
صلوات الله علیهم از عالم بیحرف در عالم صوت و حرف درمیآیند و طفل میشوند
ّ
أ
برای آن طفالن قال صلی الله علیه و آله « ُب ِعث ُت ُمعلما» 3اکنون اگرچه ایان جماعات
که در حرف و صوت ماندهاند به احوال ایشان نرسد ( )۱407اما از ایشان قوت گیرناد
و نشو و نما یابند و به وی بیارامند.
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 .2نسا ۱64 :
 .3در احراء علومالدین غزالی ج  8ص  8چنین آمده است« :خرج رسول الله ذات یوم فاریی مجلساین احادهما
یدعون الله عزوجل و یرغبون الیه و الثانی یعلمون الناس فقال اما هوال فیسألون الله تعالی فان شاا اعطااهم و
ان شا منعهم و اما هوال فیعلمون الناس و انما بعثت معلما»
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نظیر :همچنان که طفل اگرچه ماادر را نمیشناساد اماا باه وی میآراماد و قاوت
میگیرد و همچنین میوه بر شاخ میآرامد و شیرین میشود و از درخت خبار نادارد و
همچنین ایشان را از انبیا و اولیا مردم اگرچه ایشان را ندانند و نشناساند اماا ()۱408
قوت گیرند و پرورده شوند چون کمال یابند بشناسند و در جمله نفوس آن هسات کاه
ورای عقل و حرف و صوت چیزی هست و عالمی عظیم است.

ابنعربیوحیراچگونهتعریفمیکند؟ 1

ابنعربی در موارد مختلفی از کتاب الفتوحات المکره وحی را تعریف کرده و ماا یاک
مورد را در اینجا نقل میکنیم .مطلب او با اختصار و تا حدودی نقل بهمضمون چنین
است:
«وحی چیست؟» وحی «اشارهای» اسات کاه قائممقاام «عباارت» میشاود .از
عبارت بهمعنای مقصود عبور میکنند و بههمین جهت عبارت نامیده میشود ولی در
وحی عبور از چیزی بهچیزی واقع نمیشود .در وحی اشاره عین مشارالیه است.
«در وحی ِافهام و مفهوم و فهم یک حقیقت است و وحای اینقادر ساریع واقاع
میشود .اگر تو اتحاد این سه حقیقت را در وحی درنیابی پذیرندۀ وحی نیستی… کالم
وحیانی آن کالمی است که چنین ویژگیای داشته باشد… بدین جهت وقتی خادا باا
وحی سخن میگوید فرشتگان مدهوش میشوند .چنانکاه وقتای باا موسای ساخن
گفت موسی مدهوش شد… اثر کالم وحیانی خدا در جان شنوندۀ آن بسایار ساریع و
نافذ است و این را جز عارفان بهشئون الوهیت نمیدانند… از ایانروی وقتای ساخن
وحیانی در میان باشد برای آن مخالفتی نمیتوان تصور کرد زیرا سلطۀ معناوی وحای
قویتر از آن است که بتوان دربرابر آن مقاومت کرد.
تسلط وحی بر مخاطب آن بسایار قاویتر از تسالط مخاطاب بار نفا خاویش
است .خداوند فرموده «من بهوی از ر گردن نزدیکتر هستم» (سورۀ ق ،آیاۀ .)۱6
پ تو ای ولی :هرگاه گمان کردی خدا بهتو وحی کرده نگاه در نف خود کان .بباین
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حالتی از تردید یا مخالفت در درون خود داری یا نه؟ اگر هنوز برای تو تدبیر و تفکار و
تحلیل باقی مانده است بدان که صاحب وحی نیستی و بهتو وحی نرسیده است .ولی
هرگاه آنچه بهتو میرسد تو را بهکلی از میان برداشته و تاو را نابیناا و ناشانوا گرداناده و
میان تو و فکر و تدبیرت حائل گشته و فرمانش را تمام و کمال بار تاو میراناد درایان
صورت بدان که به تو وحی رسیده است( .الفتوحات المکرعه ،ج ،2مصار :چاا دار
العربیه الکبری ،ص)78٫

یادداشتهایفلسفی( 1)۱

 – ۱معنای بیناالذهانیبودن زبان در فلسفۀ زبان این است که بنا به تجربۀ ماا ،اوال
زبان از ساختار ذهنی و فیزیکی انسان یا شبیه آن (هوش مصنوعی) نشأت میگیارد و
پدید میآید .و ثانیا در قلمرو تالقی اذهان انسانها وشابیه آن باه سابب شاباهتی کاه
میان آنها هست بهگونهای مفهوم میشود و تفسیر میگردد.
 – 2بعضی از صاحبنظران میگویند جمالت قرآن گرچاه از یاک سااختار ذهنای
انسانی و یا شبیه آن نشأت نگرفته و باواسطه یا بالواسطه مخلوق خداوناد اسات ،در
آن هنگااام کااه آن جمااالت بهوساایلۀ پیااامبر در براباار مخاطبااان تلفااظ شااده ،آنهااا
بیناالذهانی گشتهاند و مفهوم و قابلتفسیر شدهاند.
 – ۳در این سخن که نقل شد معنای بیناالذهانیبودن تحریف گردیده؛ زیرا بخاش
اول معنای این اصطال کاه نشاأتگرفتگی و پدیدآمادگی زباان از سااختار ذهنای و
فیزیکی انسان یا شبیه انسان است نادیده گرفته شده است.
 -4نتیجه این است که اگر معتقد باشیم جمالت قرآن مخلوق خداوناد اسات ،در
اینصورت آنها بیناالذهانی نیستند و مخاطبان نمیتوانند از آنهاا باه ماراد خداوناد
دست پیدا کنند.
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یادداشتهایفلسفی(:)۲هرمنوتیکجدیدچیست؟( 1)۱

 - ۱هرمنوتیک عبارت است از آموزههای فهمیدن .فهمیدن چیزی معناایش ایان
است که انسان پاسخ یک پرسش را میفهمد .اگر شخص پرسش خاود را بهدرساتی
نشناسد و نفهمد ،آنچه وی در مقام فهم دنبال آن است بهکلی نامفهوم خواهاد ماناد.
هرمنوتیک به این جهت ضرورت دارد که فهمیدن خودبهخود حاصل نمیشود.
 -2در زندگی روزانه ما با بسیاری از اشیا روبهرو میشویم ،در حالی که هیچگونه
فهمی از آنها نداریم .چنانچه فریدریش شالیرماخر ( )۱8۳4_۱768بهدرستی بیان
کرده ،در بیشتر اوقات این «سو فهم» است که خودبهخود حاصل میآید ،در حاالی
که فهمیدن را باید با اراده ،طلب و جستوجو کرد و بهدست آورد
 – ۳فهمیدن این است که ما معنا و مصاداق چیازی را بهدسات مایآوریم .معناا و
مصداق دو مقولۀ پایهگذار هرگونه هرمنوتیک هستند .از نظر آنتروپولوژی نیااز انساان
به معنا از عناصر اساسی ّ
فهمیدن معنای یک اظهاار معاین
انسانیت است .این نیاز از
ِ
یا نمود معین فراتر میرود؛ زیرا معنایی که در یاک ماورد خااص بهدسات میآیاد یاا
کشف میشود همواره به مجموعهای از سلسله معناهای با هم مرتبط بزر تار اشااره
میکند
 – 4در هرگونه فهمیدن همواره یاک عنصار منفعال و پذیرناده وجاود دارد و یاک
عنصر بنیادیتر سازنده و فعال .دریافتن معنا این است که شخصای آنچاه را در ابتادا
نامفهوم و یا غیر قابل فهم بوده شر میکند .اشیا از این طریق معنادار میشوند کاه
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شخصی با شر کردن آنها به آنها معنا میدهد .بنابراین معنا و مصاداق خودباهخود
و فینفسه وجودندارند ،بلکه معنا و مصداق همیشه معنا و مصداق برای کسی است،
و در این صورت فهمیدن این است که چیزی بهوسیلۀ شخصی بهمثاباۀ ( )alsچیازی
فهمیده میشود (.)۱
 -5عالوه بر آنچه گفتیم پرسش دربارۀ شخصای کاه در مقاام فهمیادن برآماده از
اجزا تشکیلدهندۀ پرسش هرمنوتیکی از معنا ومصداق است ،زیارا آن کا کاه در
حال فهمیدن چیزی است همیشه این وضع را دارد که خودش را نیز بهگونهای جدیاد
میفهمد.
( )۱به این مثال ساده توجه کنید :من این رشته آواها را میشنوم که «هوا  /سارد /
است» و من این را اینگونه شر میکنم (میفهمم) که کسای باه زباان فارسای ایان
جمله را اظهار میکند که هوا سرد است
ترجمه ازکتاب:
Darmstadt. J. (2006). Einführung in die theologische
Hermeneutik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
)(WBG

یادداشتهایفلسفی(:)۳هرمنوتیکجدیدچیست()۲


1

آنک که در طلب فهمیدن است باید پرسش مطر کند .حتی شخصای کاه معتقاد
است یک چیز یا یک شخص را فهمیده است در صورتی که بخواهد از استواری فهام
خود مطمئن گردد تنها از این راه میتواند به این هدف برسد که باز بپرسد .بدین ترتیب
پرسیدن در آغاز هرگونه هرمنوتیک قراردارد .توانایی طار پرساش مقدماۀ ضاروری
هرگونه فهمیدن است و این هرمنوتیک است که نشان میدهاد چگوناه میتاوان هنار
پرسیدن را بهکار برد .پرسیدن وقتی آغاز شد دیگر قابل متوقاف کاردن نیسات؛ زیارا
پرسااشها همیشااه بااا پرسااشهای مربااوط و یااا پرسااشهای مخااالف جااواب داده
میشوند .هم مسئلهها تاریخ دارند و هم پرسشهایی که دربارۀ آنها مطر شده تاریخ
دارند .این حقیقت که تمام پرسیدنها از یک منطر تاریخی انجام میشوند شامل خود
مسئلۀ هرمنوتیک هم هست .مادل پرساش و پاساخ تنهاا یاک ابازار روششناسای
تعیینکننده برای هنر فهمیدن نیست ،بلکه آن را دربارۀ خود هرمنوتیاک هام میتاوان
بهکار برد .عالوه بر اینکه هر کدام از موضوعات هرمنوتیاک تااریخ ّ
تکاون و اساتمرار
دارد ،معضالت هرمنوتیک هم در طول تاریخ این دانش تغییر یافتهاند.
ترجمه از کتاب:
Darmstadt. J. (2006). Einführung in die theologische
Hermeneutik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
)(WBG
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1

بنیانگذاران دانش هرمنوتیک جدید از آنجا به مسائل و موضوعات ایان داناش توجاه
پیدا کردهاند که «زبان انسانی» را یک «پدیدار» دیدهاند که همواره با ابهاماات هماراه
است و باید با تفسیر ( )Interpretationبهقدر امکاان آن ابهامهاا را برطارف کارد.
دربارۀ اینکه این دانش باید چه چیز را دنبال کند و چگونه انجام گیرد نظرهاای کاامال
متفاوتی وجود دارد که شاید در آینده به آنها بپردازیم.
در اینجا به اجمال از شالیرماخر سخن میگویم .او میگفات ساخن گفاتن یاک
عمل انسانی است .این عمل در فضای تبادل ارتباطات میاان گوینادگان و مخاطباان
( )Kommunikationصورت میگیرد .عمل سخن گفتن اظهار زندۀ مافیالضامیر
است؛ به این معنا که هر سخنگو با سخن گفتن در واقع تفکر درونی و وضع روانای و
ذهنی خود را آشکار میکند ،آن هم در وضعیتی خاص .ساخن گفاتن لحظاههایی از
زیستن گویندۀ سخن است که پدیدار میشود .فهمیدن سخن دیگری این است که از
طریق پنجرۀ گفتار او به تفکر درونی و وضع روانی و ذهنای یعنای زیساتن او راه پیادا
کنیم .و این مقصود حاصل نمیشود مگر با تفسیر سخن او.
فهمیدن گفتار دیگری تنها این نیست که بفهمایم معناای دساتور زباانی گفتاار او
چیست (چون در اغلب اوقات این معنا به سهولت در دسترس است) .مقصود اصلی
از فهمیدن گفتارها باید این باشد که بفهمایم صااحب گفتاار واقعاا چاه میخواساته
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بگوید و آنچه در اغلب اوقاات باد فهمیاده میشاود هماین اسات کاه او واقعاا چاه
میخواسته بگوید.
رسیدن به آنچه او واقعا چه میخواسته بگوید جز از طریق تفسیر گفتار او و عباور
از ظاهر سخن او به پشتصحنۀ سخن او ،یعنی همان تفکر درونای و وضاع روانای و
ذهنی ،و وضعیت خاص سخنگو و ناگفتههای او میسر نیست.
شالیرماخر میگفت اینطور نیست که ضرورت تفسیر گفتارها اختصاص ماواردی
در گفتار داشته باشد که ظاهرا معنای آنها روشن نیست .بلکه تفسیر برای تمامی هار
گفتار مطر است؛ زیرا هر گفتار یک پدیدار زبانی است و زبان بدون آنکاه ظااهر آن
شکافته شود و تحلیال گاردد و بااطن آن آشاکار شاود ( )Interpretationفهمیاده
نمیشود.
ما وقتی یک گفتار را با تفسیر میفهمیم و میگوییم مقصود صاحب گفتار ایان یاا
آن است ،در این صورت ما گفتار او را که چیزی جز یک سلسله کلماات و حاروف و
آوا نیست «بهمثابۀ» ( )Alsاین مقصود یا آن مقصود به تفسیر آوردهایم و فهمیدهایم.
شالیرماخر وقتی به این نظریۀ جدید روی آورد که متوجه شد نگاه قدیمی و سنتی
به زبان درست نیست .آن نگاه سنتی این بود که زبان ترکیباتی از نشانهها است کاه باه
اشیا و موجودات و چگونگیهای عالم خارج از ذهن ناظر است و باه آنهاا داللات
میکنااد و معنااای کلمااات و جمااالت عبااات اساات از همااان اشاایا و موجااودات و
چگونگیهای عالم خارج .شالیرماخر میگفت این تنهاا ماوارد ناامفهوم و مابهم از
یک گفتار نیست که باید تفسیر شود ،بلکه هر گفتار تنها درپرتو تفسیر (این آن اسات)
فهمیده میشود.
منابع
Jung, Matthias (2002). Hermeneutik zur Einführung, Junius
Verlag.
Grondin, Jean (1991). Einführung in die philosophische
Hermeneutik, wbg Academic

یادداشتهایفلسفی()۵
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انسان یک حیوان فهمنده است .فهم او چگونه پیدا میشود؟ اولین مرحلۀ فهام او
هنگامی پیدا میشود که انسان در دنیاایی باا واقعیتهاای پراکناده و آشاوبناک قارار
میگیرد و سمبلها را میسازد و از طریق ساختن سمبلهای او جهان پدید میآیاد و
تثبیت میشود و زبان شکل میگیرد و ادامه پیدا میکناد و فهمیادن انساان از طریاق
زبان بیناالذهانی میشود.
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یادداشتهایفلسفی( 1)۶

اگر شخصی ادعا کند که خداوند با او سخن میگوید هایچ راه عقالنای بارای احاراز
صحت و یا اثبات این مدعا وجود ندارد به چنان مدعایی فقط میتاوان ایماان آورد ،و
نیز اگر شخصی ادعا کند خداوند با کلمات و جمالت سخن میگوید و آن کلماات و
جمالت را برای دیگران بخواند هیچ راه عقالنی برای احراز و یا اثبات این مطلاب کاه
غرض خدا از سخن گفتن با آن کلمات و جمالت چیست وجود ندارد و تنها خاود آن
مدعی است که باید بگوید غرض خدا از گفتن آن کلمات و جمالت چیست و پاساخ
او هر چه باشد به آن پاسخ فقط میتوان ایمان آورد و ب  .بناا بار آنچاه گفاتم ادیاان
ابراهیمی که بر اساس سخن گفتن خدا با انسان استوار شدهاند صرفا با ایماان قاائم و
زنده هستند و تحلیلهای عقالنی به هیچ وجاه نمیتواناد جاایگزین آن ایماان شاود.
تحلیلهای عقالنی تنها میتوانند محتویات ایمان را بهتر قابل فهام ساازند .مقصاود
اصلی من از تأکیدهای گوناگون در نوشتههای مختلف در باب نامفهوم بودن اظهارات
زبانی که به خدا نسبت داده میشود همین باوده کاه در اینجاا گفاتم .منظاور امتنااع
بهدست آوردن عقالنی (فهم) غرض خدا از بیان کلمات و جمالت بوده است (امتناع
تشخیص عقالنی آن فعل ضمن گفتاری که خدا انجام داده است) [ .]۱در مقالاۀ «آن
فهم که ممتنع است» که در کتاب نقد بنیادهای فقه و کالم منتشر شده به مطلبای کاه
اینجا گفتم تصریح کردهام .در آنجا هم حساب فهم عقالنی را از حسااب ایماان جادا
کردهام .حال اگر این امتناع عقالنی پذیرفته شود هماۀ اساتظهارات عقالنای-عرفای
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مفسران قرآن که درصدد بیاان اغاراض خداوناد از اظهاار کلماات و جماالت قارآن
برمیآیند و نوع فعل ضمن گفتاری خدا را بهصورت قطعای یاا ظنای تعیاین میکنناد
یکسره زیر سوال نمیرود؟!
[ ]۱بنا بر نظر آستین  Austinنظریهپرداز فعل گفتاری  Esperchaktهر انساان
که سخن میگوید یک فعال « ِاظهاار» از او صاادر میشاود کاه آساتین آن را «فعال
گفتاری» نام نهاده است .انسان سخنگو در هر فعل گفتاری سه فعل انجام میدهاد:
اول :در اظهار خود جمله یا جمالت معناداری (معناای سامانتیکی) را بیاان میکناد
( .)Lokalionäre Aktدوم :اظهار خود را ابزار یک عمل قرار میدهاد مانناد امار
کردن ،ادعا کردن ،قول دادن و … اینگونه از اظهار ممکن اسات بادون ادا جماالت
هم صورت گیرد مانند اشاره ،حرکات صاورت و مانناد آن (.)Illokutionäre Akt
سوم :به وسیله اظهار اثری را ایجاد میکند مثال عقیدهای در فردی به وجود مایآورد،
فردی را آرام یا غمگین یا شااد ،امیادوار یاا ماأیوس میساازد ( Perlokutioaräer
 .)Aktبنا بر این نظریه هر فعل گفتاری بخشی از مجموعاهای از افعاال و واقعیتهاا
است که در زندگی فاعل هر گفتار و زمینه تاریخی و اجتماعی آن گفتاار رخ میدهاد.
هر فعل گفتاری تنها با آ گاه شدن از زمینه تاریخی و اجتماعی آن قابل فهمیاده شادن
میگردد .داللت سمانتیکی (لغوی و تصویری) الفاظ و جمالت به کار بارده شاده در
یک فعل گفتاری برای فهم معنای ویژه آنها و معنای فعال گفتااری کاافی نیسات.
معانی با تغییر زمینه و وضعیت که فعل گفتاری در آن رخ میدهد تغییر پیادا میکناد.
مفهوم شدن یا نشدن یک فعل گفتاری از تأثیر یا عدم تأثیر آن فعل در مخاطبان معلوم
میشود (نه از مطابقت فهم با معنای لغوی و مانند آن).
نگاه کنید به:
John Langshaw Austin, Zur Theorie der Sprechakte.
همۀ کتاب ،به ویژه مقدمۀ ارزشمند و دقیقی که بار چاا هشاتم ترجماۀ آلماانی
کتاب نوشته شده است.
(پاورقی به نقل از مقالۀ «قرائت نبوی از جهان ()»)8

