
 

 

 

 مقدسمتن  گرایی اخالقی در تفسیرفضیلت
 

      ∗∗سید احمد فاضلی                                     ∗لیرضا آرامع
 

 چکیده
اي، پس از تشریح معنا، دامنه و مقایسه -در این مقاله طی یک روش تحلیلی 

شناسی تفسیر و در ادامه رویکرد اخالقی مطلوب روشمصداق متون مقدس، ابتدا 
: الف) است که بحث این ينتیجه .کنیمدر فرایند تفسیر این متون را معرفی می

ب) بانظربه  ؛متن مقدس واجد سه وصف رازآمیزي، قدرتمندي و هیبت است
موفقیت تاریخی و تأثیر ایمانی متن مقدس، تعیین و تحدید مصداق براي آن 

ي خوانندگان فرض مؤمنانهج) تفسیر متن مقدس از پیش ؛پذیر خواهد بودامکان
هاي ي ساختاري و بطون معنایی، تا الیهي نشانهخود آغاز شده و با طی دو مرحله

ي مؤمن به د) اگر خواننده ؛یابدناپذیري از معانی پیدا و پنهان اثر امتداد میپایان
ي تبعیت وك کند، ضمن عبور از مرحلهسل اخالق فضیلتموازین  متن، بر مدار

نشینی خود با متن، نفس متعالی واهمه از آثار همبی ،هامحض از قواعد و سنت
که این تعالی با تعالیم عارفان، مشخصاً  کندزیستن در جهان اثر مقدس را تجربه می
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 چگونه است؟ مقدسدرك و تفسیر متن  فرایندج) 
مطابق با کدام ، متن مفسر -، خوانندهمقدسد) در جریان فهم و تفسیر متن 

 کند؟مسلک اخالق هنجاري طی طریق می
در معنایی  ،مقدسکوشد با طرح این نظر که متون درحقیقت نویسنده می

خاص خود را دارند، به سیري شناسی تفروش ،که در این مقاله بیان خواهد شد
به این متون  مؤمننِ امفسرتفسیري بپردازد و روش  فرایندتحلیل اخالقی این 

 يمداقه و آنگاه مورد کندداند، ترسیم مطلوب میآن را  را مطابق طریقی که
 اخالقی قرار دهد.

 

 تحقیق يپیشینه. 2
در متن مقدس فسیر تشناسی و اخالق (یعنی روش موضوع يدرباب پیشینه

 مسألهتوجهی انجام شده است. این هاي تحقیقی قابلمعناي عام) البته فعالیت
تفسیر/ تطبیق گسترش یافته است.  يبندي دوگانهدر جهان اسالم و با صورت

را به تطبیق اشتهار  آنچه، تفسیر المیزانخود بر  يطباطبایی در مقدمه يعالمه
و  شماردمفسر بر آیات کریم است، ابتر می یافته و حاوي تحمیل معلومات قبلی

 کند.تشریح می است، یک متن مقدس که رویکرد مطلوب را در تفسیر قرآن
این مقاله، بحث روش  يزعم نگارندهبا التفات به این موضوع پردامنه، بهاما 

اخالق فضیلت در این مسیر،  ينقش ویژهبر  تأکیدس و دتفسیر متن مق فرایندو 
 يمسألهیکی از مسائل این موضوع عمومی و تاریخی است که طرح و تحلیل این 

  بار به رشته تحریر آمده است.خاص براي نخستین
ي تعابیر و ادبیات رایج در این توضیح هم الزم است که نویسنده مجموعه

ها معاصر) را اخذ و آندین ي عنوان یکی از مباحث فلسفه(به موضوع امر قدسی
بندي کرده خود صورت يرا در متن پیش رو متناسب با طرح و ساختار مقاله

اخالق معاصر نیز  يگرایی در فلسفهکه با رجوع به بحث فضیلتاست. همچنان
نزدیک بندي موردنظر خود مسیر اخذ و اقتباس مشابهی را طی کرده و به صورت

کار رفته در این  می اصطالحات فنی بهاست. درحقیقت هرچند که تما شده



 5 اخالقی در تفسیر متن مقدس گراییفضیلت

اخالق معاصر جریان دارد، اما  يدین و فلسفه يمقال، در ادبیات رایج در فلسفه
 نگارنده تنظیم جدیدي از کاربرد واژگان فنی عرضه کرده است.

 

 مقدسچیستی متن . 3
ي هرابطبراساس  ورو ازاین آید.شمار میرهاوردي از امر قدسی به مقدسمتن 

معنایی امر قدسی روي آورده و پس ي هطولی میان این دو، ابتدا به تشریح حوز
متنی که واجد صفات و خصائصی ي مثابه، بهمقدساز آن به بیان چیستی متن 

  شود، خواهیم پرداخت.همسو با خاستگاه خود تلقی می
ص:  ،14( آیدحساب مییک متأله پروتستان به که خود 1فردریش شالیرماخر

خدا آن را  مسیحیت آنچهبه » احساس تعلّقِ مطلق«)، دین را همچون155
کردن خود در احساس داراني دینهتجربرو ازاین نامد، تعریف کرده کهمی
مطلق و در داشتن آگاهی به وجودِ ارتباط با خدا، مشابه و ي هعنوان وابستبه

 بیشتراي مطالعهي هبر پای 2رودلف اتویک سده بعد، ). 17، ص: 24( یکسان است
شالیر ماخر در ادیان جهان انجام داده بود، اذعان داشت که دین،  آنچهاز 

آید، در ما پدید می 4و مینوي 3احساسی است که در هنگام رویارویی با امر قدسی
را  6و خوف 5اي از شیداییجانبه رسانده و آمیزهنحوي که ما را به تعالیِ همهبه

مخلوقی است ي هبخشد. دین به معناي فراخواندن تجربیبر طالب خود الهام م
تمامی  8و مافوق 7سرآمد آنچهکه فرورفته و پایمال در ناچیزي خویش، در مقابل 

ذاتِ ي هاتو مدعی بود که این تجرب). 10، ص: 26( گیردموجودات است، قرار می
ان مواجه که در طول سفرهایش با آن را در تمامی ادیان عالم 9متعالی بنیادین

 .)21 -34: صص ،3شده بود، یافته است(
 نویسد:نیز در شرح امر قدسی می 10میرچا الیاده

گذارد؛ نمایش میبه 11موجودي مطلقاً دیگري همثابنیروي قدسی خود را به«
یعنی موجودي اساساً و کامالً متفاوت که هیچ شباهتی با امور انسانی و کیهانی 

کند و احساس انسان عمیقاً احساس نیستی و عدم می ،با آن يندارد. در مواجهه
موجودي ضعیف و ناتوان است؛ یا به زبانی که ابراهیم خطاب  ،کند که تنهامی
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 :ص ،6»(اینک من که خاك و خاکستر هستم« ،به پروردگار جهان به زبان آورد
4(. 