یادداشتهایفلسفی( :)۷


هرمنوتیکجدیدیکدانشتجربیاستونهنظری 1
 – ۱بیستوچهار سال از انتشار کتاب هرمنوتیک ،کتاب و سانت میگاذرد .در آن
کتاب بعضی از مسایل و موضوعات هرمنوتیک جدید (هرمنوتیک فلسفی به معناای
اعم) بیان شده بود و با نظر به آنها در بارۀ تفسیرهای سنتی کتاب و سنت نزد فقیهان
مفسران مسلمان پارهای بحثهای تحلیلی انتقادی طر کرده بودم .ایان کتااب در
و
ِ
این مقام نبود که یک نظریۀ جامع هرمنوتیکی ارائه کناد .وقتای باه ساایر نوشاتهها و
گفتههای خودم در باب هرمنوتیک جدید نگاه میکنم مایبینم هماۀ آنهاا همینطاور
بودهاند .آنها فقط طر این یا آن مسئلۀ هرمنوتیکی بوده و نه ارائۀ یک مکتاب جاامع
هرمنوتیکی .در این میان تنها درسگفتارهای پنجاه و چند جلساهای شافاهی مان در
باب هرمنوتیک جدید که در حسینیۀ ارشاد القا شده و در وبسایت من قابل شانیدن
است ،یک استثنا بوده؛ چون قسمت عمدۀ آن درصدد بیان کلیات نظریاۀ گاادامر باه
صورت اختصار بوده است.
 – 2حقیقت این است که صاحب این قلم در  24سال گذشته با همۀ کوشاشهایی
که نموده و با تمامی بحثهای مفید و غیرمفید و جدلها و ردوقبولهایی که بهوجود
آورده شاید تنها توانسته باشد اجماال به مفسران کتاب و سنت در قلمرو زبان فارسای
(به ویژه در حوزههای علمیه) این آ گاهی را منتقل کناد کاه در عصار حاضار دانشای
وجود دارد که «هرمنوتیک جدید» نامیده میشود و بر کلیۀ اهل تفسایر متاون فارض
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است به این دانش عمیق و گسترده اهتمام ورزند .در حال حاضر معتقادم ایان انتقاال
تا حدود زیادی صورت گرفته اسات و البتاه داناشورزان و صااحبنظران و ناقادان
بسیاری در این اتفاق میمون مؤثر بودهاند .اما هنوز راه درازی در پیش است.
 – ۳مسایل و موضوعات اصلی هرمنوتیک جدید هنوز به صورت منقح و کامل در
حوزۀ زبان فارسی بیان نشدهاند .مفسران متون دینی هنوز از سرگیجهای که این انتقال
برای آنها بهوجود آورده کامال به خود نیامدهاند و مواضع صریح و روشان و مساتدل
از سوی آنها دیده نمیشود .گویی همۀ ما وقتی با مسائل و موضاوعات هرمنوتیاک
جدید درگیر میشویم مانند خوابگردها سخن میگوییم و این وضعیت در تااریخ علام
سابقه دارد و کامال طبیعی است.
 – 4هرمنوتیک جدید (هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم) زماانی در اروپاا مطار
شد که دوران تاریخساز «رفورماسیون» مسایحیت و پیادایش اختالفاات اساسای در
چگونگی فهم کتاب مقدس این پرسش اساسی فلسفی مطر شد که اساسا فهمیدن
متون چیست.
اما حادثه و مسئلهای که بیش از همه در پیدایش این رشتۀ فلسافی تاأثیر گذاشات
این بود که این بود که اروپاییها پ از رنسان متوجه شدند که آنها عالوه بر علاوم
طبیعی که با طبیعت سروکار داشت ،در حال تجربه کردن یک «عالم جدید» هساتند
َ
که عبارت است از «عالم انسانی» .وقتی ایان تجرباه شادت پیادا کارد ایان پرساش
فلسفی ستر پدید آمد که ایان تجرباۀ جدیاد چگوناه قابال فهمیاده شادن اسات.
هرمنوتیک فلسفی به معنای اعم درحقیقت ،تحلیل فلسفی تجرباۀ جدیاد اروپاییاان
بهوسیلۀ خود آنها بود .بنابراین باید گفت هرمنوتیک جدید در حقیقت یاک «داناش
تجربی» است و نه یک «دانش نظری».
 – 5اگر تحلیل فوق را بپذیریم بهدرستی میفهمیم چارا جهاان اساالم هناوز قاادر
نشده هرمنوتیک جدید خود را پدید آورد! علت این است که عالمان دینای مسالمانان
َ
چنان در داخل سنتهای برساختۀ خود مغروق هستند کاه هناوز تجرباهای از عاالم
َ
انسانی که غیر از عالم طبیعت است برای آنها پدید نیامده است.
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این است معضل اصلی فرهنگی مسلمانان در مواجهه با جهان حاضار و پاذیرفتن
واقعیتهای اجتنابناپذیر آن.

یادداشتهایفلسفی( :)8


معیارتفسیرمتونمقدسوحیانیازنظراسپینوزا 1
اسپینوزا در مقاالت الهراتیسراسی مینویسد «متون مقدس را باید بهگوناهای تفسایر
کرد که مخاطبان را به خداوند نزدیک کند».
بهنظر میرسد این معیاار بسایار کارسااز اسات .اماروز آناان کاه در عاالم اساالم
(خصوصا ایران) میکوشند از کتاب و سنت تفسیر جدید بدهناد ،بارای محاک زدن
تفسیرهای خود معیاری بهتر از آنچه اسپینوزا میگوید پیدا نمیکنند .ایان جماعات
باید در یک مطالعۀ جدید بررسی کنند که تفسیرهای آنها تا چه اندازه مخاطبان آنها
را به خداوند نزدیک کرده است .و نیز باید نشان دهند که چگونه تفسایرهای رسامی
حکومتی مسلمانان را از خداوند دور میکنند .در حال حاضر بهصورت جدی به اهل
بحث و نظر صمیمانه پیشنهاد میکنم کارنامۀ چهلسالۀ نواندیشان در دین را در ایاران
از یک طرف و کارنامۀ مفسران حکومتی رسمی را از طرف دیگر با معیاار اساپینوزایی
مورد بررسی عمیق قرار دهند .تردید ندارم که ایان برناماه میتواناد در فضاای تیاره و
تاریک اندیشۀ دینی در ایران کنونی افق جدید بگشاید و چه بسا منشأ ماوج جدیادی
از تفکر دینی در جامعۀ ما گردد.

 .1تاریخ نشر اینترنتی 25 :مهر ۱400

یادداشتهایفلسفی( :)9


حقوقبشریگانهپادزهرهرگونهخشونتاست 1
فیلمهایی که از خشونت جااری در زنادان اویان پخاش شاد عواطاف ملات ایاران را
جریحهدار کرد .عذرخواهی مسئوالن ،این دردهای جانکاه را دوا نمیکناد .ساالها
است که انواع گوناگون اعمال خشونت چه آشکارا و چه پنهاانی در جامعاۀ ماا رواج
دارد و چااه بساایارند قربانیااان خشااونت! و چااه عااادی شااده اساات ایاان وضااعیت
ضدانسانیت!
چارۀ کار تغییر فرهنگ سیاسی استبدادی به فرهنگ سیاسی حقوق بشار اسات.
این فرهنگ میگوید انسان صرفا از آن نظر که انساان اسات باا قطاع نظار از دیان و
مذهبش و قطع نظر از نژاد و ملیت و قطع نظر از اینکه مجرم و زندانی اسات یاا ناه و
قطع نظر از جنسیتش و خالصه قطع نظر از تماام عاوارض انساانیت اصاالتا محتارم
است و این حرمت موقعی حفاظ میشاود کاه حقاوق مشخصای را کاه در  ۳0ماادۀ
اعالمیۀ حقوق بشر آمده برای هر فرد انسان در هر کجا که هست بهصاورت مسالم و
بدون هیچگونه چونوچرا قایل شویم.

 .1تاریخ نشر اینترنتی 9 :شهریور ۱400

بیناالذهانی)ندارند 1
خداوانسانزبانمشترک(لفظیو 
اکنون که کسالت یک ساله اجازه نمیدهد بهصاورت مشارو باه دو مقالاۀ انتقاادی
دکتر واله 2و دکتر واعظی 3که هر دو متن در این وبسایت نیز منتشر شدهاند ،بپاردازم
به بیان یک نکتۀ اساسی بسنده میکنم.
ریشۀ اصالی اخاتالف نظار میاان صااحب ایان قلام و آن دو نویساندۀ محتارم و
همفکرانشان این است که به زعم من خدا و انسان زبان مشترک بیناالذهاانی لفظای
ندارند تا با آن زبان مشترک خدا بهصورت بیناالذهانی و باا الفااظ انساانها را ماورد
خطاب قرار دهد .اماا آقایاان معتقدناد چناان زباانی وجاود دارد .پیشانهاد مایکنم
عالقمندان به این مبحث (مفاهمۀ الهی-انسانی باه قاول دکتار والاه) مشخصاا ایان
پرسش را بکاوند و تحلیل کنند و در مقام پاسخ برای آن برآیند کاه آیاا خادا و انساان
زبان مشترک بیناالذهانی دارند تا بتوان گفت قرآن مجید مصداق آن است؟

 .1تاریخ نشر اینترنتی ۱8 :تیر ۱۳97
 .2واله ،حسین (« .)۱۳96دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت» ،مجلۀ حعوز (دوره جدیاد) زمساتان ،۱۳96
شماره  ،۱صص8۱ - 64 .
 .3واعظی ،احمد (« .)۱۳96مروری انتقادی بر قرآن شناسی مجتهاد شبساتری» ،مجلاۀ حعوز (دوره جدیاد)
زمستان  ،۱۳96شماره  ،۱صص94 - 82 .

ایمانبهفهم ّ
محمد(ص) 1
میپرسند اگر این مدعا صحیح است که انسانها نمیتوانند بهصورت بیناالذهاانی از
متن قرآن به آنچه مراد خداوند نامیده میشود دست یابید ،چگوناه علماای اساالم در
طول هزار و چهار صدسال با تفسیر قرآن در مقام بیان مرادهای خداوند از آیات قارآن
برآمدهاند؟
بهنظر میرسد پاسخ این پرسش مهم این اسات کاه آن دانشامندان چناین عقیاده
داشتند که حضرت محمد (ص) نه تنها آیات قرآن را کالم لفظبهلفظ خداوند ّ
معرفای
کرده که به وی نازل میشود ،بلکه این موضوع مهم را هم بیان و تثبیت نموده کاه او در
تجربۀ وحیانیاش این آیات را به همان معانی میفهمد که اگر یک انسان عاقل آنهاا
را میگفت آن معناها از آنها فهمیده میشدند و بهعبارت دیگر خدا باه او میفهماناد
2
که مرادش آن معناها است.
بدینسان در نظر مفسران قرآن پیامبر دو مدعا داشت و ایمان مفسران به قرآن هام
دو بخش داشت؛ ایمان به اینکه قرآن کالم لفظبهلفظ خداوند است و ایمان باه اینکاه
فهم ّ
محمد (ص) از آیات قرآن صاحیح اسات و بایاد قارآن را آنگوناه فهمیاد کاه او
میفهمد .در واقع آن مفسران در مقام تفسیر قرآن دو پیشفهم داشاتند کاه هار دوی
 .1تاریخ نشر اینترنتی 4 :مهر ۱۳97
 .2اگر بپذیریم که حضرت رسول (ص) آیات قرآن را کالم لفظبهلفظ خداوند اعالم نموده از پذیرش ایان موضاوع
گریز نخواهیم داشت که فهم او از آیات از سنخ فهم بیناالذهانی انسانها نبوده چون تجربهاش از دریافات آیاات
تجربهای غیرعادی و خارج از قلمرو بیناالذهانی بوده است .و باه قاول ابنعربای در تجرباۀ او ،فهام و ِافهاام و
مفهوم یک حقیقت بیشتر نباوده اسات( .نگااه کنیاد باه مقالاۀ «معناهاای متفااوت ساخن وحیاانی» در کتااب
هرمنوترک ،کتاب و سنت از صاحب این قلم)
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آنها ایمانی و ّ
تعبدی باود و ناه عقالنای .پا آناان هرگاز باا تأمال عقالنای و فهام
بیناالذهانی درک نمیکردند که معانی مراد خداوند از آیاات چیسات بلکاه تعبادا باه
پیروی از محمد (ص) پذیرفته بودند که معانی مراد خدا همانها اسات کاه اگار یاک
انسان آن آیات را میگفت آن معانی را مراد میکرد .بدین ترتیب تمامی آن تفسیرها کاه
ّ
معانی مراد خداوند از آیات قرآن را بیان میکنند ّ
عقالنیات
تعبدی هستند و بهرهای از
ندارند.

ایمانمن 1
ایمان من چیزی بود که در کف دستم بود و من محکم به آن چسبیده باودم تاا از کفام
نرود ،اما در لحظه ای دستانم از هام بااز شاد  ...و اکناون چیازی در آن نیسات اماا
دستانم همچنان به نشانه طلب گشوده است و ایمان برای من در طلب دائمی معنا می
شود.

 .1توکلیان ،جالل (« .)۱۳86زیستجهان مجتهد شبستری» ،مجلۀ مدرسه ،شمارۀ  ،6تیر ماه ،ص .6۱

تکلیفدرعبادات؟( 1)۱
در یک گفتوگوی مجازی که چندی پیش به اهتمام «حلقۀ دیدگاه نو» دربارۀ «فقه،
روشنفکری دینی و مسئلۀ ایران» برگزار گردید دو تن از اساتید حاضر در آن گفاتوگو
مخالفت صاحب این قلم با مفهوم تکلیف (وجوب) را در عباادات کاه در کتااب نقاد
بنیانهااای فقااه و کااالم آوردهام مااورد انتقاااد قاارار دادهانااد و آن را نادرساات و مضاار
خواندهاند.
در پاسخ به آن دوستان مکرم عرض مایکنم :تقریباا تماام آنچاه در قارآن دربااب
ماهیت عبادات و بهطور کلی در رابطۀ خدا با انسان آمده با مفهوم تکلیف (وارد کاردن
مشقت از سوی خدا به انسان و وجوب تحمل آن ّ
ّ
مشقت بر انسان بهمنظور رسیدن به
أَ ُ
الص أبر َو َّ
َّ
الصاله»؛ از صبر و نماز (برای
پاداش) بیگانه است .در قرآن آمده «است ِعینوا ِب ِ
تعالی روحی) کمک بگیرید .ماا در حاال نمااز میگاوییم «خادایا تنهاا در برابار تاو
اک َن أع ُب ُاد َو ّای َ
نیازورزی میکنیم و در سراسر زندگی تنها از تو طلب میجوییم « ّای َ
ااک
َن أس َتعین» .در قرآن آمده روزه بگیرید تا به مقام پارسایی برسید « ُکت َب َع َل أای ُک ُم ّ
الص َای ُام
ِ
ِ
… َل َع َّل ُک أم َت َّت ُق َ
ون».
نیازورزی در پیشگاه خدا و یاریطلبی از او (نمااز) و تمارین پارساا گشاتن (روزه
گرفتن) عملهایی هستند بسیار لذتبخش و شکوفاساز .انسان در حال نماازگزاری
ّ
واقعی و نه اعتیادی (ال صاله اال بحضور القلب) وجد و سرور مییابد و در سااعات
روزهداری واقعی و نه فقط دهان بستن ،تجرباۀ پاکشادن درونای و تطهیار نفا از
 .1تاریخ نشر اینترنتی ۱۳ :تیر ماه ۱۳99

تکلرف در عبادات؟ (90 | )1

آلودگیها به او دست میدهد که بسیار لذتبخش اسات .انفااق در راه خادا هام کاه
یکی دیگر از عبادتهای اصلی ااست در صورتی کاه مخلصاانه باشاد عملای اسات
کامال لذتبخش ،چون وجدان انسان را راضی میسازد و زندگی را معنادار میکند.
پ عبادتها نه تنها اعمال ّ
مشقتآمیز نیستند تا تکلیف به آنها اطالق شود بلکه
مایۀ التذاذ معنوی انسان میباشند.
همچنین در قرآن ،رابطۀ خدا با انسان بهصورت بعضی از مفاهیم بیان شده کاه ناه
تنها ربطی به مفهوم تکلیف یعنی امر کردن به اعمال ّ
مشقتآمیز ندارند بلکه کاامال در
نقطۀ مقابل آن قرار میگیرند.
در قرآن آمده خداوند به انسانها «حیات طیبه» (زندگی پاک و گاوارا) میبخشاد
« َف َل ُن أحی َی َّن ُه َح َیاوه ِّ
طی َباه» .انساانها را از تاریکیهاا بیارون مایآورد و وارد روشانایی
َ
ِ ُ ُ ُ َ ُّ ُ
ّ
ور» .محبات خاود را باه انساانها میچشااند
خرجهم ِمن الظل ِ
مات ِإلی الن ِ
میکند «ی ِ
َ أ ُ َأَ ُ َ
َ
أ
َ
أ
أ
ُ
ّ
« ُی ِح ُّب ُه أم َو ُی ِحبونه» .به انسان نزدیکتر از خود انسان است «نحن یقرب ِإلی ِه ِمن حب ِل
َ
أ
َّ
ال َو ِرید» .در قارآن آماده خداوناد مبادی و منتهاای انسانهاسات « ِإ َّناا ِلل ِاه َو ِإ َّناا ِإل أی ِاه
َر ِاج ُعون» .توصیۀ مؤکد به تکرار و مداومت یاد کردن خداوند (ذکر) که بارها در قارآن
بیان شده و عبادت بزرگی بهشمار میرود برای این اسات کاه انساان باه مقاام عاالی
أ ُ
َ َ أ ّ أ
اطمینان قلبی برسد «یال ِب ِذک ِر الل ِه َتط َم ِئ ُّن ال ُقلوب» .در قرآن آمده اولیا خدا از تارس
ََ َ
َ
َّ َ
َ
و غم آزاد میشوند «یال ِإ َّن ی أو ِل َیا َ الل ِه ال َخ أوف َعل أی ِه أم َوال ُه أم َی أح َز ُنون» .در قرآن آماده
هدف از رسالت پیامبر دعوت انساانها باه تولاد جدیاد و حیاات جدیاد و برداشاتن
ُ
أ َ ُ َّ َ َّ ُ َ
ُ
ول ِإذا َد َعااک أم ِل َماا ُی أح ِیایکم»َ « ،ی َض ُاع
زنجیرها از رو آن
هاست « َاست ِجیب َوا ِلل ِه و ِللرس ِ
َ أ ُ أ أ َ ُ أ َ أ َ أ َ َ َّ
َ
أ
َ
أ
عنهم ِإصرهم واْلغالل ال ِتی کانت علی ِهم».
تمام آن حاالت و وضعیتهای وجودی و مفاهیم آنها که در باال بیان شاد رابطاۀ
خدا و انسان را بهصورت واقعیتهاا و حقیقتهاایی لطیاف و ظریاف و حالتهاایی
لذتبخش و مورد عشق و عالقۀ انسان باه تصاویر میکشاند کاه نقطاۀ مقابال وارد
کردن ّ
مشقت از ساوی خادا (تکلیاف) باه انساان اسات .در تااریخ مسالمانان ،ایان
متکلمان معتزله بودند که آن مفاهیم و حقیقتهای متعالی را که قارآن دربااب رابطاۀ
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خدا و انسان بیان کرده کنار گذاشتند و بهجای آنها مفهوم «تکلیف» را قارار دادناد و
آن را هرچه بیشتر فربه ساختند و رابطۀ خادا و انساان را بار مبناای تکلیاف ساامان
بخشیدند.
خداوند را «مولی» و انسان را «عباد» در معناای فقهای و کالمای آن خواندناد و
براساس ایدۀ مولیبودن خدا و عبدبودن انسان علم کاالم خاود را ساامان بخشایدن و
حتی آخرتشناسی را بر مبنای همین ایدۀ تکلیف و مولی و عباد اساتوار سااختند .و
باالخره مولیبودن خدا و عبدبودن انسان و اصالت تکلیف در این باب بهمثابۀ یکای از
اساسیترین ایدهها و مبناها وارد علم اصول فقاه شاد و علام اصاول عباارت شاد از
منطق کشف تکلیفهای مولی یعنی خداوند .ایدۀ مولی و عبد ایدهای بود کاه ساخت
مورد بهرهبرداری دستگاههای خالفت و استبداد دینی خصوصا عباسیان قرار گرفت.
خلیفۀ مستبد که در عالم سیاست از مردم اطاعت بیچونوچرا میطلبید همان ماولی
واجبالطاعه کالمی و فقهای باود کاه جاماۀ سیاسات پوشایده باود .اگار در تااریخ
مسلمانان رابطۀ خدا و انسان نه براساس مولویات و عبودیات فقهای و کالمای بلکاه
براساس مفاهیم متعالی قرآنی که در باال آوردیم تنظیم شده باود اماروز ماا مسالمانان
تاریخ دیگری داشتیم.

تکلیفدرعبادات؟( 1)۲
شیخ نجمالدین کبری در کتاب فوائح الجمال و فعواتح الجعلل ایان پرساش را طار
میکند که «آیا تکلیف در عباادت از خاواص سااقط میشاود؟» ساپ وی باه ایان
پرسش چنین پاسخ میدهد« :بلی! ساقط میشود و معنای ساقط شدن این است که
واژۀ تکلیف از کلفت یعنی مشقت اخذ شده اسات ،اماا خاواص خداوناد را عباادت
میکنند بدون مشقت و کلفت ،چون آنان از عبادت خاود لاذت میبرناد و طربنااک
میشوند ،مگر نه این است که نماز مناجات است .آن شخص که عبادت میکند اگار
در موافقت با شیطان و مخالفت با رحمان قرار داشته باشاد چاون لاذت مناجاات را
نمیچشد عبادت برای اومشقت دارد و کاری اسات دشاوار بارای بادن وی .اماا آن
شخص که در موافقت با رحمان و عداوت با شیطان قرار دارد نماز بارای او مناجاات
با محبوب است که لذید تر از آن وجود ندارد.
نجمالدین کبری ،احمد بن عمر ( .)۱99۳فوائح الجمال وفواتح الجلل ،دراساه و
تحقیق یوسف زیدان ،صفحۀ .۱46

 .1تاریخ نشر اینترنتی 22 :مرداد ۱۳99

چکیدۀکتاب«ابرندانستن» 1
َ
 - ۱میان انسان و خدا «ابر جهل» حائال اسات و ایان ابار باا قاوۀ عاقلاه قابال
شکافتن نیست.
َ
 -2باید با ایجاد «ابر فراموشی» کلیۀ ماسوی الله را فراموش کرد تا بتوان مساتقیما
َ
در آستانۀ ورود در «ابر جهل» قرار گرفت.
 - ۳سپ باید با نوک پیکان «عشق کور» به ابر جهل حمله کرد و آن را شکافت
و وارد آن شد.
َ
 -4در داخل این «ابر جهل» آن قدر باید ماند و باه ذات خادا عشاق ورزیاد (ناه
اینکه فکر کرد) تا اینکه یک معرفت عشقی که باه عاقلاه هایچ ربطای نادارد آشاکار
شود.
پینوشت :

چند روز قبل که پاارهای از یادداشاتهایم را مارور میکاردم ،نگاشاتۀ فاوق تاوجهم
راجلب کرد که نمیدانم چند سال پیش ،پ از خواندن متن آلمانی کتاب ابر ندانستن
ّ
نوشتهام .این کتاب که یکی از متنهای بدیع و بسیار جذاب عرفان مسیحی اسات در
قرن چهاردهم میالدی به زبان انگلیسی به نگارش درآمده و نویسندۀ آن شناخته شده
نیست.
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چالشهادرقرائترسمیازدین(کتابوسنت) 1

بحرانهاو

وضعیتجاریوکنونیقرائترسمیازدیـندرجامعـۀمـا دچـارتضـادهاو
تعارضهامارابهسویایـنفکـر

تعارضهایآشکاریاست.واینتضادهاو

ریشهیـابی شناسـاییو
میبردکهگوییبحرانیدرجایینهفتهاستکهباید 

راههایدرمانوحلآنبحرانراهمپیداکنیم.آنچهکـه
معرفیشودتابتوانیم 
جنـابعـالیدرقرائـت

میدهدایناستکهآیاازنظـر
سؤالاولمراتشکیل 
رسمیازاسالمدرکشورما چنینبحرانیوجودداردواگـروجـودداردشـما
میبینیدودرکجا؟ 
اینبحرانراچگونه 
آری امروز در قرائت دینی رسمی جامعۀ ما بحران و نارسایی مزمنی وجاود دارد .ایان
بحران و نارسایی ،علل متعددی دارد و من در پاساخ شاما فقاط مهامتارین آنهاا را
توضیح میدهم .عامل عمدۀ این وضع ،یاک دعاوی غیرمادلل و نامطاابق باا واقاع
دربارۀ اسالم بهعنوان یک دین است .این دعوی این است که اسالم بهعنوان یک دیان
دارای آنچنان نظامهای سیاسی ،اقتصادی و حقوقی برآمده از علم فقه اسات کاه در
همۀ عصرها میتوان با آنها زندگی کرد و خداوند نیز از انسانها خواسته است کاه در
همۀ عصرها با این نظامها زندگی کنند .این دعوی و پیامادهای آن ،موجاب بحرانای
عمیق در قرائت دینی رسمی جامعۀ ما شاده اسات .دیان اساالم آنطورکاه در بساط
تاریخی ،خودش را نشان داده است ،نظامهایی که در همۀ عصرها بتوان باا آن زنادگی
 .1گفتوگوی اکبر گنجی با مجتهد شبستری در سال  ۱۳77منتتشرشده در فصلنامه را نو شمارۀ ۱9
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کرد نداشته است و هیچ دینی نمیتواند چنان نظامهایای داشاته باشاد و اصاال چناین
دعویی معقول نیست و فقدان چنین نظامهایی برای هیچ دینی و از جمله دیان اساالم
نقص نیست .چون این دعوی با ّ
واقعیات زندگی امروز مسلمانان انطبااق نادارد و در
عین حال صاحبان قرائت رسمی بر آن پای میفشارند ،این پافشاری موجاب بحاران
شده است.
این تحلیل وقتی بهدرستی معلوم میشود که به دو مسئله توجه کنایم :یکای اینکاه
شیوه و ساختار زندگی مسلمانان پ از ظهور و گسترش اسالم تا ظهور و ورود تمدن
جدید به کشورهای اسالمی چه شیوه و ساختاری از زندگی بوده است؟ و دیگر اینکاه
از حدود  ۱50سال قبل به این طرف و پ از ورود تمدن جدید ،مسالمانان وارد چاه
نوع زندگی جدیدی شدهاند؟ نخست این دو شیوۀ زندگی باید معلوم شاود .در گذشاته
شیوۀ زندگی مردم مسلمان تابع شرایط طبیعی محیط از یک طارف و عارف ،عاادت،
آداب و رسوم از طرف دیگر ،که آنها نیز طبیعی تلقی میشدهاند بوده است.در زنادگی
با آن شیوه و در چنان شرایطی ،احکام دینی فقهی عاالوه بار نقاش معناوی ،از نظار
اجتماعی هم نقش خاصی داشته است .آن نقش معین شدن تکلیف افعاال اختیااری
افراد مسلمان در زندگی اجتماعی و حفظ شدن نظم و رفع اختالفهای میان ماردم از
طریق عمل به این احکام بوده است .عمل به این احکام ،هم عمل به فرماان خداوناد
تلقی میشده و هم اجرای عدالت و اخالق به حساب می آمده و هم نظم اجتماعی را
برمبنای رفع اختالفات و نزاعها تأمین میکرده است .در واقع عمال باه آنچاه حکام
خدا نامیده میشد آثار قهری اجتماعی داشته است و زندگی دینی ،زنادگی اجتمااعی
نیز بوده است .فقیهان با اساتنباطهاایی از کتااب و ّ
سانت ،حاالل و حارام را معاین
میکردند .و مردم آنها را در زندگی بهکار میبستند و زندگی روزانهشان میگذشت .در
بخشی از جنبههای زندگی نیز تکلیف معین نمیشده و میگفتند آنجا قلمرو مباحاات
و به اصطال مرحوم محمد باقر صدر «منطقة الفراغ» است.
در این شیوه از زندگی با حالل و حرام فقهی ،هم زندگی روزانه ادامه پیدا میکرد و
هم فرمان خداوند مورد اطاعت واقع میشد .زندگی هم ،زنادگی کشااورزی ،شابانی
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نیمهفئودالی و گاهی تجاری و مانند آنها بوده است .این شایوۀ زنادگی هماانطورکاه
گفتم تابع شرایط طبیعی از یک طرف و عرف ،عادات ،آداب و رساوم از طارف دیگار
بوده است .در چنان شیوهای از زندگی ،علم فقه بیانکنندۀ احکام اعمال ماردم باود و
حاکم هم برمبنای عمل به این احکام ،نظم اجتماعی را تأمین میکرد .هر وقت حاکم
میخواست عرف و تدبیر جدیدی را وارد زندگی اجتماعی مسلمانان کند باز هام آن را
بامعیارهای حالل وحرام فقهی میسنجید تا مخالفت با حکم خدا نشده باشد.
کتابهای االحکام السلطانیه با همین دیدگاه نوشته شده است .غزالی در بارۀ ایان
واقعیت میگفت« :فقیه برای سلطان ،مقررات حکومت را ،فراهم میآورد که سلطان
بر طبق آنها عمل میکند(».کتاب احراءعلوم العدین) ایان خالصاۀ آن شایوۀ زنادگی
گذشته و نقش احکام فقهی در آن است .در بسط تاریخی آن شایوۀ زنادگی و احکاام
فقهی ،نظامهای سیاسی ،معامالتی ،حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی معینی
در میان مسلمانها پدید آمد که همۀ اینها موجبات و علل تااریخی خاود را داشاته و
برآیناادی بااوده اساات از جمااع شاادن آن موجبااات و علاال بااا حااالل و حاارامهااای
فقهی؛اینها نظامهایی برآمده از شرایط تاریخی معین و مخصوص باه هماان شارایط
بوده است و نه نظامهای جاویدان که هیچ معنای معقولی برای آن متصور نیست .ایان
نظامها چارچوبهایی برای رفع اختالف و حفظ نظم بوده است تا آنجا که ابانساینا،
فیلسوف نامدارمسلمان ،هم در بحث الهیات کتااب الشعفاء ،وقتای فلسافۀ نباوت را
توضیح میدهد مینویسد فلسفۀ اجتماعی سنت و احکام دینی نباوی ایان اسات کاه
اختالفات میان مردم را رفع میکند و نظم و نسق قابل اعتمادی برای زنادگی عماوی
به وجود میآورد.
اما از حدود  ۱50سال قبل به ایان طارف ،مسالمانهاا شایوۀ زنادگی جدیادی را
پذیرفتهاند که به کلی با زندگی گذشته آنها متفاوت است .این شیوۀ جدید زندگی کاه
در مفهومهایی چون «پیشرفت» و «توسعه» بیان میشاود عباارت اسات از :تصارف
آ گاهانه و روشمند در شرایط طبیعای محایط زنادگی از یاک طارف و در واقعیاات و
ارتباطات اجتماعی و انسانی از طرف دیگار ،باهمنظاور توساعه بخشایدن باه زنادگی
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انسانی در همۀ ابعاد آن؛ که گستره و لاوازم و حتای هویات آنهاا از پایش باهدرساتی
شناخته شده نیست .امروز مسائل این زندگی را تحت عنوان توسعۀ اقتصادی ،توسعۀ
فرهنگی ،توسعۀ سیاسی و اجتماعی و امثال اینها توضیح میدهند و شااخصهاای
معینی را برای آن ذکر میکنند .این شیوۀ جدید زندگی از یک طارف باه کماک علاوم
طبیعی و صنعت و از طرف دیگر به کمک فلسفۀ حقاوق ،اخاالق ،سیاسات و علاوم
اجتماعی و انسانی انجام میشود .موتور محرک این شایوۀ زنادگی عباارت اسات از:
ارادۀ نیرومند انسان معاصر برای کشف افقهای جدید در زندگی انسان ،بادون اینکاه
آن افقها از قبل بهدرستی معلوم و یا قابل پیش بینی کامل باشندّ .
واقعیت خارجی آن
«پیش» ،که در کلمۀ پیشرفت منظوراست و آن «جهت»گسترش که در کلمۀ توساعه
منظور است از قبل بهدرستی معلوم نیسات .درزنادگی براسااس توساعه و پیشارفت،
افقهای جدید زندگی بهتدریج کشف میشوند ،نه اینکه از قبل معلوم باشند و کسای
هم نمیداند آنها چه لوازمی خواهند داشت و با انسان چه کار خواهناد کارد .گرچاه
بعضی گفتهاند که مقصد نهاایی ایان توساعه و پیشارفت عباارت اسات از :رهاایی از
جهل ،فقر ،بیماری و مانند اینها؛ ولی این تعبیرها بسیار مبهم و نارسا هستند و هماۀ
مسائل توسعه و پیشرفت را بیان نمیکنند .امروزه همۀ ملتهای دنیا این شیوۀ زنادگی
جدید را انتخاب کردهاند و مسلمانان نیز هماینطاور.واقعیات آنچاه در گذشاته آن را
اقتباس تمدن جدید مینامیدند و امروز توسعه مینامند همین است.طر و عمال باه
برنامههای توسعۀ اول و دوم و سوم و بیشتر ...کاه در هماۀ کشاورهای مسالمان از
دههها قبل شروع شده ،بارهمین اسااس و انتخااب ایان شایوه از زنادگی اسات کاه
صورت میگیرد و دریک کالم مسلمانهاا نیاز اماروز توساعه و پیشارفت را انتخااب
کردهاند و هیچگونه راه گریز از آن را ندارند .قافلهساالر ایان گوناه زنادگی کشاورهای
غربیاند و آنها هستند که واقعیاتی را آفریدهاند که امروزه هماۀ ملاتهاا و از جملاه
ملتهای مسلمان ناچاار از پاذیرفتن آن واقعیاات و انتخااب زنادگی متناساب باا آن
گشتهاند .در ایران نیز برنامههای اول ،دوم و سوم توسعه کاه پا از پیاروزی انقاالب
اسالمی مطر شده ،و برنامههایی که قبال وجود داشت ،همهوهمه بهمنظاور منطباق
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شدن زندگی ملت ایران با همین واقعیات و شیوۀ زندگی امروز دنیاست و در این شک
نیست که اگر زندگی مسلمانان با زندگی دنیای جدید منطبق نشود این ملتها تواناایی
ادامۀ حیات ّ
متمدنانه در دنیای جدید را از دست خواهناد داد .تعبیرعقابمانادگی یاا
عقبنگاهداشتهشدگی که از دههها پیش در زبان مصلحان اجتمااعی و سیاسای ایان
کشورها صدها بار تکرار شده ،معنای آن چیزی جز این نبوده که کشورهای مسالمان
آن واقعیاات و شارایط زنادگی را کاه در بخااش دیگاری از دنیاا وجاود دارد و نااام آن
توسعهیافتگی و پیشرفت است ،ندارند و باید این وضع تغییر پیدا کند .بدیهی است که
عقبماندگی درعرفان ،ادبیات ،فقه ،تفسایر و دیانداری منظاور آن مصالحان نباوده
است.
امروز مشکل ما این است که با وجاود تغییربنیاادین در شایوۀ زنادگی مسالمانان،
قرائت رسمی از دین اسالم هنوز همان محتاوا و شاکل ساابق را دارد و میخواهاد در
بارۀ چگونگی مدیریت این شیوۀ جدید زندگی باا زباان تعیاین حاالل و حارام فقهای
سخن بگوید و معین کند که حکومت چه باید بکند و چه نباید بکناد؛ در حاالی کاه
مدیریت این شیوۀ جدید زندگی در ّ
کلیت خود خارج از شمول و تیررس احکام فقهای
است .مدیریت این شیوۀ جدید زندگی ،یعنی حکومت در جامعاههای رو باه توساعۀ
مسلمان ،در طبیعت خود یک مدیریت علمی و فنای اسات و حاداکثر انتظااری کاه
میتوان از نظر انطباق با احکام فقهی از این مدیریت داشاته ایان اسات کاه در ماوارد
ّ
خاص تعارض با حرام مسلم اسالمی نداشته باشاد .ولای چگاونگی برناماهریازی و
قانونمند کردن توسعه و پیشارفت و ادارۀ آن کاه اماروزه از وظاایف اصالی حکومات
است ،یک مسئلۀ علمی و فنی است و با احکاام فقهای قابال معاین شادن نیسات.
امروزه علم فقه و تعیین حالل و حرام فقهی نمیتواند برنامۀ حکومات را معاین کناد،
در حالی که درگذشته این کار ممکن بوده است.
ازالگویجدیدیـاشـیوۀجدیـدزنـدگیانسـانمـدرنسـخنگفتیـدکـه
ویژگیهـایآنکـداماسـت؟ایـن