توان گفت که در فهم و دریافت تصویري روشن از امر با این حساب می
که در این مقاله به یک معنا  13یا قدسیّت 12مقدسقدسی، توجه به مفاهیم 

ترین روند، ضرورت دارد. با لحاظِ وجه مشترك امور قدسی، شاید جامعکار میبه
با استناد و توضیح قید قداست آنان، چنین باشد که  مقدسبیان درباب متون 

معرفی  16و مَهیب 15، قدرتمند14قداست را امري رازناكه تالش یکی از محققان، ب
شناختی تر و در مقام تحلیل روشبه بیان روشن). 43 -18، صص: 18( کنیم

توان نامیدن) یک امر، میمقدس( عنوان شروطِ قدسیتچینش این سه عنصر به
ورّخانِ ادیان و آمده توسط معملبه يگونه اظهار داشت که با احصااین

عنوان نمونه رودلف اتو و میرچا الیاده، این سه عنصر در تمام شناسان، بهاسطوره
(امور)  مکاتب و متون مدعی قداست وجود داشته و به فصل مشترك تمام متون

 اند.تبدیل شده مقدس
هم متنی خواهد  مقدسآمده، متن عملبه يبا این وصف و با اعتماد به استقرا

رازناك، قدرتمند و مهیب باشد. ، بود که به سبب صدور از خاستگاه قدسی خود
ها، در تبیین ها و بیانِ معیار تشخیص آنتوجه به هریک از این ویژگیاینجا  در

 رسد.نظر میفهمِ این متون ضروري بهي هشناسی و فلسفروش
 متنِ رازناك. 1. 3

دهد و انسان را به عالم ها خبر میناشناختنیها و از نادیدنی مقدسمتن 
در سراسر متن و در مسیر توجه به قدسیت یک اثر  اینکهخواند. غیب فرامی

، شودمیشود و چه اندازه از اسرار متن نمایان ، چه مقدار خرق حجاب میمقدس
نظرکردن از فروست. اما عجالتًا با صرهبا تفاسیر متفاوتی روب ،از مناظر مختلف

(که تفصیل آن در همین مقاله خواهد آمد) و  حدود و شمول رازگشایی از متن
بود که این  مسألهتوان منکر اصلِ این ، نمیمقدسدر نخستین مواجهه با متن 
برانگیز از عوالم ناپیدا و امور مستور در پسِ اسرار متون حاوي تجلیاتی پرسش

ها اي از نادیدنیدر ورطه خود را ،با آنان يغیب هستند و مخاطب در مواجهه
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ها را براي خود و به قدر توان شود که آننحوي که مشتاق و ملزم مییابد، بهمی
 خود نامستور سازد.

 متنِ قدرتمند .2. 3
ترین وجه قدرتِ این متون در گذشتن از حجابِ عصرها و نیز نفوذ مهم
ي هیک متن بتواند در لحظ اینکهها در قلب پیروانشان است. البته انگیز آنشگفت

فرد براي این جمعیتی از پیروان را گرد آورد نیز خاصیتی منحصربه ،تولید خود
ها در گردآوردنِ آني هکنندمتون است، اما ماندگاري این متون و قدرت خیره

فرد را به طی قرون مختلف، خصلتی منحصربه ،مردمان مختلف تحت بیرق واحد
 بخشد.آنان می

» تسخیر«ي هواژاینجا  با استیاليِ ظاهري متفاوت است و شاید در ،تاین قدر
د و فضایی را که ایتر را به نقشِ قدرتمند این متون ببخشبتواند معنایی افزون

. کندپردازند، بهتر ترسیم نمایی و جذبِ مخاطب میها به قدرتاین متون در آن
مندي قلبی و هم به فایده ددگرمیاین قدرت، هم به اسرارآمیزبودن این متون بر

اي که در پیروان خود ایجاد (یعنی طمأنینه براي پیروانشان مقدسمتون 
 کنیم.کنند) و هم به خصلتی دیگر که در ادامه به آن اشاره میمی
 متنِ مَهیب. 3. 3

کم از حیث هایی متواتر و دستهاي تاریخ، آموزهاین متون با گذر از الیه
را پیش روي مخاطب خود قرار داده و او را به کرنش و  نخوردهمعنایی دست

بر سِرّ و قدرتی که در خوانند. این کرنش عالوهتعبد دربرابر عظمت خود فرامی
آورد؛ خصلتی که ها وجود دارد، خصلتی به نام هیبت را هم به ارمغان میآن

ار داده و او با آن را ندارد، قر يخواننده را دربرابر امري عظیم که توان مواجهه
 سازد.را به تعظیم وادار می

خوریم؛ به برمی 17شناسی او، به امر واالو در بحث غایت کانتدر نقد سوم 
نحوي که به)، 128، ص: 22( صورت و نامحدودبیان کانت، واال امري است بی

کند و از فرط عظمتِ آن پدیده، گویی انسان در برابرش احساس مقهور بودن می
 يتوان گفت که در مواجههیابد. میباخته و خوفی را در درون خود میخود را 
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امري عظیم، آن را  برد وسر میبا متن مقدس هم انسان در حالتی مشابه به
یابد. امري که بدون التزام به امرِ واالي کانتی و در افقی فراتر از جلیل و واال می

ي هکه این تجربه، دربرگیرند کندوادار می مسألهآن، مخاطب را به پذیرش این 
تر، تمام آن امر عظیم نیست و در پس این عظمت مشهود، باطنی بس عظیم

 تر و قدرتمندتر وجود دارد.رازناك
توان میاینجا  صفاتِ مشترك این متون بود، دري هدربار ،بیان شد آنچه

با چه معیاري به یک متن نسبت داده ، پرسید که این مشخصاتِ استقراشده
توان وجود این معیارها را احراز چگونه می ،و در مقام تفسیرِ یک اثر شوندمی

گنجاند؟ آیا با اعالمِ خود متن یا  مقدساثر را مصداقاً در ردیفِ متون  کرد و آن
اي از مخاطبین در مقام پیروان آن متن، وصف قداست به این متون قبول عدّه با

تري براي تر و عمومیمعیارهاي عینیاینجا  در اینکهاطالق خواهد بود؟ یا قابل
 ند، وجود دارد؟ااز متونی که صرفاً مدعی قداست مقدستشخیصِ متون 

 

 مقدسمعیارِ و مصداق متن . 4
در بیان معیار تشخیص بر این باور است که  ،با تفحص در تاریخ ادیان نگارنده

و بازشناسی صحت و سقم اتصاف یک اثر به وصف قداست، سه  مقدسمتن 
 قابل طرح، سنجش و مقایسه است.، معیار

 معیار فردي. 1. 4
به پذیرش افراد متکی بوده و هر  ،طبق این فرض، مالك قدسیت این متون

م با رازورزي و قدرتمندي و هیبت را أي توتأثیرمتنی به هر میزان که بتواند 
باور فردي او ي هارمغان بیاورد، براي همان فرد و در محدودبراي هر فردي به

توان این معیار از فرد به افراد، میي هواجد وصف قداست خواهد بود. با توسع
کتاب مرجع ي هتمام باورهاي محلی و آثاري را که براي پیروانِ این باورها جنب

تون قدسی گنجاند؛ ادیان بزرگِ جهان، در ردیف م مقدسراز با کتبِ تدارند، هم
ها واکنشی توأم با خوف و کم فرد یا جمعی از افراد از مواجهه با آنچراکه دست

 کنند.یابند و آن متون را واجد رمز و راز تلقی میرا در خود می احترام
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معیار فردي را در این ي هترین نقیصتوان بزرگبا همین توضیحات، می
بر محصورماندن در قدسیت به فرد، عالوهدانستن تشخیصِ دانست که با وابسته

مقابل، نفی ي هیا در نقط ،سازيشناختی، باب قدسیحصار سوبژکتیویسمِ معرفت
هاي توسعه داده و عمالً مرزي میان قدسیت، شودخوانده می مقدس را آنچههر 

 گذارد.شمول باقی نمیات جهانمقدسفرما و خویش
 معیار تاریخی. 2. 4

توان گذر از تاریخ را تنها معیار قدسیت یک متن دانست. می در معیاري دیگر
هاي تاریخ گذشته و خمومتنی است که از پیچ مقدسطبق این تعریف، متن 
 ،هاي دوررا به سالمت پشت سر گذاشته و از پس سال هامسیر حوادث و تحریف

ر (اعم از آثا هر متنی ،به دست مخاطب امروز رسیده باشد. طبق این معیار
شاعران و فیلسوفان و...) که در حصار تاریخ نمانده و حرفی براي مخاطب امروز 

تولید نیز براي ي هقرار خواهد گرفت، خواه در لحظ مقدسدارد، در ردیفِ متون 
 ن زمانش جلب توجه کرده باشد یا خیر. امخاطب

قدر گسترده است که آثارِ شده آنارائهي هنیز ضابطاینجا  پیداست که در
که با عقل سلیم و مشاهدات حسی ما از  را مانده از شاعران و فیلسوفانجايبه

رازناکی و قدرتمندي و هیبت ي هادیان متمایز و فاقد سه جنب مقدسمتون 
شود و اثري که خوانده گیرد و میان اثري که خوانده و نقد میمیهستند نیز دربر
 کند.شود، تمایزي برقرار نمیو پرستیده می

 تاریخی -معیار ایمانی. 3 .4
 متنی است که: ،طبق این معیار، متن قدسی

کم تاریخ گذر کرده باشد و از حیث لفظی، یا دستي هاوالً) از مسیر پرحادث
تولید تا کنون، ي هثانیاً) از لحظ؛ 18نخورده و متواتر باشداز نظر معنایی، دست

 باشد.ي ایمانی را بر پیروان خود بر جاي گذاشته تأثیر
گذر از تاریخ، شرطی مشابه معیار تاریخی و تکرار همان قید است. اما لحاظِ 
شرط ایمانی براي این متن، رویکردي متفاوت را در پیش گرفته که در ادامه به 

 توضیح آن خواهیم پرداخت.
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) 221-236: صص، 7( ایمان یعنی توجه و تعلّق خاطر مطلقبنابر فرض ما، 
درواقع . )231: ، ص9( بردن انسان به داراالمن استان پناهبه تعبیري مشابه، ایم

انسان با ادراك عجز  ،گیرد که طی آناي از حیات آدمی را دربرمیایمان مرحله
 کندیابد و با تکیه بر آن، احساس ایمنی میگاهی را میپناهی خویش، تکیهو بی

ایمان عبارت از اطمینان و یقینی است که فرد اینجا  در .)232: ، ص(همان
یعنی توجّهی که فرد را  ؛کنددر خود احساس می مقدسنسبت به عظمتِ متن 

برد. حتی فراتر از فرد، جمع کثیري از پیروانِ از ساحت زندگی متعارف فراتر می
 اند وآن متن در طول اعصار مختلف نیز نگرشی مشابه نسبت به آن متن داشته

(در مقیاس هدف  نه متنی در کنار سایر متون، بلکه متنی راهنما و جامع آن را
م با سه وصفِ رازناکی، قدرتمندي و أي توتأثیراند. این متون متن) تلقی کرده

در طول تاریخ، ایمان پیروانشان را به خود  ،خود دارند و درنهایت درهیبت را 
 اند.جلب کرده

عنوان معیاري ملموس و تاریخی را به -نیتوان معیارِ ایمابا این تفصیل می
داران و مالکی براي تمایز این متون از داعیه مقدسفراگیر در تشخیصِ متون 

 مشابه خود دانست.
 مقدسمصداق متن . 4. 4

 مقدسبانظربه توضیحات فوق، اینک این امکان وجود دارد که مصادیق متن 
کرد. به استناد توضیحات  بحث مطرح در این نوشتار معرفیي هرا نیز در حوز

» متون دینی ادیان ابراهیمی«را شامل  مقدستوان مصادیق متن شده، میارائه
 ،که هر دو گروه از آثار، با قید قداست 19دانست» متون دینی ادیان شرق«و 

اند. جملگی این متون، البته با دین قرار گرفتهي هموردتوجه پژوهشگران حوز
ث سندي، مضمونی و اثرگذاري، واجد اوصاف حفظ اختالف مراتب از حی