آناند.مشخصاتیا
مسلمانهانیزبهدنبال 
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نمیتـوانآن
شیوۀجدیدزندگیچگونهسامانیافتهکهباتعیینحاللوحرام 
رامدیریتکرد؟ 
چند مشخصۀ اصلی برای این شیوۀ جدید زندگی ذکر می کنم.
اول اینکه این زنادگی از ارادۀ توانمناد شادن و بهتار زنادگی کاردن انساان نشائت
میگیرد.
علوم جدید طبیعی و اجتماعی بستگی دارد.
دوم ،سراپای وجودآن به رشد ِ
سوم ،صددرصد صنعتی است.
چهارم ،با شیوۀ برنامهریزی تحقق پیدا میکند.
پنجم ،قبول کثرت عقاید ،آرا و احترام متقابل آنها ،مشارکت سیاسای همگاان باا
تعقل جمعی و حکومت دموکراتیک شرط الزم آن است.
ششم ،قانون در این شیوۀ جدید زندگی ،مفهوم و معنای بسیارگساترده پیادا کارده
است و بیشترین قوانین و مقررات که دراین کشورهای در حاال توساعه ویاا توساعه
یافته و پیشرفت ملی با آنها نظاممند میشود نه قانونهایی که اختالفات اشخاص باا
یکدیگر را رفع کند و به ایجاد نظم بسنده نماید.
هفتم ،مهمترین وظیفۀ حکومت در کشورهای امروز ،مادیریت علمای ایان روناد
گستردۀ توسعه و پیشرفت است که وظایف فرهنگی ،اقتصاادی و رفااهی جدیادی را
برای دولتها بهوجود آورده است .روناد توساعه و پیشارفت هازار و یاک مسائله در
جهان امروز در داخل کشورها و در صحنۀ ارتباطات بینالمللی میآفریند .جنگها و
صلحهای جهان امروز با هماین مسائله ارتبااط دارد .رواباط اقتصاادی ،سیاسای و
فرهنگی میان ملتها با همین مسئله ارتباط دارد؛ مسائل مربوط به اساتعمار کهناه و
استعمار نو ،مبارزات ضداستعماری ،انقالبهای آزادیبخش ،حتی انقالب اساالمی
ایران ،شدیدا در ارتباط با همین روند توسعه و پیشرفت ،بینالمللی دنیاا اتفااق افتااده
است .توسعه و پیشارفت مسائلۀ محاوری در دنیاای اماروز اسات کاه هماه چیاز را
میآفریند .جنگ تحمیلی که در ایران پ از انقالب بهوجود آمد ناشای از عاوارض و
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مسائلی بود که مسئلۀ توسعه و پیشرفت بهوجود آورده و مسائل کاالن جامعاۀ ایرانای
امروز نیز به همین مسئله مربوط است.
هشتم ،این روش زندگی جدید ،مستلزم کناار گذاشاتن دیانداری نیسات؛ انساان
توسعهخواه میتواند خداشناس و خداپرست باشد ،ولای از پیشارفت و توساعۀ دینای
نمیتواند سخن بگوید .دیانداران میتوانناد باا مفااهیم دینای ،روناد کلای توساعه و
تحوالت انسانی و اجتماعی ناشی از آن را نقد کنناد ولای نمیتوانناد برناماهای بارای
پیشرفت و توسعۀ دینی ارائه کنند.پیشبینی کاردن پاارهای از برناماهها در داخال ایان
روند پیشرفت و توسعه به نفع دین ،هرگز نمیتواند کلیت این روند را دینی کناد و آن را
در کنترل اهداف و مفاهیم دینی درآورد .دینداری نمیتواناد پیشارفت و توساعه را در
خود هضم کند و آن را به رنگ خود درآورد.
نهم ،آنچه در عمل از این روش زندگی حاصل خواهاد شاد باه هایچ وجاه قابال
پیشبینی کامل نیست .بهخصوص تحوالت فرهنگی پیشبینی نشادۀ زیاادی از ایان
شیوۀ جدید زندگی پیدا میشود.
نمیتوانبامراجعهبهکتابوسنتکـه
نظرشماایناستکهدرمقامعمل 
روشفتوادادنوتعییناحکامفقهیاستزندگیجدیدراادارهکـرددرحـالی
میکنـدوایـنعـدمانطبـاق
کهقرائترسمیازدیناسالمهنوزچنینادعـا 
میآفریند.بهنظرشـماقرائـت
واقعیتبامدعایرسمیبرایبیاندینیبحران 
فهمهاییاستواراست؟ 
پیش 
رسمیازدینبرچه 
همانطورکه قبال گفتم از هیچ دینی نمی توان چنین قرائتی داشت و چنین تصوری
کردن آن اسات .و اماا قرائات رسامی
دچار مشکل ِ
تحریف حقیقت و ماهیت دین و ِ
موجود بر مبانی متعددی و ازجمله بر این چند پیشفهم و پیشفرض مبتنی است:
اول :تکمنبعی دانستن معرفت انسان ،و قرار دادن همۀ معرفتهای دیگر در سایۀ
معرفت دینی و در واقع صدق و کذب همۀ معرفتهای دیگر را با معیارهاای معرفات
دینی سنجیدن ،و در نتیجه ،ارزش جدی قائل نشدن برای علوم اجتماعی ،انساانی و
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انسانشناسی فلسفی جدید ،دینشناسی جدید ،تاریخ و فلسفۀ تاریخ ،فلسفۀ زباان و
مانند اینها و از همه مهمتر اصرار بر معرفتشناسی پیشینی قدما در باب دین.
دومّ :
مجرد تصور کردن ساختار زبان و غفلت از اینکه سااختار هماۀ زباانهاا و از
جملاه زبااان عرباای یااک ساااختار تاااریخی اسات و هاایچ زبااانی توانااایی بیااان همااۀ
معرفتهای ممکن و ّ
متصور و از جمله بیان نظاامهاای صاالح سیاسای و اقتصاادی
و ...را برای همۀ عصرها ندارد.
سوم :این تصورکه تنها یک گوناه تصاور و یاا فلسافه از تااریخ ممکان اسات و آن
عبارت است از :معقول بودن و نظاممند بودن تاریخ .در حالی که تصورهای دیگری از
ّ
تاریخ ممکن است که در آنها از نظااممنادی و معقولیات تااریخ خباری نیسات و در
نتیجه غفلت از اینکه برای نبوت و اهداف آن چه بسا بتوان فلسفهبافی کرد.
چهارم :این تصورکه معانی متون حداقل در آنچه که آقایان آن را نصوص مینامند،
مستقیما از کلمات و جمالت به ذهن میآید و پارهای از متون ،یک فهم و یک تفسایر
بیشتر ندارد و غفلت از مباحث پیچیادهای کاه داناش هرمنوتیاک (تفسایر و تأویال
متون) ،امروزه آنها را مطر کرده و ایانکاه تماامی متاون بادون اساتثنا تفسایرهای
متفاوت را برمیتابد و «تنها تفسیر ممکن و درست» اصال معنا ندارد.
پنجم :این پیشفهم و تصور که میتاوان در حاوزۀ معرفات از اثباات برهاانی یاک
حقیقت یا یک واقعیت سخن گفت و عدم توجه به مباحث فلسفی و منطقی که علیه
این دعوی ایراد شده است.
ششم :عادول از روش فلسافی و عرفاانی فیلساوفان و عارفاان مسالمان کاه در
ّ
اعتباریاتی مانند حسن
مباحث توحید بهکار گرفتهاند ،به روش کالمی و تکیه کردن بر
و قبح عقلی در مباحث نبوت.
این نوع پیشفهمها و پیشفرضها بار چناان نظریاههاایی در بااب دیان و چناان
تفسیرهایی از کتاب و سنت مؤدی شده که یکی از آنها همین است که ممکن اسات
دینی شامل نظامهای اقتصادی ،سیاسی و حقوقی آنچنانی باشد که هماۀ انساانهاا
در همۀ عصرها بتوانند با آن زندگی کنند و مکلف باشند با آن زندگی کنند.
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میگوییدامروزهدرمقـامعمـلودرکلیـتخـودحکومـتجامعـۀ
شما 
مســلمانانبــهعنـوانمــدیریتعلمــیوفنــیرونــدتوســعهوپیشــرفتکــه
برنامهریزیعلمیالزمداردازتیررسوشـمولاحکـامفقهـی
قانونگذاریو 

مسلمانهـادرکجـاقـرار

بیروناست پسامروزقلمرواحکامفقهیدرزندگی
دارد؟وگسترهونقشپیامدینیتاکجاادامهدارد؟ 
قلمااارو احکاااام فقهااای تقریباااا هماااان اسااات کاااه در رساااالههای عملیاااه و
توضیحالمسائلها دیده میشود ،به اضافه پارهای از مسائل مرباوط باه قضااوت ویاا
قوانین جزایی و مانند آن و پارهای از مساائل دیگار کاه در اصاطال فقهای باه آنهاا
«مسائل مستحدثه» میگویند .اینکه میگویم پارهای از مسائل قضاوت ،به این دلیال
است که در مسائل قضاوت و مجازات هام مجماوع قاوانین موضاوعه چنادین برابار
حجم فتواهای فقهی در این مسائل است .به اضافۀ این نکته که ناراسایی پارهای از آن
فتواها برای جامعۀ امروز و لزوم وضع قوانین جدید روزبهروز بایشترمعلاوم شاود کاه
مسئلۀ عدم تناسب و نقص شدید سیساتم دادگااههاای عاام کاه اخیارا روشان شاده
نمونهای از آن است.
اما گستره و نقش پیام دین مسئلۀ مهم دیگری است و آن بسیار فاراختار از احکاام
فقهی است .غالب کردن فقه بر دین مساوی است با ستاندن رو دین و خشاکاندن
ریشۀ احساس ،تجربه و پیام دینی .تغذیۀ احسااس دینای و تکیاه بار حسان و قابح
اخالقی و معنابخشی به زندگی انسان عمدهترین کارکرد دین اسات .میتاوان و بایاد
این کارکرد دین را در جامعههای توسعهخواه امروز بسیار جدی گرفت .دین است کاه
میتواند انسانهایی را که در گردونۀ توسعه افتادهاند و بدون اینکه هدفهاای روشانی
پیش چشمان آنها باشد و یا بتوانناد ایان روناد توساعه را باهدرساتی کنتارل کنناد و
همچنان به نقطۀ نامعلومی رانده میشوند ،از طریق معنابخشای باه زنادگی از بحاران
معرفتی و روانی نجاات دهاد یاا ایان بحاران را قابال تحمال ساازد .عاالوه بار ایان
درجامعههایی مانند جامعۀ ماا فرهناگ دینای ،فرهناگ غالاب اسات و میتاوان باا
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اجتناب از خشونت و اجباار و معقاول سااختن تفکار و بیاان دینای از یاک طارف و
شکوفاسازی احساس ،تجربه و پیام دینی از طرف دیگر ،چنان ادبیاات و هنار ژرف و
گستردۀ دینی پدید آورد که همین جامعه به دنبال توسعه و پیشرفت را بهخاوبی از نظار
معنوی تغذیه کند و آن را با یک انسانیت متعالی آشنا سازد .ماا در ادبیاات عرفاانی و
انسانی گذشتهمان مواد و مفاهیم و طر های بسیار غنی برای این کار داریام.عالماان
دین درجامعۀ ما میتوانند با آزاد ساختن قرائت دینی از بحاران و نارساایی مازمن کاه
دچار آن است نقشهای بسیار مهم بیافرینند و جامعه را در ساطو مختلاف باا پیاام
معنویت بنوازند و در آن رو و معنا بدمناد و جاان انساانهاا را مخصوصاا در دوران
تربیت کودکان و ارشاد جوانان با پیام خداوند رحمان و رحیم سیراب سازند .نیز آنهاا
میتوانند همواره از موضع پیام معنوی دین ناظر بر روند پیشرفت و توسعه باشاند و آن
را از نظر تأثیری که بر انسانیت انسان میگذارد در هر مرحلۀ بررسی و نقد کنناد .اماا
این کار عبارت است از نقد کلیت پیشرفت و توسعه از خاستگاه انسانشناسی دینی و
نه مدیدیت جامعه از موضع علم فقه .توسعهگرا باید کار خود را انجام دهند و عالماان
دین هم کار خود را .آنچه در واقعیت خارجی آینده اتفاق خواهد افتااد کسای از پایش
بهدرستی نمیداند .نقد زندگی جدید انسانی (مدرنیته) از موضع پیام دین ،قائل شادن
بهگونهای از «جامع ّیت دین» در یک معنای قابلقبول و قابلدفاع است کاه بار فهام
«دین» بهعنوان فهم یک «معنا»ی پیامدار استوار است .آنان که میخواهناد باا روش
علوم تجربی در بارۀ دین تئوری بدهند نمیتوانند به هایچ معناایی از«جامعیات دیان»
قائل باشند.
بیشترتوضیحدهید؟ 
میتوانیدبحرانقرائتدینرسمیراباذکرچندمثال 