کاررفته در این مقال، به بوده و مطابق واژگان به مقدسگفته درباب متون پیش
 ند.امتصف وصف قداست
شناسی مشترك در تفسیر در پی خواهد آمد، بیان یک روش آنچهبنابراین 

تفسیر است. البته  فراینداین متون و تبیین نقش خاص اخالق فضیلت در 
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شده در این ارائهي هپیداست که توجه به مصادیق این متون، امکان ارزیابی نظری
 تر خواهد ساخت.نوشته را آسان

 

 مقدستفسیر متن . 5
توان روش تفسیري خاص ، میمقدسبا بیان تعریف و معیارِ سنجش متون 

تاریخی خود،  -ایمانیاین متون را نیز دریافت. این متون متناسب با اقتضائات 
ها، با فرض کنند و در خوانش آنایجاب می تفسیري هرویکردي خاص را در زمین

طریقی باید این متون، ي هترین خصیصاصلی يمثابهدانستن قدسیت بهمفروض
تفسیري این  فرایندمتفاوت را در پیش گرفت. در ادامه تالش خواهیم کرد تا 

را شرح  مقدسشناختی مترتب بر فهم متن ستیمتون را تحلیل کرده و آثار ه
 دهیم.

 مقدسشناسی فهم متون روش. 1. 5
که بیان شد، ایمان یعنی شود. همچنانمسیر فهم این متون از ایمان آغاز می

) یا به بیانی دیگر، ایمان همان 236 -221: صص، 7( توجه و تعلّق خاطر مطلق
ان از متن ي مؤمنهانمؤمن) تلقّی 231: ص، 9( بردن انسان به داراالمن استپناه

تجارب و لحظاتی از حیات آدمی است که آدمی با ادراك عجز ي هنتیج مقدس
 يمثابهبهآن را  و عالم صدور مقدسهستی، متن ي هپناهی خویش در پهنو بی
ایمان عبارت از یقینی است که فرد  ،اینجا گزیند. دراعتماد برمیگاهی قابلتکیه

این یقین فردي، با ي هکند. در ادامواالیی متن در خود احساس می نسبت به
شود که جمع ایجاد می هرجوع به تجارب اسالف، این یقینِ مضاعف براي خوانند

خاطر بهکثیري از پیروانِ آن متن در طول اعصار مختلف نیز حاالت مشابهی را 
اند. در گام پایانی، این رجوع پیوسته به متن نشینی با آن متن از سر گذراندههم

 افزاید.انه میمؤمنو آزمودن مفاد آن در زندگی است که بر مراتب یقین 
رجوع ابتدایی به متن مقدس و در طول تفسیر این متن،  فراینددرواقع در 

 شود:سه گام طی می
 داراالمن؛ يمثابهاوّل) رجوع به متن به
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 خواندن متن؛مشابه اسالف در داراالمندوم) اطالع از تجارب 
 فرازهاي متن.  هبرجوع پیوسته  خاطربهتقویت هر دو باور پیشین،  سوم)

داراالمن خویش یافته) در ابتدا خود را به آن را  (که مقدسمتن ي هخوانند
ها، در جهِت تقویت ایمان خود داند و براي فهم آنهاي این متن مقید میآموزه

کند. رجوع می مقدساش، به اثر کلیفِ هنجاري در مسیري زندگینیز کسب ت و
شود و تالش براي فهمِ مراد مولف محوري نمایان میمولف ،بیش از همهاینجا  در

گیرد. در گامِ ) قرار میمفسر( از ابالغ این متون به پیروانش، موردنظر خواننده
پیامی براي او دارد خواهد بفهمد که این متن چه یا خواننده می مفسرنخست، 

ي هخواهد. در مرحلخواند و از او چه میو او را به چه نگرش یا هنجاري فرامی
اي را طلب تازهي هکند و همچنان نکتبعد، خواننده باز هم به متن رجوع می

کم متوجه هاي چندباره از متن، کمهمین مسیر، با خوانشي هکند و در اداممی
درسِ زندگی  ،شود. خواننده از این متونو اثر می اُنس و پیوندي میان خود

کند. گیرد و نیز سلوك در ساحت متن و خالق متن را طلب میانه را فرامیمؤمن
توان دو مرحله براي خوانش این متون در نظر گرفته و آن دو را اساس، میبراین

 نامید.» بطون معانی«و » ساختاريي نشانه«
هاي لغوي ترکیبی از داللت ،ساختاريي هنشان: ساختاريي هنشان .1. 1. 5

زمانی است که خواننده  ،ساختاريي هنشاني هتفسیري متن است. مرحل سنتو 
فرضی که همان قداست این اثر است، قدم به وادي متن گذاشته و با پیش

هاي لغوي و معانی نشانهبراساس  ،خواهدخواهد تکلیفی را که متن از او میمی
صورت طبیعی و براي اطمینان از صحّت به ،اینجا دریابد. در 20ماتآشکار کل

تفسیري ي هبرداشت از متن و دریافتِ دقیق مراد صاحبِ متن، اطالع از پیشین
که  مقدسیابد؛ چراکه در این اضطرابِ ایمانی نسبت به متن اثر ضرورت می

هایی که برداشتتوان از سازد، نمیبه متن را متوجه خود می ي مؤمنهخوانند
ها در فهم خبر بود و از ظرفیت آنتاکنون نسبت به این متون صورت گرفته بی

پرسد تفسیري متن میي هبهره ماند. در این گام، خواننده از گذشتبهتر متن بی
هاي زبانی و همچنین در داللت يکند معانی متن را در پرتوو تالش می
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به اطمینانی نسبی از  ،بدین طریق هاي تفسیري مختلف ردیابی کند تاسنت
ي هگونه که بیان شد، نشانمتن نائل شود. درواقع و همان مراد صاحب درك

هاي لغوي و سنت تفسیري است. خواننده در نگاه ترکیبی از داللت ،ساختاري
در نظر آن را  گیري کلّی متن و مبدأ و منتهاي مدعیاتنخستِ خود، جهت

 آنچهدریافته و  مقدساز متن  آنچها سازشی میان کند تگیرد و تالش میمی
 تاکنون در زندگی فردي و اجماعی خود تجربه کرده است، برقرار سازد. 