این قرائت برای اینکه هیچ چیز را از دایرۀ شامول و تیاررس احکاام فقهای بیارون
نگذارد دچار گونهای ایدئولوژیسازی است که در آن معرفت و قضیۀ صاادقه وجاود
ندارد .با بیانهای ایدئولوژیک ،عالمی از اشبا  ،ساخته میشود و بحثهای جادی
مربوط به واقعیتهای اجتماعی به آن عالم مفروض فرافکناده میشاود .نتیجاۀ ایان
فرافکنی مباحث از واقعیت به عالم فرضها و تصورات غیرواقعی ،چیزی جز زندانی
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شاادن ذهاانهااا در ایاان عااالم ایاادئولوژیک و ندیاادن واقعیااات و برنیاماادن در مقااام
چارهجویی علمی برای حل آنها نیست .باه دو تعبیار از ایان تعبیارات ایادئولوژیک
نامرتبط با واقعیات ،از بااب مثاال اشااره مایکنم .صااحبان قرائات رسامی دربااب
حکومت میگویند:
( )۱وظیفۀ حکومت اجرای احکام اسالمی است )2( ،مسلمانها باید معلوم کنند
که مدیریت دینی در دنیای امروز ممکن است .این دعویهای ایدئولوژیک ،از صدق
بهرهای ندارند .پیامد آنها ایجاد بحران در خطاب و قرائت دینای اسات ،مان هار دو
قضیه را توضیح میدهم:
نخست ،اجرای احکام اسالم رامعنا مایکنم .اجارای احکاام اساالمی چیسات؟
احکام اسالمی آنهایی هستند که نزد مسلمانان جز ضروریات دین اساالم باهشامار
میروند و معنا و مفهوم آنها معلوم است و یا حداقل فقهای مشاهور باا اساتنباط از
کتاب و سنت آنها را بهصورت مشخص و تعریف شده بیان کردهاناد .اگار حکاومتی
در مواردی که احکام اسالم به آن معنایی که گفته شد وجاود دارد ،طباق آن قاوانین و
احکام عمل کند ،در آن موارد اجرای احکام اساالم کارده اسات .حاال بارای اینکاه
بهدست آوریم که در  20سال پ از انقالب تا امروز ،وظایف کالن و خرد عمل شده و
عملنشدۀ تمام دستگاههای حکومتی کشور ما چه بوده است ،تا تشخیص دهیم آنچه
اتفاق افتاده اجرای احکام اسالم بوده یا چیزدیگر ،چه راهی در پایش داریام؟ بهتارین
راه مالحظۀ وظایف تمام دستگاههای حکومتی از رهباری تاا ادارات کوچاک کشاور
است که در قانون اساسی بیان شده است .و همچنین مالحظۀ هزاران ماادۀ قاانون و
مصوبات دولتی که در این  20سال وضع شده و همچنین مالحظۀ هزار گونه عملیاات
و اقدامات اقتصادی ،سیاسای ،داخلای ،خاارجی ،دفااعی ،اجتمااعی ،فرهنگای و
رفاهی است که در این  20سال انجام شاده اسات .اگار اینهاا را بررسای کنایم معلاوم
خواهد شد که آنچه در این  20سال حوزۀ مدیریت کشور اتفاق افتاده چه باوده اسات؟
اجرای احکام اسالم بوده یا درست از همان نوع کارها بوده که در همه جای دنیاا و در
همۀ حکومتها هست و اصال اجرای احکام اسالم نبوده است؟
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وظایفی که در قانون اساسی برای رهبر ،وزیران دولات ،مجلا شاورا ،خبرگاان
رهبری ،شوراهای استانها و شهرستانها و همۀ نهادهای دیگر کشاور معاین شاده،
هیچ کدام از آنها اجرای یک حکم اسالمی به معنایی که گفته شد نیست .آن وظاایف
اموری است که با تعقل و ّ
تادبر افاراد مجلا خبرگاان قاانون اساسای بارای تعیاین
چارچوب زندگی اجتماعی ملت معین شده از کتاب و سنت بهدست نیامده است .در
میان هزاران مادۀ قانونی و مصوبات نیز ،که در این  20سال وضاع شاده ،تنهاا قاوانین
معدودی وجود دارد که در واقع صورت قانونی دادن باه احکاام فقهای باوده اسات و
اکثریت قریب به اتفاق این قوانین و مصوبات عبارت باوده اسات از :قانونمناد کاردن
عقالیی زندگی اجتماعی مردم این کشورکه چنانکه قابال گفاتم باا شایوۀ پیشارفت و
توسعه میخواهند زندگی کنند .این قوانین و همچنین قانون اساسی ،قانونمناد کاردن
روند این توسعه و پیشرفت بوده است نه چیز دیگر .اگر مردم ایران این شایوۀ توساعه و
پیشرفت را انتخاب نکرده بودند و در همان وضع  ۱50سال قبال بااقی ماناده بودناد،
هیچ کدام از این قوانین و مصوبات و حتی قانون اساسی را الزم نداشتند و با نباودن و
عمل نشدن به آنها هیچ حکم اسالمی بر زمین نمانده بود .تمام آنها برای این اسات
که ایرانیها شیوۀ جدیدی از زندگی را انتخاب کردهاند که اگر نمیکردناد تاوان حیاات
ّ
متمدنانه در دنیای امروز را نداشتند .عملیاات و اقادامات خارد و کاالن اقتصاادی،
سیاسی ،دفاعی ،فرهنگی و رفاهی نیز کاه در ایان  20ساال باهوسایلۀ دساتگاههاای
مختلف حکومت در کشور اجرا شده تقریبا همهاش برای تحقق بخشیدن باه مقاصاد
توسعه و پیشرفت بوده است .البته در قانون اساسی پیشبینی شده که کلیۀ تقنینهاا و
اجراها باید به گونهای باشد که حریم محرمات مسلم دینی شکسته نشود .که البته این
مطلب مسئلۀ دیگری است .به این ترتیب آنچه در طی این بیست سال بهطاور واقعای
در قلمرو حکومت و مدیریت اتفاق افتاده در ّ
کلیت خود ،عملکردنهاایی عقالیای و
برنامهای و غیر از اجرای احکام اسالم بوده است .مثل آفتاب روشن است کاه هماین
امروز مهمترین مسائل حکومتی که جامعۀ ماا ،گاروههاای سیاسای ماا ،رساانههای
گروهی و مسئوالن کشاورما باا آنهاا باه ساختی درگیرناد ،هماه اماوری عقالنای و
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برنامهایاند و نه اموری فقهی و استنباطی برخی از ایان مساائل عماده ایانهاسات:
ضرورت توسعۀ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای کشور ما .ایا اینها تقادم و تاأخر
دارند؟ تعدیل اقتصادی؟ استمرار سیاست سازندگی؟ ساماندهی اقتصادی؟ با کااهش
قیمت نفت و کسری شدید بودجه چه باید کارد؟ مسائلۀ بیکااری واشاتغال ،مساائل
خطیر جوانان ،رکود و تورم اقتصادی ،مذاکره و رابطه با امریکا ،آری یا نه؟ دموکراسی
آری یا نه؟ نظارت استصوابی شاورای نگهباان ،آری یاا ناه؟ ترکیاب و تأییاد خبرگاان
چگونه باید باشد؟ سن ریی ۱5 ،یا  ۱8سال؟ منافع ملی و حوادث افغانستان؟ تهااجم
فرهنگی معنا دارد یا ندارد؟ ّ
عزت ،حکمات مصالحت در سیاسات خاارجی چگوناه
تأمین میشود؟ چگونه میتوان میزان مشارکت سیاسای ماردم را بااال بارد؟ کنفاران
اسالمی چگونه میتواند در صحنۀ بینالمللی نقش مؤثر ایفا کند؟ جنگ تمادنهاا یاا
گفتوگوی تمدنها؟ دین را نباید در مقابل آزادی سیاسی قارار داد .آزادی دیانداراناه
غیر از آزادی برای هتک ارزشهای معنوی است و دهها مسئله و موضوع مهام دیگار
از این قبیل که امروز پرداختن به آنها از وظایف حکومت است .همۀ ایان مساائل از
انتخاب شیوۀ جدید زندگی یعنی انتخاب توسعه و پیشرفت پدید آمده است و مدیریت
ایاان مسااائل ،امااری عقالیای و برنامااهای اساات و نااه اجاارای احکااام اسااالم .البتااه
حکومتگران منتخب در کشور ما طبق قانون اساسی متعهدند که در مادیریت هماۀ
مسائل یاد شده ،حریم ّ
محرمات ضروری و مسالم الهای را نشاکنند و کسای درایان
مسئله تردیدی ندارد.
آری قانون مدنی ما به فقه تطابق دارد و پارهای از احکام دینی و فتاوای فقهی هام
در مسائل قضایی و جزایی کشور ما مبنای عمل است ،ولی قبل از انقاالب اساالمی
هم با اندکی تفاوت وضع همین بود و ایان وضاع تحلیال پیشاین را نفای نمیکناد .در
اینجا تذکر دو نکته را ضروری میدانیم :نکتۀ اول این است که گرچاه دربیسات ساال
گذشته حجم عظیمی از تبلیغات دینی (قطع نظر از تأثیر مثبت یا منفی آنها) بهوسیلۀ
نهادهاای حکاومتی انجاام شاده اسات ،اماا بایاد بادانیم کاه ایان کارهاا را دیگاران
نیزمیتوانند انجام دهند و این کارها جز وظایف ذاتی حکوماتهاا نیسات و باا ایان
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کارها هویت اعمال خرد و کالن حکومت که در پیش توضیح دادم دینی نمایشاود .و
نام اجرای احکام اسالم بر آنها گذاشته نمیشاود .نکتاۀ دوم ایان اسات کاه :گرچاه
نویسندگان قانون اساسی برای تأمین آنچه آنها شرعیت و اسالمیت نظام مینامیدناد
همۀ اعمال خرد و کالن حکومتی را که بهوسیلۀ سه قوۀ مجریه ،مقنه و قضاییه انجاام
میشود زیر نظارت فقیه جامعالشرایط قرار دادهاند .اما این نظارت (معنای آن هرچاه
باشد) هیچگاه سنخ و محتوای اعمال حکومتی انجام شده؛ یعنای برناماهریازیهاا و
قانونگذاریها و تدبیرات عقالئی به منظور توسعه و پیشارفت را عاوض نمایکناد و
آنها را مصداق اجرای احکام اسالمی قرار نمیدهد .همین اشکالها که ذکار کاردیم
به تعبیر «مدیریت دینی» که بعضی از مسئوالن بهکار میبرند نیز وارد است .مراعاات
اخالق اسالمی که بر مدیران و غیرمدیران فرض است ،مسئلۀ دیگاری اسات .لزوماا
مراعات اخالق اسالمی معنایش این نیست که ما چیزی به نام مدیریت دینای داریام.
این تعبیر که مدیریت دینای در دنیاای اماروز ممکان اسات ،تعبیاری ایادئولوژیک و
بیمعناست.
این نکته را نیز عرض کنم که بعضی از عالمان دینی ادعا میکنند که کتاب و سنت
در عصرحاضر ما را به توسعه و پیشرفت میخواند و اینکه رفتن راه توسعه و پیشارفت
همان تعقیب مقاصد پنجگانۀ شارع اسالم ،یعنی حفاظ اماوال ،ابادان ،دیان ،عقال و
نسل در دنیای حاضر است .اینجانب در اینجا وارد این بحاث نمیشاوم کاه آیاا ایان
تفسیر در کتاب و سنت درست است یا نه ،اما تأکید میکنم که بار فارض کاه چناین
باشد ،باز هم محتوای مدیریت روند توسعه و پیشرفت یعنی ّ
کلیت حکومت در عصار
حاضر همچنان غیردینی و علمی میماند و با احکام فقهی قابل اداره کاردن نخواهاد
بود.
اینجانب از همه صاحبنظران دینی که چناان تعبیراتای را باهکاار میبرناد تقاضاا
میکنم به صراحت اعالن کنند کاه منظورشاان از چساباندن پساوند «اساالمی» باه
اموری که به وضو  ،اموری عقالیی و برنامهای هستند چیست .امروز تا این مطلاب
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دقیقا روشن نشود ،صاحبان قرائت رسمی و قرائت نواندیشانه موفق باه گفاتوگاو و
بحث نتیجهبخش با یکدیگر نخواهند شد.
میدهدکهبینواقعیت
تصویریکهشماازوضعجامعهارائهکردیدنشان 
زندگیمردموعملمدیرانازیکطرفومـدعایقرائـترسـمیازدیـن از
طرفدیگرفاصلۀعمیقوجوددارد.زنـدگیمـردموعمـلمـدیرانبـرمـدار
توسعهوعقالنیتابزاریاست.اماادعایقرائترسمیحکومتبـهمعنـای
بـهکـاربـرده
پارهایازتعبیرهاییکه 
اجرایاحکامشریعتاست.فرمودیدکه 
آنهافرافکنیمباحثازواقعیـات
میشودقابلقبولنیستودرواقعهویت 