 (متشابه) ن گفت که فقرات شناوریچن روالن بارتتوان با استفاده از تعبیر می
هاي کنند، داللت(محکم) متن دریافت می متن با فشاري که فقرات غیرشناور

متن  مفسراین بدان معناست که  .)278: ص، 13( کنندخود را اصالح میناتمام 
که همان ظهورات  القوام اثرمرکزي یا مابهي هکوشد تا با کشف هستمقدس می

جهان خود پیوندي متن و سنن تفسیري متواتر آن است، میان متن و زیست
 محور را برقرار کند.متن

افته و درواقع امکان زیستن به طریقی اگر خواننده به این درك ایمانی دست ی
محور را احراز کند، همچنان متن را واجد وصف قداست خواهد دانست و متن
منظور تکمیل فهم و رفتار خویش، از قبل و به بیشتربار و با شناخت و ارادتی این

اي تازه براي . در این بازگشتِ دوباره، خواننده به دنبال اشارهگرددمیبه متن باز
ها دست یافته است. هایی تازه است که از تلفیق زندگی و متن به آنل پرسشح

به متن را  ي مؤمنهکنند و خوانندهایی که ایضاحی را از متن طلب میپرسش
همچنان رجوع به سنت تفسیريِ متن اینجا  سازند. درها میقرار یافتن پاسخبی

ضرورتِ براساس  اننده نیزرسد و خونظر میها ضروري بهبراي درك بهتر پاسخ
 کند.ها خودداري نمیرجوع به اقوالِ پیشین، معموالً از رجوع به سنت

هایی شایسته از متن و رجوع تواند دریافت پاسخحاصل این رجوعِ دوباره می
گذاشتن تواند ناامیدي از دریافت پاسخ تازه و متوقفدوباره به متن بوده یا می

دالنه دیگر ایمان شکننده و سادهعبارتسطح اولیه، یا بههاي اثر در همان قابلیت
اي از متن ناامید باشد. پیداست که در فرض دوم، خواننده از ورود به بطنِ تازه

شود. اما اگر نتیجه طبق فرض نخست، مثبت باشد و پاسخی پیوسته و درخور می
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وبرگشتِ ین رفتدست آید، خواننده براي بار سوم و چهارم و...، اشأن از متن به
با تطبیق دنیاي زندگی و  ،کند و هر دممیان متن و دنیاي واقع را تکرار می

 گشاید.، بطنی تازه را براي خود میمقدسدنیاي متن 
متن از قابلیتِ خود و خواننده سخن اینجا  در: بطون معنایی .2. 1. 5

ي ههم کند. درخود دعوت میي هگوید و مخاطبش را به خواندن چندبارمی
براي  ،ها و ساختارها و تفاسیر مشهورساختاري، اطالع از سنتي هسطوحِ نشان

به اسرار و اشارات  مفسر -خواننده ضرورت دارد، اما در گام نهایی که خواننده
ها و حتی کاشفِ سنتاشته، خود را مستقل از تقلید و تکرار ذمتن قدم گ

ینی مداومش با متن، تبدیل به نشیابد و با همهاي ساختاري تازه مینشانه
تاکنون  آنچهتر از شود و متن را در بستري تازهساز میسنتي مفسر -خوانده

کند. البته در تمام این مراحل، ایمانِ خواننده به آن سه دریافت شده، ادراك می
چراکه توقفِ ایمان، به معنی ؛ (هیبت، قدرت و رازمندي) پابرجاست ویژگیِ متن

ي که ایمان خود را به مفسرواننده از ارتباط با متن است و شیدنِ خکدست
متنی  يمثابهبهآن را  دست داده باشد، از ،به هر دلیل یا علّت ،قدسیت متن

اي اي به متن، فایدههنري، کالمی، تاریخی و... تلقی کرده و رجوعِ چنین خواننده
 آن متن نخواهد داشت.ي هانمؤمنتفسیري  سنتبراي 

ها با ورود به بطونِ متن که پس از اشراف و اطمینان نسبت به نشانهخواننده 
انه با مضامین و عبارات مؤمنتفسیري متن و نیز انس  سنتها و آگاهی از و داللت

اي را که به زندگی ایمانی پیروانِ متن یاري رساند، شود، معانی تازهاثر محقّق می
ت تا خود و دیگران را به ایمان کند. بدین طریق خواننده قادر اساستخراج می

 مفسرشود که . این رویکردِ ایمانی سبب میکندنسبت به متن دعوت  بیشتر
هاي خود را به بااحتیاط قدم به متن بگذارد و همواره تالش کند که برداشت

. به بیانی کندمتن مستند کرده و از تفاسیر دلخواه، ذوقی و تحمیلی پرهیز 
اول  علمی به منابع اصیل و دست يارزش یک مقاله چنان کههم« ،قبولقابل

است، توصیف حقیقی امر قدسی نیز با بازگشت به منابع اصیل و خطاناپذیر خود 
 .)58: ص، 12( »کندپیدا می بیشتري(نصوص)، ارزش  دین
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ساختاري و بطون ي نشانه يتوان دو مرحلهدر بیانی از عالمه طباطبایی می
بردن از هر دو طریق از یکدیگر بازشناخت و ضرورت بهرهمعنایی متن مقدس را 

 را در تفسیر متن مقدس دریافت:
که دانسته نظر به اینکه افهام در درك معنویات اختالف شدید دارند و چنان«
تعلیم خود را مناسب سطح ، مون نیستأالقاي معارف عالیه از خطر م ،شد

عمومی  يرار داده و با زبان سادهق ،مردم است يکه فهم عامهها ترین فهمساده
 ياین نتیجه را خواهد داد که معارف عالیه ،سخن گفته است. البته این روش

که  را مطالب و وظایفی ،عمومی بیان شود و ظواهر الفاظ يمعنویه با زبان ساده
ظواهر قرار  يالقا نماید و معنویات در پشت پرده اند،از سنخ حس و محسوس

ها نشان دهد خود را فراخور حال افهام مختلفه به آن ،ت این پردهگرفته و از پش
 يمند شود... نتیجهها بهرهدرك خود از آن يحسب حال و اندازهو هرکس به

شود این است که بیانات قرآن مجید نسبت به دیگري که از این روش گرفته می
معارف الهیه که  گیرند؛ یعنی نسبت بهمثل به خود می يجنبه ،بطونی که دارند

هایی هستند که براي مثل ،باشداز سطح افهام عادیه بسی بلندتر و باالتر می
 .)49: ص، 11( »اندبرده به افهام زده شدهکردن معارف نامنزدیک

 مقدسشناختی متن هستی تأثیر. 2. 5
شناسی فهم را نیز توان نوعی هستیشناسی خاص این متون میاز روش