بـرونشـویبـرایحـل
بهعالماشباحاست.حالسؤالمنایناستکهآیاراه 
بحرانتضادقرائترسمیوعملمدیراناجراییوزندگیواقعـیمـردموجـود
دارد؟ 
راهحل این است که باید با یک روش علمی قابلقبول ،دینشناسی کارد .ماثال باا
روش پدیدارشناسی ،میتوان دین اسالم را بهصورت یک پدیدار مطالعه کرد و ذاتای و
غیرذاتی آن را از یکدیگر تفکیک کرد .این روش مطالعاه باا روش مطالعاه متکلماان
گذشته که قرائت رسمی بر آن مبتنی است به کلای متفااوت اسات .آناان نخسات باا
دالئل کلی معین میکردند که دین چه باید باشد و آنگاه کتاب و سنت را بر مبنای آن
بایدها قرائت میکردند .اماا روش پدیدارشناسای باه ماا میگویاد دیان اساالم یاک
پدیدارواقعی است .شما باید این پدیدار را بشناسید و دریابیاد کاه چاه چیاز ذاتای آن
است و چه چیز نیست .اگر دین اسالم با این روش مطالعه شود قرائتهایی باهدسات
میآید که در تضاد باا واقعیاات دیگار از جملاه واقعیات حکومات در عصار حاضار
قرارندارند.
روش متکلمان مسالمان ایان باود کاه نخسات فلسافه و اهاداف نباوت را معاین
میکردند و آنگاه کتاب و سنت بر مبنای تأمین آن اهداف تفسیر میکردند .نتیجۀ این
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روش این بود که دین اسالم عبارت است از مجموعهای از تعلیمات ،احکاام و اصاول
اخالقی که همه باید آنها را بپذیرند و بر طبق آنها زندگی کنند .دیان اساالم مسااوی
است با «مجموعهای از اطالعات در بارۀ واقعیات ،اصول اخالقی و احکام الهای».
پیروان این مشرب با حرکت از پیشفهمها و پیشفارضهاای خاود ،هماۀ اطالعاات
موجود در کتاب و سنت را دین میانگارند و تکیاهگااه دائمای آنهاا ایان اسات کاه :
«درکتاب و سنت چنین آمده است»؛ آنها حاضر نیساتند در باارۀ ایان تعبیار خاود باا
کسی بحث کنند .آنها به این پرسش دقیق و بسیار مهم که تعبیر «در کتااب و سانت
چنین آمده است» یعنی چه؟ پاسخ نمیدهند .در حالی که این پرسش ،همان پرساش
هرمنوتیکی بنیادین است که امروز پیروان همۀ متون مقدس با آن مواجه هستند .آنها
این پرسش را در میان پرانتز میگذارند و مستقیما از مضامون کتااب و سانت ساخن
میگویند اما سخن گفتن از معنای کتاب و سنت قبل از روشن شدن پاسخ آن پرسش
ّمهم ممکن نیست .این همان مسئله است که من کوشش کاردهام باا نگاارش کتااب
هرمنوترک ،کتاب و سنت آن را وارد محافال علاوم اساالمی کانم .یکای از صااحب
نظران محترم قرائت رسمی در یک اجتماع عمومی تأکید میکرد کاه ماا آن قرائات از
اسالم را پذیرفتهایم که ائمۀ اطهار (ع) و پ از آنان علما و فقهاای شایعه و سانی در
چهارده قرن گذشته پذیرفتهاند .پرسشی که ما در برابر این تعبیر مینهیم این است کاه
مفهااوم همااین «دعااوی» چیساات؟ درقاادم اول بایااد مفهااوم ایاان دعااوی و عناصاار
تشکیلدهندۀ آن به دقت روشن شود :قرائت یعنی چه؟ قرائت از اسالم یعنی چه؟ ائمۀ
اطهار چنین قرائت کردهاند یعنی چاه؟ علماا و فقهاای شایعه و سانی چناان قرائات
کردهاند یعنی چه؟ قرائت ائمه با علما و فقهای شیعه و سنی چگونه بهدست شما یا ما
میآید و چگونه معلوم میشود؟ نقش پیشفهمها و پیشفرضها ،بسط تاریخی و نقد
تاریخی در این معلوم شدن چیست؟ اگر قرار است دوطارف باا یکادیگر گفاتوگاو و
مباحثه کنند اول باید پاسخ این سؤالها روشن شود .اگر در بارۀ پاساخ ایان ساؤالهاا
بحث شود آن وقت به وضو معلوم میگردد که مفهوم این دعویها که «ائماه چناین
قرائت کردهاند» و یا «در کتاب و سنت چنین آمده است» یک مفهوم اختالفی اسات
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نه یک مفهوم روشن .این صاحبنظران این قبیل مفهومها را کاامال واضاح و بادیهی
میشمرند و آنگاه میگویند قرائت دیگران در مقابال قرائات ائماۀ اطهاار قارار دارد،
یعنی همه ساکت! با این وضع صورت مسئله تحریف میشود و بحث و گفتوگو هام
به جایی نمیرسد .در نهایت این احسااس باه انساان دسات میدهاد کاه گویاا ایان
صاحبنظران محترم تصمیم گرفتهاند پیرامون آنگونه پرسشها نگردناد و باه دیگاران
نیز اجازۀ طر آن پرسشها را ندهند و مباحاث خاود را از محتواهاای کناونی اذهاان
مسلمانان که در طول هزار و چهارصد سال بهتدریج انباشته شده آغااز کنناد و ناه از
مبادی و مقدمات و دالیل و عوامل این محتواهای ذهنی .خوب اگر ایانطاور اسات
یک بار بیایند و به صراحت اعالم کنند ما فقط بنا داریم نظرات خودماان را بگاوییم و
حاضر نیستیم به همۀ پرسشهای مربوط به آن نظرات پاساخ دهایم .در ایان صاورت
تکلیف روشن میشود .اما خطر مهم این است که با بهکارگیری این روش تفکر دینای
فلج میشود ،دین ،بازدارندۀ تکامل معنوی ،رشد ،پیشرفت و حل مشاکالت زنادگی
میگردد و به جای اینکه انسانها فوج فوج به دین خدا وارد شوند فاوج فاوج از دیان
خدا بیرون میروند! مسلما ناه صااحبان قرائات رسامی باه ایان عاقبات خطرنااک
خوشامد میگویند و نه نواندیشان دینی .چارۀ کار ما در آغااز کاردن از پرساشهاای
بنیادین هرمنوتیکی (پرسشهاای مرباوط باه تفسایر و تأویال متاون) اسات و ناه در
مسکوت گذاشتن آنها.
اما با مطالعۀ اسالم با روش پدیدارشناسی ،کتاب و سنت باهصاورت یاک پدیادار
تاریخی پیامدار دیده میشود که انسانها را مخاطب قرار داده است .با بهکار گیری این
روش معلوم میشود که اساالم شاخص پیاامبر (ص) عباارت اسات از« :اعتاراف و
ّ
مسخرانۀ وی به تلقی تجربی خطاب خداوند» و اسالم مؤمنانۀ اهال تحقیاق
شهادت
ّ
عبارت است از« :اعتراف و شهادت آنها به حقانیت آن تجربۀ نبوی پ از شناساایی
آن و دریافت پیام از آن» و اساالم عاوام عباارت اسات از« :مجموعاهای از عقایاد و
اصول اخالقی و تکلیفهای دینی (مجموعه ای از اطالعات انباشاته شاده در طاول
چهارده قرن)» .اسالم شخص نبی بر تجربۀ وحیانی قائم است و اسالم مؤمنان اهال
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تحقیق بر رویارویی محققانه با تجربه و اعتراف نبوی و دریافات پیاام از آن ،و اساالم
عوام بر تربیت دینی و تقلید .اسالم مؤمنان اهل تحقیاق در صاورتی دوام مایآورد کاه
عنصر شناسایی تجربۀ نبوی و پیامگیری از آن دائما در آن حفظ و تمدید شود و هماین
امر موجب میشود که علم کالم و دینشناسی مؤمنان اهل تحقیاق همیشاه انتقاادی
باشد .انتقادی به این معنا که دائما پیامهای جدید دریافت کنند و هیچ گزارۀ کالمی را
سخن نهایی ندانند .آنهاا در یاک تفسایرگری دائمای زنادگی میکنناد .آنهاا اجاازه
میدهند علم ،فلسفه ،هنر ،ادبیات غیردینی ،سیاست توساعه ،حکومات و هار چیاز
دیگر همانطور که هست بماند و آنها درصدد دینی کردن این امور برنمیآیند؛ گرچاه
از موضع انسانشناسی دینی خود میتوانند آنچه را که به ساحتهای گوناگون انساان
مربوط است نقد کنند .علام کاالم یاا الهیاات کاه مؤمناان اهال تحقیاق بار مبناای
پدیدارشناسی تجربه ،اعتراف و شهادت نبوی ،ایمان باه حقانیات نباوی و ایماان باه
حقانیت آن بنا میکنند قادر است ذاتیات آن تجربه و اعتراف و شهادت نبوی را که در
کتاب و سنت خود را نشان میدهد از غیرذاتی آن تفکیک کناد؛ پیاام را در آن ذاتیاات
جستوجو کند و آنها را متعلق ایمان بداند .بر این اساس صاحبان این دانش ،خود،
قادربه قرائت جدید از کتاب و سنتاند که الزاما نباید با قرائتهای دیگر متضاد باشد
ولی ممکن است با آنها متفاوت باشد .پ راه برونشو از این بانبسات تغییارروش
مطالعاۀ اسااالم اساات .اگاار اسااالم ماثال بااا روش یادشااده مطالعااه شااود ،واقعیااات
ساحتهای مختلف هستی انسان چون دین ،علم ،فلسفه ،هنار ،ادبیاات ،سیاسات،
صنعت و استقالل خود را حفظ میکنند و بحران قرائت دینی رفع میشاود .تابوهاا و
خطقرمزهای کاذب از میان میرود .زندگی از پیام دین سیراب می شود ،نه اینکاه در
ندان شکلگرایی دینی گرفتار آید .اگر قرائت دینی ما عوض شود آنچه دیان اسات از
ز ِ
غیردین متمایزمیشود؛ هر حقیقتی در جای واقعی خودش قرار میگیارد؛ مشاکالت
تئوریک تا حدود زیادی حل میشود و میادان بارای حال علمای مشاکالت زنادگی
جامعه ما بازتر میگردد و مشارکت عمومی سیاسی برپایۀ تعقل جمعی ،پایاه و بنیااد
محکم پیدامیکند.
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میسازد؟ 
میکندیاآنراپژمرده 
آیاقرائترسمی ایماندینیراشاداب 
این قرائت ایمان دینی را پژمرده میکند .مثال این ادعا که حکومت اجارای احکاام
الله است و ما داریم احکام اسالم را پیاده میکنیم ،در حالی که در واقعیت مسائله باه
کلی چیز دیگری است و پیامدهای ناگوار و خشونتهای ناشای از ایان ّادعاا چناان
ناهماهنگی در وجود انسان متدین پدید میآورد که ایماان او را از شاادابی میانادازد.
چون ابهام و تشویش ایجاد میشود ،خطاب دینی بیپیام میشود و بیان دینای بادون
پیام اصال بیان دینی نیست .چیزی به نام دین تحویل انسانها داده میشود که در واقع
دین نیست.
ایمان دینی ازعلل و دالیل متعدد تغذیه میکناد.ماثال ازمنطقای و عقالیای باودن
بیانهای دینی ،پاسخگویی به نیازهای وجودی انسانها ،وجود خلوص و صداقت در
عمل عالمان دین و نهادهای دینی ،فراهم کاردن امکاان تجرباۀ دینای بارای افاراد از
دوران کودکی و  -با وجود چنین شرایطی «خطاب دینی» پیامدارمیشود ،پیاامی کاه
انساان را از تنگناهاای روزمرگای بیارون میبارد و افاقهاای معناوی را بااه روی وی
میگشاید؛ اگر چنین شود ایمان شاداب و زنده خواهد شد و اگار اینهاا نباشاد ایماان
شکوفا وجود نخواهد داشت.
دینپژوهیمیشود عواقبخواسـتهو
وقتیعقالنیتانتقادیمدرنوارد 
ناخواستهایبهدنبالدارد.اساسعقالنیتانتقادیبرویرانـی اوراقکـردنو
شالودهشکنی()Deconstrauctionاست.اماایماننـوعیثبـاتبـههمـراه

میتوانباایماندینیجمعکرد؟ 
دارد.آیاعقالنیتانتقادیرا 
در میان عوام همینطور است که شما میگویید .اما ایمان خواص هرچه از عنصار
ثبااات دور شااود و بااه دغدغااه ،سااؤال ،نااا آراماای ،حیاارت و ...نزدیااکتاار شااود،
خالصتراست .ایمان خواص هرچه از ثبات دورتر شود ایمانتر است.
یکی از لوازم زندگی جدید ،برداشته شدن اجتنابناپذیر سد میاان عاوام و خاواص
است .دردنیای جدید به هایچ وجاه نمیتاوان عاوام را دریاک فضاا و خاواص را در
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فضای دیگری نگاه داشت .در گذشته که فالسفه میگفتند بحثهاای خاواص را باه
میان عوام نکشانید ،رسانههای گروهی تفکرساز وجود نداشتند .امروز آنچه ماثال باه
نام هنر از طریق رسانههای گروهی به میان مردم سرازیر میشاود ،چیازی اسات کاه
خواص آن را تولید میکنند .هنر را عوام به وجود نمیآورند؛ هنر را خاواص باه وجاود
میآورند؛ ولی در عین حال به سوی عوام سرازیر میشود .در مسائل دیگر هام چاون
فلسفه ،مباحث دینی و علمی قضایه هماینطوراسات .گساترۀ ایان مساائل هرچناد
تخصصی بود ،بهگونهای زندگی عموم مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است .در دنیایی
که زندگی شخصی حریم خودش را از دسات داده اسات ،نمیتاوان انتظارداشات کاه
عدهای عوام در یک محیط بستهای با اصول ثابتی بدون دغدغه باه زنادگی خودشاان
ادامه دهند .نه تنها در بارۀ ایماان دینای ،بلکاه در باارۀ هایچ عقیادهای اماروز چناین
انتظاری نمیتوان داشت .چارهۀ کار هرچه بایشتار پیاامدار و جاذاب کاردن بیاان و
خطاب دینی است و نه تأمین ثبات جزمگرایانه .ثبات ایمان در فوران دائمی دغدغاه و
حیرت است ،نه در گرهخوردگی و تحجر ذهنها.
باآمدنعقلخودبنیادمدرنواسـتقاللیـافتنعقـلازدیـنو«نهادهـای
دینبنیـاد» اسـتقاللیـافتنعلـماخـالق(برمبنـای
عقلبنیاد»از«نهادهای 

روانشناسی) دنیـوی
جامعهشناسییا 

حسنوقبحذاتییاتحویلاخالقبه
اثباتناپذیرشدنکـلاعتقـادات 
وعرفیشدنحقوق علمیشدنمدیریتو 
دینداریبهتجربۀدینیوتجربـۀامـرقدسـیواهمیـت
پسازکانت تحویل 
شکلگیریجامعۀمدنیوتفکیکحـریمخصوصـیازحـوزۀ
یافتنایمانو 
عمومیوتبدیلرعایابـهشـهروندانوپیـدایشجوامـعدمکراتیـکوقبـول
آگاهانۀلوازمآزادیتانهایتمنطقیآن درچنیناوضاعواحوالیآیـاتجربـۀ
دینیممکناست؟آیادنیایمدرنوجوامعمدرن فضـاییبـرایتجربـۀامـر
میگذارد؟ 
قدسیباقی 
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بحرانی که در زندگی جدید پیداشده نوعی حالات ساؤال داشاتن ،نگاران باودن و
توجه به بیرون از خود را برای انسان جدید به وجود آورده است .زنادگی قادیم ،بساته
بود و به همۀ نیازهای آدمیان در داخل یاک نظاام بساته پاساخ داده میشاد .بحاران
جاری چشم انسان را به بیرون از زندگی و به افق دیگاری میگشااید .زنادگی جدیاد
سکوالر به جایی رسیده که دارد روزنههایی را به بیارون از خاودش بااز میکناد .ایان
نقطۀ قوت امروز نسبت به یکصد ساال پایش اسات .انساان مادرن پا از تجرباۀ
گونهای سیستم بستۀ خود بنیاد عقالنی ،اینک دارد رفتهرفته این سیستم را بازمیکند.
سخن گفتن از واقعیت قدسی و تجربۀ آن بهصورت «معنای معناها» در زندگی جدید
امروز نه تنها میسر است؛ بلکه دامنه آن رو به گسترش است .ظاهرا در تجربۀ جهاان
امروز ویژگی امر قدسی این است که خود را معنای معناها و سرچشامۀ هماۀ معناهاا
نشان میدهد .و این ویژگی غالبتر از ویژگیهای جذبه و هیبت اسات کاه رودولاف
اتو آن را مطر کرد.
باتوجهبهاینکهنقدمتونمقدس نقشمحوریدردرکانسـانغربـیاز
دینداشتهاست آیاجاینقدتاریخیدرجامعۀدینیماخالینیست؟ 
بله! خالی است .اگر قرار باشد که به کتاب و سنت نگاهی پدیدارشناساانه داشاته
باشیم ،همۀ اینها به میدان میآید و نقد تاریخی از مراحل پدیدارشناسی متون اسات.
نکتۀ مهم این است که نقد تاریخ متون مقدس برای مؤمنان یک نقد مثبت است و ناه
منفی؛ یعنی شکستن قالبهای تاریخی است بهمنظور رسیدن باه پیاام اصالی متاون
مقدس و در مورد مسلمان به پیام اصلی کتاب و سنت.
تقدسزداییازدیننیست؟ 
آیایکیازلوازمنقدتاریخیمتون  
بسااتگی دارد بااه اینکااه شااما دیاان را چگونااه معناای کنیااد .دیاان در اصااطال
جامعهشناسان و مورخان دین با دین در اصطال پدیدارشناسان متفاوت است .دیان
دراصطال جامعهشناسان عبارت است از پدیدهای که یک جامعهشناس از بیرون باه
آن نگاه میکند و با روش جامعهشناسی آن را شناسایی میکناد .وی بار ایان اسااس
حوزههاای مقادس زناادگی را ازحوزههاای نامقاادس تفکیاک میکنااد .البتاه وقتاای
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بخواهند حوزههای مقدس زندگی را از دید یک جامعهشناس بررسی و نقد کنناد ،آن
حوزهها نامقدس میشود .مورخ دین هم با نقد تاریخ از دین قداستزدایی میکند.
اما در پدیدارشناسی این حرفها وجود ندارد .از نگاه پدیدارشناسای دیان عباارت
است از اعتراف ،شاهادت و سالوک انساان دیاندار .پدیدارشاناس سالوک تجربای
دیندار را میبیند .در مرحلۀ نفوذ به سلوک انسان دیندار ،قداستزدایی معناا نادارد،
چون قداست به معنای مورد نظرجامعهشناس و مورخ اصال در آنجا وجود نادارد .در
شهود پدیدارشناس منطقۀ ممنوعه وجود نادارد .آنگوناه نقاد تااریخی کاه از موضاع
رسیدن به معنای پدیدار دینی است یک موضع مثبت است و اصالت آن معناای دینای
را ازمیان نمیبرد.
میگذارد؟ 
پدیدارشناسقداسترادرپرانتز 
معنای «قداست» برای پدیدار شناسان متأخر این اسات کاه «واقعیات قدسای»
خود را برای انسان ّ
متدین در عین ظهور «بااطن» و در عاین بطاون «ظااهر» نشاان
میدهد ،بهگونهای که هیچگاه در «چنگ» نمیافتد« ،عنقا»یی است کاه شاکارهیچ
ک نمیشود .این معنا از قداست ،غیر از جذبه و ّ
خشیت و شرم مقادس اسات کاه
رودلف اوتو آن را بیان کرده است .این معنا درست همان ویژگی اصلی واقعیت قدسی
است که پدیدارشناس را به پدیدارشناسی وامی دارد و قابل زدوده شدن نیست.
میتوانبهمشاهدۀذاتتجربهنبوینائلشد؟ 
آیابارویکردپدیدارشناسانه 
حداکثر دعوی پدیدارشناس این است که با فنومنی مواجه است که از آن به ارتباط
نبی با امر قدسی تعبیر میکند .ولی پدیدارشناس دعاوی احاطاه باه امرقدسای و یاا
تجربۀ خطاب او را ندارد .البته اگر اعتراف به حقانیت تجربۀ نبوی بر اثر پیاامگیاری از
آن اتفاق افتد ،در آن صورت عالوه بر پدیدارشناسی ایمان نیزبه وجود آمده است.
دعوی تجربۀ امر قدسی غیر از دعوی پدیدارشناس است .پدیدارشاناس ،تجرباۀ
صاحب تجربه را بررسی میکند.

بحرانها و چالشها در قرائت رسمی ازدین | 116

باتوجهبهاینکهقرائترسمیوسنتیازدیـندردنیـایجدیـدبـهپژمـرده
میکند جریاننواندیشیدینیکهازعقالنیـت
شدندینوایماندینیکمک 
میتواندازدیندفاعکند؟ 
میکند چگونه 
انتقادیوعقالنیتابزاریدفاع 
هر انسانی به چیزی تعلق خاطر دارد و هرگااه آن را در معارض خطار ببیناد از آن
دفاع میکند .انسان دینی که تعلق خااطر باه دیان دارد و وجهای از زنادگیش دینای
است ،دغدغهها و اضاطرابهاایی دارد .وی باا دیان باه پاساخ پاارهای از ساواالت
وجودی خود میرسد و با آن ،معنایاب میشود .چنین انساانی در هار محایط و هار
فرهنگی نمیتواند زندگی کند و همواره سعی خواهد کرد آن چنان محایط و فرهناگ
اجتماعیای پیدا کند که به معنایابی او کمک کناد.چاون معنایاابی هایچ انساانی در
خال نیست ،و انسان همیشه با محیط ،اطرافیان و فرهنگ خاود در ارتبااط اسات،
چنین انسانی یک حالت فراروندگی و تفسایرکنندگی دائمای پیادا مایکناد .چاون او
نمیخواهد در هیچجا زندانی شاود؛ تماام رناجهاا را از زنادانی شادنهاای مختلاف
میداند :زندانی شدن در زبان ،جامعه ،تن ،تاریخ و یا همۀ اینها وجه دینی انسان ایان
است که میخواهد این زندانها را سوراخ کند (باه تعبیار جاالل الادین رومای) و باه
افقهای دیگری دست یابد.
معنییابی و دینداری برای یک انسان همین است .چنین انسانی پارهای از شرایط
اجتماعی را مساعد این افقگشایی خواهد دید و پارهای از شرایط را نه .پ بهلحااظ
وجودی -نه بهلحاظ تئوری و عقالنیت -برای ایان انساان هماۀ شارایط اجتمااعی،
مساوی نیست و خواه ناخواه وی سعی خواهد کرد که شارایط مسااعد را بایشتار و
شریط نامساعد را کمتر کند؛ چنین انسانی فضای همزبانی و همدلی باا خاود ایجااد
خواهد کرد و از آن حیث که انسان است این کارها را خواهد کرد و این ،یاک رساالت
است .معنای این کارها خودخواهی نیست ،بلکه این انسان ،افقی باالتر از افاق دیاد
دیگران را میبیند و میخواهد محیطای مناساب باا آن افاق بارای خاود بساازد و باه
انسانیت واالی خود تحقق بخشد؛ پ به این معنی بارای حفاظ و دفااع از آن دیان
رسالت دارد .عقالنیت دینی چنین انسانی ،عقالنیت تفسیری (هرمنوتیکی) است که
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در درون خود انتقادی به این معناست .کاه هایچ گازارهای را بیاان نهاایی «واقعیات
قدسی» تلقی نمیکند و زندگی دینی او یک روند از تفسیر دائمی پدیدارهای واقعیات
قدسی است .چنین انسانی عقالنیت ابزاری را فقط برای ادارۀ زندگی دنیاوی باهکاار
میگیرد و نه برای دینداری .دفاع این انسان از دین ،دفاع ازعقالنیت تفسایری دینای
است که انسانیت متعالی با آن محقق میشود.
جریاننواندیشیدینیکهچنینرسالتیبردوشدارد آیاوظیفـۀاصـلیش
دفاعازایماناستیادفاعازحقوق اعتقاداتخـاص شـکلزنـدگیخـاص
نمیتواندفاع
نظامهایخاص 
بحثهایمقدماتیازآن 
و...؛چونباتوجهبه 
کردواینبحثکهتحتعنوانجوهردینییابهتعبیریگـوهردینـیمطـرح
میانجامد؟ 
میشوددرنهایتبهدفاعازایماندینیوتجربۀدینی 