اي در این متون، فهم به معنی تقویت ایمان است. فهم متن مقدمهاستنتاج کرد. 
ي هاست براي شناختِ بهتر و واالتر از خالقِ متن و در ادامه، شناختی از نقط

شود و در ادامه، با با ایمان آغاز می آغاز هستی به روایت این متن. این شناخت
متن، استحکام  علم و معرفت و خوانش متن و سفر خواننده به عالم صدورِ

در آن را  هواي صدوروتوان حالیابد. با ورود به عالم صدور متن میي میبیشتر
تر از هستیِ اي متعالینشین شد و به مرتبهخود پرورش داده و با خالقِ متن هم

شناسانه به این توان از منظري هستیمیاینجا  لفظی و ظاهري اثر راه یافت. در
از دنیاي  21راه را براي سلوك در عالم قدس و فراروي مقدسنظر رسید که متنِ 

علم از جنس «و بر مبناي یک تعلیم عرفانی، اینجا  سازد. درفراهم می 22عادي
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) درنهایت، فهمِ 60: ، ص(همان »هاستوجود، حضور و ظهور و مساوق با آن
اي است براي فهم بهتر عالم هستی؛ فهمی که در مسیر متن مقدمهي هچندبار

، فهم عارفانروست که نزد یابد و شاید ازهمینانه ظهور میمؤمنک سلوك ی
اینجاست که در  .)120: ص، 2( شودمیتنها با تجارب عرفانی حاصل  ،اشارات

 اند:شناختی نوشتهمعرفت -توصیف این حالت هستی
آید که پروردگار بشري پدید می -از این شفقت نوعی حالت همدمی االهی«
 .)185: ص، 16» (سازداو را در نفس وجودشان متحد می محبي هو بند

 یا به تعبیر دیگر:
در مقام رجوع به کمال، حد وجودي خود را که از آن تعبیر به نقص  ،ناقص«

کند و بعد از انتهاي استکمال، در مراتب استکماالت رها می، اندوجودي نموده
ه ناشی از ظهور و و تعینات خود را ک شودمیمستتر و مخفی در اصل خویش 

 .)883: ص، 5» (شودگذارد و در باطن وجود مخفی میتجلّی حق بود، وامی
انسان ي هتواند انسان را به مرحلالهی میي هقرار، حرکت در مسیر ارادبدین

اعزّ موجودات است به ربوبیت و اذلّ « عربیبه بیان ابنکامل برساند؛ انسانی که 
واقع در این مسیر به .)81 -80: صص، 8؛ 9 :ص ،1( »آنان است به عبودیت

توان یابد، مییت جریان میدکه در قوس ربوبیت و عبو تفسیري و سلوك عملی
دریافت کرد. هر فهمی موقت  راشناختی هستیشناختی و معرفتنوعی تشکیکِ 

و در هر قدم از این  داردتر اي نازلدرجه ،و گذرا بوده و نسبت به فهم بعدي
هاي سنتها و اي از ساختارها، داللتشناسی، کشف تازهو هستی پژوهیمتن

 مفسرگیرد. تفسیرِ متن و شناختی تازه از ابعادِ عالمِ خلق متن صورت می
داند، دائماً بر سر ایمان خویش مقید می حال که خود را به فهم مراد مولّفدرعین

گذارد. بنا می» وجوديي هدلهر«شناسی خود را بر مبناي نوعی لرزد و هستیمی
متن و شنیدن تمام اقوال مشهور و ي هاي که او را به خوانش محتاطاندلهره

غیرمشهور واداشته و در هر دم از خوانشِ متن، ایمانی تازه به جامعیت اثر را 
بوده  مؤثرهم  مفسرکند. این دلهره و احتیاطِ ایمانی در حیات فردي طلب می



 17 اخالقی در تفسیر متن مقدس گراییفضیلت

خواهانه که مرکزیت را از هاي جزمی و تمامیتو قضاوت هاو او را از بیان گزاره
 دارد.هاي تفسیري منتقل کرده است، برحذر میسنتیا  مفسرمتن به شخص 

خورد که چشم میفقراتی هم به ،توان کرد که در این میانالبته مخفی نمی
اند و به تعبیري رایج، در طول تاریخ به متون برخی از ادیان عارض شده بعضاً

 يتوان امیدوار بود که ارتقاشوند. اما با توضیحات فوق میتحریف خوانده می
معیاري در زدودن فقرات ، شده از متن، خودایمانی مطالبه تأثیروجودي و 

 ناسازگار با قداست متن باشد.
و با اطالع از آثار  مقدسدرك متن  فرایندبا فراغت از درك ماهیت، روش و 

را مطرح کرد که  سؤالتوان این ایمان به این متون، میشناختی معرفت -هستی
معنی آن تا ابد و در ي هچرخ اینکهداراي معناي نهایی است؟ یا  مقدسآیا متن 

 یابد؟نهایت دوام میمسیري منتهی به بی
 ؛ دیالکتیک پیدایی و پنهانیمقدسمعناي متن . 3. 5

باوري نوعی نسبیت توان، میمقدساشاره کردیم که در تفسیر متن تر پیش
شناختی مجاورت دارد، دریافت کرد. هر فهمی موقت و را که با تشکیکِ هستی

ي ه. همچنین فهمِ چندبارداردتر اي نازلدرجه ،گذرا بوده و نسبت به فهم بعدي
، نزد مقدساي است براي فهم بهتر از عالم هستی. معناي متن متن مقدمه

به وسعت عالم هستی را در خود گنجانده که اي به آن، گستره ي مؤمنهخوانند
کند. ارزش معنایی متن همواره از وعاء وجودي خاص خود را طلب می ،فهم آن

فهم مخاطب فراتر نشسته و خواننده از پس هر معنایی که بر او آشکار ي هگستر
اي از وجود یک ساحت پنهان است، که نشانه اي تازهگرهي هشود، با مشاهدمی

میان متن  ،24لذت متندر کتاب  23روالن بارت. شودمیالبته مشعوف  مغلوب و
سرراست و  ،بخشتمایزي قائل شده است. متن لذّت 26و متن خلسه 25لذّت
زدایی با آشنایی ،آوریاب و همسو با انتظارات خواننده است اما متن خلسهآسان

تازه را به روي پویشگر اي هاي خواننده، دریچهزنیاز عادات، انتظارات و گمانه
پیامی متناقض  ،آمدهدستاي از اوقات، معناي بهبسا در پارهگشاید و ايخود می