چنین انسانی در واقع از انسانیت و االی خود دفاع میکناد؛ یعنای از ناوع انساان
بودن و انسان زیستن معنوی که غیر ازآن برایش عملی نیست.
یعنیوظیفۀجریاننواندیشیدینی دفاعازانسانیتمتعالیاست .
بله! دفاع از متعالی زیستن انسان است و همهچیز در این معیاار ،معناای خاود را
میباید؛ هر ارزشی که با این نوع زیستن سازگار باشاد ،ماورد دفااع و ایجااب و هار
ارزشی که با آن سازگار نباشد ،مورد نفی قرارخواهد گرفت و این ارزشها با استدالل
ساخته نمیشوند ،بلکه عملی هستند به این معنا که انسانی که به این مرحلاه رسایده،
در کنار هر نوع ارزشی نمیتواند زندگی کناد و فقاط باا ارزشهاای خااص میتواناد
زندگی کند .مسئله این نیسات کاه او باا عقالنیات انتقاادی آنهاا را پذیرفتاه ،بلکاه
هماهنگی موجودی او با این ارزشهاست که موجب قبول آنها شده است.
میتوانـدوجـودداشـته
برایرسیدنبهانسانیتمتعالی منـابعمختلفـی 
نمیتوانازمنبعدینتغذیـهکـرد بلکـهممکـناسـت
باشد؛یعنیلزومافقط 
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سرخپوستی عرفانبودایی اگزیستانسیالیسـم
عرفانهایخاصینظیرعرفان 

و...موردمراجعهقرارگیرد .
درست است .برای این مطلب که انسانیت متعالی در کجا و از کدام منبع بهدسات
میآید نمیتوان برهان اقامه کرد .انسانها باید آن را تجربه کنند و درمقام تجربه مناابع
رسیدن به انسانیت متعالی متعدد است .چیزی که هست سنت دینی هر فارد کاه وی
در داخل آن بزر شده است نقش مهمی در ارتباط با آن منابع بازی میکناد .انساان
باالخره از درون سنت دینی خودش راه را باز میکند .از سنت دینی نمیتوان باه کلای
بیرون پرید؛ مثال من مسلمان که در قرن بیساتم زنادگی مایکنم وقتای باه عقاب بار
میگردم مایبینم زباان دینای مارا پیامبراساالم (ص) بارای مان بنیاان نهااده اسات.
بنیانگذاران ادیان از این نظر مهم هساتند کاه در مقطاع خاصای زباانی را باه وجاود
میآورند؛ در مقطع خاصی گفتوگویی را آغااز میکنناد؛ ماثال در گفاتوگاویی کاه
پیامبر اسالم با امت خود آغاز کرده است سنت دینی اساالم متولاد شاده اسات .مان
متعلق به این جریان گفتوگو هستم که پ از پیامبر اسالم هر ک باه گوناهای روی
آن کااار کاارده و آن را بسااط داده اساات؛ افاارادی نظیاار عطااار ،مولااوی ،حااافظ،
صدالمتألهین و  ...از طریق سنتی که در آن بزر شادهاند باه ایان گفاتوگاو دامان
زدهاند .کسی که در سنت مسیحی زنادگی میکناد آغاازگر گفاتوگاوی وی عیسای
مسیح (ع) بوده است .تاریخ یک انسان مسیحی با من متفاوت است .باه ایان دلیال
من اصال نمیتوانم تجربههای او را داشته باشم و او نیز امکان تجربههاای مارا نادارد.
سنت از این نظر مهم است .نمیتوان سنت را نفی کرد و نواندیش دینی شد ،فقاط باا
کلنجار رفتن با سنت است که میتوان نواندیش دینی شد .منظور از این کار توقاف در
مفهومهای گذشته نیست؛ بلکه منظور این است که از طریق چالش با سنت به خلاق
مفاهیم جدید نائل شویم .پ ارتباط برقرار کردن هر فرد با هر منبع انسانیت متعاالی
تنها از طریق گونهای چالش با سنت دینی خود وی میسر است.

انواعتفسیرمتون 1
متن زیر ترجمۀ خالصهشدهای است از مقالهای تحت عنوان «انواع تفسایر» ،نوشاتۀ
 Axel Bühlerکه در یک مجموعۀ مقاالت به زبان آلمانی باا مشخصاات زیار باه
چا رسیده است .مترجم (محمد مجتهد شبساتری) جهات تساهیل فهام پاارهای
اضافات را افزوده است.
Bühler, Axel (2003). Hermeneutik: Basistexte zur Einführung
in die wissenschaftstheoretischen Grundlagen von Verstehen und
Interpretation, Heidelberg; SYNCHRON Wissenschaftsverlag
der Autoren.
آقای بولر مینویسد:
در این مقاله من با موضوع تفسیر  interpretationسروکار دارم .در این مقالاه از
موضوع فهمیدن تا آنجا سخن به میان میآید که وسیلۀ تسهیل تفسیر قرار میگیرد.
ظاهرا چنین بهنظر میرسد که فهمیدن و تفسایر کاردن یاک معناای تعریفشادۀ
دقیق دارند که دانشمندان میخواهند آن را بیان کنناد و توضایح دهناد؛ در حاالی کاه
اینطور نیست .فهمیدن و تفسیر کردن عبارت از انواع عملیات است کاه هار کادام از
آنها مسائل گوناگون خود را دارند .آن انواع از تفسیر را در این مقالاه توضایح خاواهم
داد که مربوط میشوند به اظهارات زبانی .مسائل «تأویل و تفسیر هستی» از قلمارو
 .1تاریخ نشر اینترنتی 2 :دی ماه ۱۳99
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تفسیر اظهارات زبانی که در اینجا از آن بحاث مایکنیم خاارج اسات و کااری باه آن
موضوع نخواهم داشت.
اظهارت زبانی گونهای ارتبااط برقارار کاردن اسات ،چاه بهصاورت کتبای و چاه
بهصورت شفاهی .پیش از هرگونه اقدام به تفسیر اظهارات زبانی باید معین کنایم چاه
هدفی را از تفسیر دنبال میکنیم و درصدد بهدست آوردن چه شناختی هستیم .پ از
این معین کردن نوبت این سوال میرسد که آن شاناخت را چگوناه میتاوانیم بهدسات
آوریم.
ّ
فعالیت ارتباطگیری سه محور دارد:
 -۱اسباب و علل ارتباطگیری
 -2محتوای بهوجودآمده یا پیام بهوجودآمده از طریق ارتباطگیری
 -۳تأثیرات آن ارتباطگیری
ما به اندازۀ انواع هدفهای تفسیری فهمیدن داریم .فهمیدن یک نوع نیست .واژۀ
«فهمیدن» را باید از این اطالقش بیرون آورد و نخست در این موضوع بحث کرد کاه
هدفهای تفسیری ما چیست؟ تا معلوم شود چاه چیاز را میخاواهیم بفهمایم و چاه
شناختی را میخواهیم بهدست آوریم؟ و منظورماان از کلماۀ «فهمیادن» در آن ماورد
هدف تفسیر گفتاار یاا ماتن
معین چیست؟ معنای «فهمیدن» در هر مورد در گرو آن ِ
است .شما هر گونه هدفگیری کنید فهمی متناسب با آن هدفگیری پیادا میکنیاد.
عملیات تفسیری (یعنی حرکت تفسیری) متناسب با هدفهای تفسیر منظور میشود
و متفاوت است ،و نمیتوان یک رشته حرکتهای معین را بهصورت متحدالمال برای
انواع تفسیر متن معین کرد.
عملیات تفسیری یا مربوط است به علل پدیاد آمادن ماتن ،یاا مرباوط اسات باه
محتوای پیام که از طریق آن ارتباط به ما داده شده و یاا مرباوط اسات باه تاأثیرات آن
ارتباط که برقرار شده است .تفسیرهای ما مربوط به یکای از اینهاا اسات .پا ماا
میتوانیم انواع هدفهای تفسیریمان را به سه دستۀ اصلی تقسیم کنیم:
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 -۱آن دسته از هدفهای تفسیری کاه مرباوط میشاود باه شاناخت علال و
اسباب پدید آمدن متن.
 -2دستۀ دوم آنچه مربوط میشود به صفات و مشخصات متن پدیدآماده کاه
پیام در آن است.
 -۳دستۀ سوم مربوط میشود باه داوریهاایی کاه بعادا در باارۀ ماتن انجاام
میشود که آن داوریها تأثیرات متن است.
آقای بولر مینویسد  ۱8نوع هدفگیری تفسیری داریم برحسب استقرا :
هادف بهدسات آوردن
 -۱نوعاول از هدفگیریهای تفسیری عباارت اسات از ِ
متن مورد تفسیر ،که هنگام پدید آوردن گفتاار و یاا
ِ
غرض شخص پدیدآورندۀ گفتار یا ِ
متن از برقرار کردن ارتباط منظور داشته است و تأثیرهایی که میخواسته روی شنونده
و خواننده بگذارد.
آقای بولر چند تا مثال میزند و مینویسد ممکن اسات غارض نویساندۀ ماتن یاا
گویندۀ گفتار این باشد که من چیزی را باور کنم که تا به حاال بااور نکاردهام؟ پا او
میخواهد در من یک باور ایجاد کند .بولر مینویسد این سوال ماوقعی پایش میآیاد
که شما در متن یک مدعا را ببینید؛ مثال متن میگوید اگر فالن دارو را بخوری ،در تو
فالن تأثیر را دارد – این یک ادعا است .آیا غرض نویسنده یا گوینده این است که مان
این ادعا را باور کنم؟ ممکن است نویسنده یاا گویناده چناان بنویساد یاا بگویاد کاه
بخواهد من شنونده یا خواننده را از حادثهای یا چیازی بترسااند .چگوناه میتاوان باه
غرضهای نویسنده یا گوینده مانند باوراندن و یا ترساندن دسترسی پیدا کرد؟ در مقام
تفسیر دنبال چه نوع غرضهایی باید باود؟ باولر در مقالاۀ دیگاری مینویساد :آنچاه
تاکنون در بارۀ دخالت دادن اغراض گویناده یاا نویسانده در تفسایر ماتن و متادهای
رسیدن به آنها گفته شده بسیار نااقص اسات و بایاد تحقیقاات جدیاد در ایان بااب
صورت گیرد.
 -2نوعدوم از هدفهای تفسیری این است که میخاواهیم بهدسات آوریام چارا
گوینده یا نویسنده آن شکل خاص از گفتار یاا نوشاتار را بارای اباراز مقصاود و ماراد
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خویش انتخاب کرده است .مثال چرا فالن کلمۀ معین یا فالن جملاۀ معاین را باهکار
برده است .اگر ما دنبال این پرسش باشیم در واقع فهم خودمان را در باب تفسیر ماتن
توسعه میدهیم ،چون آثاری بر آن مترتب است.
فرض کنید شما نامهای را میخوانید که در تااریخ معینای پادری بارای فرزنادش
نوشته است و در آن میبینید که پدر نوشته« :فرزند عزیزم! اگر تحصایالت خاود را تاا
پایان دکتری ادامه دهی ،من متعهد میشوم برای تاو یاک مساکن تهیاه کانم ».شاما
میخواهید این نامه را تفسیر کنیاد .اولاین دریافات شاما ایان خواهاد باود کاه پادر
فرزندش را تشویق کرده است به ادامه تحصیل .اما ممکن است سوال دیگاری بارای
شما پیش آید و آن این است که چرا تهیۀ مسکن را انتخاب کرده و مثال ننوشاته اسات
برایت اتومبیل تهیه میکنم ،یا ننوشته فالن مبلغ برای تو در بانک ذخیره میکنم .شاما
اگر بخواهید به پاسخ این سؤالها برسید احتیاج به تفسیر بیشتر داریاد .بایاد برویاد
اوضاع اقتصادی زمان نگارش آن نامه را بهدست آورید تا بفهمید در آن زمان وضعیت
و شرایط تهیۀ مسکن چگونه بوده است .ممکن است به این نتیجاه برساید کاه در آن
زمان تهیه مسکن مهمترین مشکل جوانان بوده است و به این سابب پادر قاول تهیاه
مسکن داده است نه چیز دیگر.
در تفسیر ادبیات هم همینطاور اسات .شاما در دیاوان حاافظ میخوانیاد کاه او
میگوید:
می خور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند
چرا حافظ این چهار گونه انسان را در عصر خودش در شیراز یکجا جمع کرده و
چنان قضاوتی نموده است؟ باید تحقیق کنید درباب اوضااع فرهنگای و دینای عصار
حافظ در شیراز و این تحقیقات همه کارهای تفسیری است.
 -۳نوعسوم از هدفهای تفسیری این است که یک ماتن را تفسایر مایکنیم باا
هدف بهدست آوردن طرز تفکر یک نویسنده یا گوینده .مثال مقاله یاا کتااب کسای را
میخوانیم که او را درسات نمیشناسایم و میخاواهیم از مضاامین نوشاتههای او ،از
جهانبینی او ،اعتقادات ،تردیدها و شکها و یقینهای او ،احساسات و عواطاف او
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… فهمی بهدست آوریم که در این صاورت حتماا از نوشاتههای دیگار او هام کماک
میگیریم .این هم یک نوع از هدفهای تفسیر میتواند باشد.
 -4نوعچهارم از هدفهای تفسیری این اسات کاه میخاواهیم لاوازم و تبعاات
مستقیم و یا غیرمستقیم آن مبانی را که مؤلف در نوشاته خاود پذیرفتاه اسات بررسای
کنیم .در روند چنین تفسیری چه بسا مجبور میشویم تقریرهای جدید از مطالاب آن
کتاب به عمل دهیم و نقاط خالی را بازسازی کنیم.
 – 5نوعپنجم از هدفهای تفسیری تبین روانشناختی مؤلف اسات .میخاواهیم
از موشکافی در متن بهدست آوریم که مؤلف چه انگیزههاایی بارای پدیاد آوردن ماتن
داشته و غرضهای ثانوی او که در متن آشکارا ظاهر نشدهاند چه بوده و پشت صحنۀ
روانی او چگونه است .شما فرض کنید یک دانشآموز در حال جاواب دادن باه یاک
ّ
سؤال امتحانی است .او که میخواهد معلام بفهماد کاه او جاواب ساوال را میداناد
میتوانست با نوشتن چند جملۀ کوتااه ایان غارض را بارآورده ساازد .ولای او چناین
نمیکند و یک جواب ّ
مفصل و مشرو مینویسد .معلم میتواند جواب دانشآموز را
تحلیل روانی کند و بگوید این دانشآموز میخواهد نشان دهد که نه تنها جواب سوال
را میداند ،بلکه او یک دانش آموز باساواد و برجساته اسات .در اینجاا یاک تفسایر
صورت میگیرد با هدف تبین روانشناختی نویسندۀ آن متن ،یعنی دانشآموز.
 -6نوعششم از هدفهای تفسیر متن ،توضیح روانشناختی افکاار نویسانده یاا
گوینده است و آ گاه شدن از علل و عوامل روانی و فیزیکی که بر مؤلف یک ماتن اثار
گذاشته تا او دارای آن جهانبینی ،آن اعتقادات ،آن افکار و آن اقدامات گاردد ،کاه در
متن مورد تفسیر اظهار شده است .و نیز در ایان ناوع از تفسایر میخاواهیم ببینایم او
هنگام تألیف متن یا گفتار از نظر فکری و عملی با چه مسائل و مشکالتی درگیر باوده
است و در چه شراطی با چه اقداماتی به حل مشکالت و مسائل موردنظرش پرداخته
است .در این صورت ممکن است افکار او را راهحلهایی بدانیم که برای حل مساائل
و معضالت پیشامده برای وی آنها را بهکار بساته اسات .و نیاز در ایان گوناه تفسایر
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بررسی میکنیم که محیط فرهنگی و فیزیکی چه آثاری بر روی مؤلف داشاته اسات.
[]۱
 – 7نوعهفتم از هدفهای تفسیری بهدست آوردن آن وضعیت یاا حالات روانای
معین است که مؤلف آن را نشان میدهد و جلوی چشمان ما میگذارد .در این نوع از
تفسیر که نموناههای واضاح آن را در تفسایر ادبیاات میتاوان پیادا کارد از نشاانه باه
نشاندادهشده حرکت نمیشود بلکه قضیه برعک است و از نشاندادهشاده بهساوی
نشانه حرکت انجام میگیرد .دراین گونه تفسیر ،هادف مشاخص کاردن ایان مطلاب
است که آنچه مثال در یک غزل آمده نمونهای ازکدامین ّ
وضعیت روانی انسانی اسات،
نمونه عشق است؟ نمونه هجران است؟ نموناه شاکایت از بیوفاایی معشاوق اسات؟
نمونه تسلیم محض بودن در برابر خداوند است؟ مثال حافظ میگوید:
بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست
این شعر نمونه کدامین حالت و وضعیت روانی است؟ در تفسیر این شاعر یکای از
چندین حالت و وضعیتهای انسانی را که آنها را در ذهن داریم مشخص مایکنیم و
میگوییم این شعر نمونهای از این حالت را نشان میدهد .این وضع مانناد ایان اسات
که یک فروشنده نمونهای از جنسی را که در نظر شما هسات نشاان میدهاد و شاما
تشخیص میدهید که آن نمونه حقیقتا آن جن را که شاما در نظار داریاد نماینادگی
میکند.
 – 8هشتمیننوع از هدفهای تفسیر متن میتواند این باشد که ّ
مفسر میخواهد
مشخص کند که معنای کلمات و جمالت متن چیست؟ فالن واژه یا جملۀ معین کاه
در متن بهکار رفته در عصر پیدایش آن متن طبق قرارداد چاه معناایی داده اسات و آیاا
صاحب متن همان معناای متاداول در آن عصار را منظاور کارده یاا خاودش معناای
جدیدی به آن واژه و یا جمله بخشیده است ،یا مثال اصطال ساازی کارده اسات .در
این گونه تفسیر هادف تعیاین معناای ماتن اسات .ماثال یاک ّ
مفسار دیاوان حاافظ
میخواهد بهدست آورد که آیا معنای «رند» در دیوان حافظ همان است که پیشاینیان
وی منظور داشتهاند یا حافظ «رناد» را در معناای جدیادی بکااربرده اسات .آقاای
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داریوش آشوری در کتاب شعر و عرفان حافظ تحقیق بلندی در این زمینه انجاام داده
است.
 -9نوعنهم از هدفهای تفسیر متن میتواند این باشد که ّ
مفسر میخواهاد ناوع
ادبی یک متن را معین کند یا سبک شعری دیوان یک شاعر را مشخص سازد .معلاوم
کردن این امورجز با تفسیر ّمیسر نیست.
 – ۱0نوعدهم از هدفهای تفسیر تفسیر نشان دادن یا اشاره کردن به معنایی است
که معنای واژهها و جملهها نیست ،بلکه مصداقهایی است که با آن واژههاا باه آنهاا
اشاره میشود .تفسیرهای رمزی و باطنگرایانه کتب مقدس همه بر مبنای این فارض
بوده کاه پاارهای از واژههاای ایان کتابهاا را رمزهاا و نشاانههایی بارای موجاوداتی
دانستهاند که معنای لغوی واژهها نیستند .مثال مفسران مسایحی میگفتناد منظاور از
«اورشلیم» در کتاب مقدس ،کلیساا یاا قلاب ماؤمن اسات .مثاال دیگار پاارهای از
أ
أ
تفسیرهای قرآن است ،مثال مفسران شیعه در تفسیر آیۀ « َم َر َج ال َب أح َر أی ِن َیل َت ِق َی ِان َب أی َن ُه َما
َّ
َب أر َزخ ال َی أب ِغ َی ِان» (الرحمن۱9/و )20گفتهاند منظور از دو بحر حضرت علی و حضرت
فاطمه هستند.
 -۱۱نوعیازدهم از هدفهای تفسیر بهدست آوردن مشخصاات سااختاری یاک
متن است .ساختارهای آوایای ،صارف و نحاوی ،دساتور زباانی و مانناد اینهاا ،یاا
ساااختارهایی از نااوع ارتباطااات معنااایی کااه میااان واژههااای آن مااتن قاارار دارد کااه
بخش این گونه تفسیر است.
ترین ِ
جالب ِ