متنی است  ،نمایان سازد. درواقع متن خلسه ،تاکنون به صید فهم آمده را آنچهبا 
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شناختی کند و فرضیات تاریخی، فرهنگی و روانکه نوعی فقدان را تحمیل می
  .)140 -139: صص، 15( زندمی خواننده را بر هم

جاکه از جهانی سربسته و نامستور صادر ننیز ازآ مقدسرسد متون نظر میبه
گشایند خود حجاب نمی يشوند، هرگز به نحوي تام و تمام به روي خوانندهمی

بخش افزا یا حیرتی لذّتروشنی از پیدایی و پنهانی معنا، لذّتی حیرتو با سایه
مخاطب خود ثبت ي هی است میان خلسه و لذت) در تجرب(که وجه جمع را

شود ساختاري آغاز میي هکنند. این دیالکتیک پیدایی و پنهانی که از نشانمی
هاي را به روي فهم مقدسیابد، متون امتداد می ناپذیر معناییهایی پایانو تا الیه

اي همواره در گستره تازه گشوده ساخته و معانی تازه و البته موقّتیِ این متون را
بخشد. امتدا می واالتر از درك و دریافت مخاطبین و سنن تفسیري این آثار

مخاطب ازسویی با متن زندگی کرده و به بیانی که از اهل عرفان نقل شد، از پی 
یابد. اما هاي آن، به ساحتِ درك اشارات راه مینشینی با متن و تکریم آموزههم

جهان متن قدم گذاشته و از پی جهد بسیار، تا آخرین  دیگر، هرگاه بهازسویی
گریزِ معنا و ي هباره خود را در خلسیکیابد، بهگامِ درك معناي متن عروج می

اي از اسرار و اشاراتِ پنهان محبوس ماندن متن یافته و در هزارالیهسربسته
 سنتمرزي است که ي هماند. این دیالکتیک پیدایی و پنهانی، همان نقطمی

ها، امکان را زنده نگه داشته و همچنان، از پس قرن مقدسمعنایابی از متون 
شناختی از پی همسویی با منزلت هستی يانه در جهان متن و ارتقامؤمنزیست 

 خود به ارمغان آورده است. ي مؤمنهمتن را براي خوانند
ر کدام طریق این متون، بر مدا مفسر -که خواننده اینجاستاما پرسش 

تر، پویش بر مدار کدام مسلک کند؟ یا به عبارت دقیقاخالقی طی مسیر می
ي هرو، در ادامازاین ؟منتهی خواهد شد مقدساخالقی، به فهمی مطلوب از متن 

 مقدسان در فهم و تفسیر متن مؤمنمقاله به این بحث خواهیم پرداخت که رفتار 
 -این متن، با کدام طریق اخالقیو سلوك آنان به منظور زیستن در جهان 

 مالزم است؟ هنجاري
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 مقدسطریقت اخالقی تفسیر متن . 6
که از میان سه نظام معروف اخالق هنجاري، یعنی اخالق  اینجاستپرسش 

یک با ، کدام29گرایی اخالقیو نتیجه 28گرایانه، اخالق تکلیف27نگرفضیلت
دانیم که از نگاه عالمان اخالق طریقت تفسیر متن مقدس سازگارتر است؟ می

دیگر، آنان عبارتبه ؛منش فرد است نه کنش او ،اصلی اخالقي مسألهفضیلت، 
معتقدند اگر منش فرد درست باشد، کنش او هم به تبع آن صحیح خواهد شد. 

(اخالق  نظران، فقر اساسی دو نظام رقیبدرواقع ازنظر بعضی صاحب
 ،گرا) تبدیل انسان به یک ماشین حسابگر استگرایانه و اخالق نتیجهتکلیف

گرایی، نحوي که گاه حسابرسی نسبت به سود و زیان عمل است، یعنی نتیجهبه
رو، ایناز. گراستتکلیف خاص شخص که موضع اخالق تکلیفي هو گاه دربار

چه چیزي به « داند کهیگانه پرسش اصلی اخالق را این نمی ،اخالق فضیلت
چه چیزي به انسان ارزش « داند که، بلکه این می»دهدقی میعمل ارزش اخال

فضیلت، رشد اخالقی انسان یا ي ه) در نظری176: ص، 17( »دهداخالقی می
و اوامر تکلیفی یا نتایج عملی کردارهاي  گیردل قرار میأمشکوفایی او محور ت

این  یابند. دربررسی شخصیت اخالقی فاعل استقرار میي هدر حاشی ،اخالقی
نظریه، دگرگونی اخالقی معادل دگرگونی معرفتی و در حکم تغییر نگرش انسان 

 .)179: ، صهمان( به جهان است
نیز سه مسلک  مقدستوان در ساحت فهم متن از پی توضیحات پیشین می
مبانی مندرج در آن شرح براساس  هریک راي هاخالقی را در نظر گرفته و سیر

در ادامه خواهیم دید، حاصل تالش نویسنده در تطبیق  آنچهداد. درحقیقت 
تفسیر متن  فرایند(خصوصاً بحث اخالق فضیلت) بر  مباحث اخالق هنجاري

 است. مقدس
 مقدسسه مسلک اخالقی در تفسیر متن . 1. 6

مطابق سه الگوي بیان شده در اخالق هنجاري، نگارنده معتقد است که 
 قرائت کرد: ، به ظرح زیررا نیز بر مدار سه مسلک مقدستوان متن می
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که  همچنان :گرایی اخالقیتفسیر متن مقدس بر مبناي تکلیف .1. 1. 6
، هفاعل عمل اخالقی را عمل به وظیفي هوظیف ،گرایی اخالقیدانیم، تکلیفمی

داند. این رویکرد، مجالی را براي نظرکردن به در هر حال و با هر شرایط می
شناسد و فعل اخالقی رسمیت نمی(در متن و خارج از متن) به یت و موقعیتوضع

گرایی اساس، منظور از تکلیف. برهمینکندمیشرط  و قید را ملزم به قید الزامِ بی
امال شده و  مفسر، تبعیت از قواعد مشهوري است که بر مقدسدر خوانش متن 

تجربه سنجیده نشده است. پیداست به ترازوي عقل و ، وجه صحت یا اولویت آنان
شود که امکان تحرّك و که این رویکرد، درحقیقت نوعی تقلید از آباء تلقی می

هاي اخالق هنجاري نیز کند. این رویه که در نظریهسلب می مفسرپویایی را از 
شود، متن را به یک میراث صلب ناپذیري متّصف میغالباً به خشکی و انعطاف