 – ۱2نوعدوازدهم از هدفهای تفسیری بهدسات آوردن تأثیرهاای یاک ماتن در
خوانندگان و شنوندگان است .مثال یاک مفسار مثناوی معناوی جاللالادین رومای
میخواهد بداند مثنوی معنوی در شاعران بعد از موالنا چه تأثیراتی گذاشاته اسات و
این مطلب را مورد تحقیق قرار میدهاد .مان همیشاه گفتاهام اساالم پا از مثناوی
معنوی با اسالم پیش از ظهور این کتاب متفاوت است .این کتاب یک دین را متحاول
کرده است.
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 – ۱۳نوعسیزدهم از هدفهای تفسیر بهدست آوردن صاحت و ساقم مطالاب و
گزارشهایی است که در یک متن به آنها استناد شده است .مثال شاما کتااب تااریخ
مشروطه احمد کسروی را میخوانیاد و میخواهیاد بدانیاد گزارشهاای او از تااریخ
مشروطه تا چه اندازه با واقعیتها تطابق دارد و اسناد مورد اعتمااد او تاا چاه انادازه
معتبر هستند .تحقیقات مربوط به این هدف گونهای تفسیر است.
 – ۱4نوعچهاردهم از هدفهای تفسایر داوری کاردن در باارۀ صاحت و بطاالن
اسااتداللهایی اساات کااه در یااک مااتن بااهکار رفتااه اساات .در ایاان گونااه تفساایر
استداللهایی که در متن آورده شده بررسی و نقد میشوند.
 – ۱5نوعپانزدهم ازهدفهای تفسیری بازسازی عقالنی محتاوای ماتن باه نفاع
مؤلف متن است .ممکن است نکاتی از ذهن مؤلف دور مانده باشدّ ،
مفسار آن نکاات
را مورد توجه و بحث قرار میدهد تا ّمدعای مؤلف را تقویت کناد ،تاا آن ّ
مادعا بهتار
فهمیده شود .ممکن است مؤلف یک فرضیۀ علمی در متن خاود بیاان کارده باشاد و
شواهدی برای اثبات نظریهاش آورده باشد ،لکان آن شاواهد در زماان تفسایر کاافی
بهنظر نرسد در حالی که بعد از نگارش آن متن شواهد جدیدی کشف شده باشاد کاه
آن نظریه را تأیید میکندّ .
مفسر با طار شاواهد جدیاد فرضایۀ ماورد نظار مؤلاف را
تقویت میکند.
 -۱6شانزدهمیننـوع از هادفهای تفسایر عباارت اسات ازایجااد تاداعی آزاد
معنانی به کمک یک متن که در واقع نوعی مدتیاسیون بهوسیلۀ آن متن است.
 – ۱7در نوعهفدهم ازهدفهای تفسیر هیچکدام از انواع هادفهایی کاه پیشتار
گفته شد تعقیب نمیشود بلکه هدف ّ
مفسر این است که ازطریق تفسیر ،یک اثرروانی
ّ
معین روی مخاطبان و خوانندگان بگذارد .تفسیر متون دینی غالبا از این قسم است.
 – ۱8نوعهجدهم از هدفهای تفسایر آن هادفی اسات کاه در تفسایر متنهاای
حقوقی تعقیب میشود .در این موارد ّ
مفسار میخواهاد از طریاق تفسایر یاک ماتن

 | 127مطالعات قرآنی

حقوقی مثال یک نزاع و اختالف را حلوفصل کند و یا احقاق حق نمایاد و در ماورد
مشخص و ّ
معینی بالتکلیفی افراد را یا جامعه را بر طرف کند.

آنفهمکهممتنعاست 1
میفهمیدخداباشماسخنگفتهاست؟ 
شمابایدنشاندهیدچگونه 
 .۱چند روز پیش در اینترنت به گفتوگویی برخوردم که در آن مقالاۀ «چگوناه مباانی
کالمی و فقهی فروریختهاند» مورد نقد یکی از مراجع حوزۀ علمیاۀ قام قارار گرفتاه
است .در آن گفتوگو مدعاهای متعددی آمده که نظر صریح من دربارۀ هار کادام از
آنها در نوشتههای پیشین من بیان شده و نیازی به تکرار آنها در اینجا نمیبینم .تنهاا
آنچه پرداختن مجدد به آن را ضروری میدانم مطلبای اسات کاه در هشات پااراگراف
نخستین گفتوگو بهصورت تقریر نظر اینجانب و نقد آن آماده اسات .پاساخدهنده،
نظر اینجانب را چنین تقریر میکند:
ِ
الف) هویت کالم در گرو آن است که فاعال و پدیدآورنادهاش بشار باشاد .باراین
اساس ،اگر قرآن را کالمی بدانیم که خداوند آن را به پیامبر وحی کارده و پیاامبر ناقال
آن بوده است نه فاعل و پدیدآورندۀ آن ،متن آن را نمیتوان واجد هویت کالمای قابال
فهم دانست.
ب) فهم یک متن کالمی بارای بشار آنگااه ممکان اسات کاه آن ماتن از هویات
کالمی ،به معنای بشری آن ،برخوردار باشد ،یعنی پدیدآورندهاش بشر باشد.
ج) نتیجۀ دو مقدمۀ مزبور این است که قرآن کاریم آنگااه بارای بشار و براسااس
قواعد محاوره و مفاهیم بشری (فهم بین االذهانی) قابل فهام اسات کاه فاعال آن را

 .1مجتهد شبستری ،محمد ( .)۱۳96نقد بنرانهای فقه و کلم ،نشر اینترنتی .صص.۳28-۳26 .
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پیامبر بدانیم ،نه خداوند و این برخالف دیدگاه رسامی متکلماان ،فقیهاان و مفساران
اسالمی دربارۀ قرآن کریم است.
 .2قطع نظر از نارساائیهای تقریار فاوق ،خطاای فااحش آن در آن نتیجاهگیری
است که با شمارۀ «ج» مشخص شده است .پاسخدهنده به من نسبت داده است کاه
میگویم «فهم بیناالذهانی قرآن با این پیشفرض ممکن است که فاعل متن را پیامبر
بدانیم نه خداوند» .این نسبت صددرصد نادرست اسات .مان در ماوارد متعاددی از
نوشتههای خود تصریح کردهام که در باب فهم متن قرآن مشکل ما این است که فهام
بیناالذهانی این متن به قلمروی فراختر از قلمرو فهم سخن نبی (خوانادن ایان ماتن
بهوسیلۀ او) پیش َروی نمیکند و در همانجا متوقف میشود .این مشکل به مرزهاای
فهمیدن متون مربوط است که من در مقالۀ «محدودیتهای فهم متون» باه صاورت
مشرو آن را توضایح دادهام و ناه باه ایان یاا آن پیشفارض .امتنااع گساترش فهام
بیناالذهانی به بیرون از سخن نبی بهکلی غیر از این است که کسی بگوید اگار پیاامبر
را فاعل متن بدانیم فهم حاصل میشود ولی اگار خادا را فاعال ماتن بادانیم حاصال
نمیشود .پیشتر هم این خطای خلط پیشفرض با محدودیتهای فهام ماتن بارای
عدهای از اهل حوزه و دانشگاه پیش آمده بود و بارای تصاحیح هماان خطاا باود کاه
صاحب این قلم مقالۀ «محدودیتهای فهم متن» را نوشت.
با این همه ،ضروری مایدانم در اینجاا باار دیگار هماان موضاوع را کاه در مقالاۀ
«محدودیتهای فهم متن» بر آن تأکید نمودهام صریحتر بیان کنم.
 .۳اگر بگوییم ما میفهمیم که پیامبر اسالم از طریق گفتار قرآنی با ما سخن گفتاه
است معنای این سخن این است که میتوانیم به صورت بیناالذهانی به یکدیگر نشان
دهیم که چگونه و طی کدام مسیر میفهمیم که او با ما سخن گفته است .ما میتاوانیم
مثال بگوییم طبق شواهد معتبر تاریخی متن قرآن در فالن تاریخ تدوین شده و پیش از
آن فالن نویسندگان آن را بر روی پوست یا سنگ یا هرچیز دیگر نوشته بودناد و فاالن
نسخههای قدیمی از متن در دست است و شواهد دیگر تاریخی میگوید پیامبر آیاات
این متن را بر مخاطبان میخوانده است و...؛ اگر بتوانیم با معیارهای نقد تاریخی ،که
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خود گونهای فهمیدن است ،انتساب متن قرآن به پیامبر را در حاد قابال قباول نشاان
دهیم ،در واقع توانستهایم بهصورت بیناالذهانی نشان دهیم که چگوناه مایفهمیم کاه
پیامبر از طریق متن قرآن با ما سخن گفته است .نشان دادن این خط سیر عینا هماان
نشاندادن این امر است که چگونه میفهمیم که پیامبر از طریق متن قرآن با ما ساخن
االذهانی این خط سیر همان تحقاق فهام بیناالذهاانی از
گفته است .پیمودهشدن بین
ِ
سخن گفتن پیامبر باا ماسات .هرجاا نتاوان راه تحقاق فهام را نشاان داد آنجاا فهام
بیناالذهانی وجود ندارد.
حال پرسش این است که شما فقیهان که مادعی هساتید بهصاورت بیناالذهاانی
میفهمید که خداوند از طریق متن قرآن با شما سخن گفته و اوامر و نواهی خود را در
آن برای شما بیان کرده است ،میتوانید به صورت بیناالذهانی نشان دهید که چگوناه
میفهمید که خدا با شما سخن گفته است و راه این فهم چگونه طی میشود؟ تصریح
میکنم که پیشنهاد من این است که نشان دهید چگوناه میفهمیاد کاه خادا باا شاما
سخن گفته است نه اینکه چرا معتقد شدهاید که خدا با شما سخن گفته یا چارا باه آن
ایمان آوردهاید یا اینکه اگر عارف هستید و از تجرباۀ دینای حارف میزنیاد ،حقیقات
تجربۀ شما در این مورد چیست؟ (که البته همۀ این ادعاها نیز بر جای خود باید ماورد
بحث و بررسی جدی قرار گیرند) به نظر صاحب این قلم شما نمیتوانیاد باه صاورت
بیناالذهانی نشان دهید که چگونه و با طی کدام مسایر میفهمیاد کاه خادا باا شاما
سخن گفته است در این باب «امتناع فهم» وجود دارد.
فهمیاادن ،معتقدشاادن ،ایمااانآوردن ،ویااا تجربااۀ دیناای چهااار موضااوع کااامال
متفاوتاند .اگر کسی بگوید به فالن امر معتقد شدهام یا ایمان آوردهام ویا تجربۀ دینی
داشتهام ،از او دلیل ویا علت اعتقاد یا ایمانش را ویا اعتبار تجربهاش را میپرسند؛ اما
اگر کسی بگوید فهمیدهام که فالن شخص در فالن سخن مرا مخاطب قرار داده و باا
من سخن گفته از او میپرسند این مخاطببودن را چگونه فهمیدهای و او بایاد بتواناد
به صورت بیناالذهانی نشان دهد که چگونه آن را فهمیده است نه اینکه دلیل و علات
بیاورد که چرا معتقد است که مخاطب واقع شده یا چرا ایمان آورده که مخاطب واقع
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شده ویا چگونه تجربه کرده که مخاطب واقع شده است« .فهمیدن چیست و چگونه
اتفاق میافتد» یک مسئلۀ فلسفی و عقلی است و نمیتوان اعتقاد ،ایمان ویاا تجرباۀ
دینی را به جای آن گذاشت.
 .4دو اشتباه فاحش که در استداللهای این آقایان دیده میشود این است که اوال
به جای اینکه چگونگیهای فهمیدن بیناالذهانی خود از ماتن قارآن را نشاان دهناد
همواره از قدرت نامحدود خداوناد بار ایجااد هرگوناه ماتن یاا هرگوناه ِافهاام ساخن
میگویند (چنانکه پاسخدهندۀ گفتوگوی مورد نظر در هشت بند نخسات گفاتوگو
مکررا به همین موضوعات پرداخته است) و ثانیا آ گاهانه یاا ناآ گااه اعتقااد و ایماان و
گاهی تجربۀ دینی را جای فهمیدن میگذارند و از اظهار نظر دربارۀ مسائلۀ فهمیادن،
که یک مسئلۀ فلسفی است ،خودداری میکنند .اینها همه ناشای از ایان اسات کاه
تااکنون بحثهااای فلساافی دربااارۀ حقیقاات فهمیاادن متااون و چگااونگی تحقااق آن
(هرمنوتیک جدید) و نیز بحثهای فلسفی دربارۀ حقیقت زبان انسانی در حوزههای
علمی آقایان جایی نداشته است .اگر این آقایاان بخواهناد باا دیگاران وارد مباحثاات
علمی جدی (دور از غوغاساالری و جلب رضایت مریدان) شاوند ،ضاروری اسات
قبال نظرات فلسفی خود را دربارۀ موضوع فهمیدن و حقیقات زباان انساانی صاریحا
ِ
بیان کنند .بدون این اعالم صریح ،که زمینۀ علمی مباحثات را فراهم میآورد ،هرگوناه
پرسش و پاسخ و گفتوگوی مفید با آقایان در آن قبیل مباحث ،که اینجانب آنهاا را
دنبال میکند ،امکانناپذیر است.
***
بیناالذهانیبهدستداد
میتوانازمتنقرآنتفسیر 
نتیجهایناستکهگرچه 
نمیتـوان
نمیتوانگفتآنتفسیرتفسیرسـخنمسـتقیمخداونـداسـت .
اما 
بهصورتمستقیم
میفهمیمکهخدادرقرآن 
بیناالذهانی 
گفتکهبهصورت 
میکنـدو
میگویدوچنینیاچنانامریـانهـی 
وبدونواسطهچنینیاچنان 
میدهـد .لاوازم و
میدهدوچنینیـاچنـانوعـدهووعیـد 
چنینیاچنانخبر 
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تالیهای این نتیجهگیری و تأثیر آن در تفسیر قرآن مجید و دانشهای اساالمی چاون
کالم و فقه و ...بر اهل نظر پوشیده نیست و این نویسانده در ماواردی باه آن لاوازم و
تالیها پرداخته است و در آینده نیاز خواهاد پرداخات .اماا ایان موضاوع کاه تفسایر
بیناالذهااانی قاارآن چگونااه میتوانااد صااورت گیاارد و مقاادمات آن چیساات و پاایش
فهمهای آن چه میتواند باشد و مسائلی از این قبیل موضوعاتی هستند بسایار جادی
که در جای خود باید به آنها پرداخته شود.