و مکلّف  مؤمناي معیّن را از فرد هر حال وظیفه میراثی که درکند. تبدیل می
فقراتِ ي هبستطلب کرده و او را به الزام در پذیرش مفاد خود، یا انتقال چشم

 خواند.بعضاً نامفهوم متن، به مخاطبان حاضر یا مقدر، فرامی
در رویکرد  :گرایی اخالقیتفسیر متن مقدس بر مبناي نتیجه. 2. 1. 6
در اولویت قرار دارد، سنجش پیامدها و آثار هر کنش اخالقی  آنچهگرا، نتیجه

بپردازیم، رویکرد  مقدساست. اگر بخواهیم بر همین قیاس به خوانش متن 
ي همتن به محاسب مفسر -گرا مستعد صدور این حکم است که خوانندهنتیجه

در  آنچهخواهد بود. درحقیقت  ها و تفاسیر خویش موظفسود و زیان خوانش
(اعم از فرهنگی، اقتصادي،  گیرد، آثارِتفسیري مورد التفات قرار میي هاین نحل

گرا را اخذ ي که رویکرد نتیجهمفسرسیاسی، اجتماعی و...) تفسیر متن است. 
درنگ به سراغ ترین روش در فهم و تفسیر متن بینگارد، بیاخالقیآن را  ده وکر

وقفه تالش خواهد کرد تا قوت امروزي متن پربارترین خوانش ممکن رفته و بی
هاي را براي مخاطب خود فعلیت بخشد. او در پی این خواهد بود که از قابلیت

ین فایده بیشتر(که شاید قرین  پیدا و پنهان متن براي کسب بهترین پیامد
خواهان آن است که  مفسر -سخن بگوید. مطابق این رویکرد، خواننده باشد)
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کنشی خاص، آن هم در جهت اهدافی خاص، تعبیر  يمثابهفقرات متن را به
 . کند

در این  :گرایی اخالقیتفسیر متن مقدس بر مبناي فضیلت. 3. 1. 6
 مفسرگرا نیز شاهد بودیم، که در معرفی اجمالی اخالق فضیلتروش همچنان

بیش از همه نگران کشف فضیلت متن، یا به بیان دیگر، در پی تربیت اخالقی 
تکالیفی ي هنه دلهر اینجا مفسر خویش از قِبَل معاشرت با متن است. در

ناپذیر را دارد و نه در پی کسب و منفعت خویش، از تبعات آلود و آشتیعتاب
اندیشد و متن می تنها به ،مفسرگوید. دلرباي ترجمان امروزي متن سخن می

مقصود نهایی رجوع  يمثابهانه از فقرات پر رمز و راز متن را بهمؤمننفس لذت 
ي رشد اخالقی یا شکوفایی خود را از مفسر. چنین کندمیطلب  مقدسبه اثر 

طلبد. در چنین رویکردي، اوامر تکلیفی یا نتایج عملی خوانش متن در متن می
یابند. در این مسلک، متن استقرار می مفسر -رشد اخالقی خوانندهي هحاشی

خوانش متن معادل دگرگونی معرفتی و در حکم تغییر نگرش انسان به جهان 
 -خواننده» اشتداد وجودي«متن به کمک اینجا  در اینکهخواهد بود. غایت امر 

 آید. خود می مفسر
ه ي دشوار نخواهد بود کأپذیرش این رنظر نگارنده بهبا این توضیحات، 

، با طی طریقتی مقدسان در مسیر تعامل خود با متن مؤمنبگوییم 
نفس زیستن در فضاي متن را طلب کرده و نهایتاً متن را  فقطگرایانه، فضیلت

خواهند، نه از سر رفع تکلیف و نه در پی سود و منفعت. متن می براي خودِ 
عالم  اندیشی، درورزي، حسابرسی و مصلحتبدون طمع مؤمندرحقیقت فرد 

کند، اي را که از متن طلب میطی طریق نموده و نهایت تحفه مقدسمتن 
وجودي، تربیتی و معرفتی خویش است. این بیان زمانی وضوح خواهد  يارتقا

با آن را  رقیب در تفسیر متن نظر کنیم وي هعملی دو نظریي هیافت که به سیر
 مفسر -با این وصف، بررسی نقش خواننده 30مضامین اخالق فضیلت بسنجیم.

، موضوع مقدستاثّر سلوك اخالقی او بر/ از تفسیر متن  /تأثیرو  مقدسمتن 
 خواهد بود.و موضع نهایی نویسنده تحلیل پایانی این مقاله 
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 تأثیر اخالق فضیلت بر خوانش متن مقدس. 2. 6
الق فضیلت، متن، به شرط التزام به اخ مفسراینک سخن از آثاري است که 

خوانش متن  فرایندپذیراي آن خواهد بود. پیداست که تبعات این اثرپذیري، در 
عنوان مقدمه باید به بیان کانت اشاره کرد که نیز نمایان خواهد شد. به مقدس

نفسه مافوق نحوي فینیک را بهي ه، اراد31اخالقي هبنیاد مابعدالطبیعدر کتاب 
، ص: 23( عنصر یک حکم اخالقی دانسته استترین قیمتامور و ذيي ههم
، قانون اخالقی مستقر در درون آدمی 32نقد عقل عملیهمچنین در کتاب ). 43

اي بر استقالل این را عامل تمایز و بلکه امتیاز انسان از حیوانات و حتی نشانه
همین قانون اخالقی  شمارد. از نگاه اوموجود از حدود جهان حسی محض می

 امتداد یابد 33تا مرزهاي تجربه را درنوردیده و تا ساحتی نامتناهیقادر است 
اند، اما گرایان قرار دادههرچند که غالباً کانت را در شمار تکلیف). 165، ص: 21(

ي هاین متفکر بر اراد تأکیدتوجه او به مرزهاي فراخ وجدان اخالقی و همچنین 
(از منظر اخالق  مقدساخالقی ادراك متن  فرایندتواند به تشریح نیک می

 فضیلت) یاري رساند. 
و متخلّق به فضیلت  ي مؤمنهخوانندي هجویانانه و تعالیي مؤمنهاراد
قدم گذاشته  مقدسسازد که به جهان متن این امکان را نصیب او می ،اخالقی

ناختی شو با زنده نگه داشتن وجدان اخالقی خویش، از سطوح ابتدایی و نشانه
توان گفت تر متن حضور یابد. درحقیقت میهاي عمیقاثر فراتر رفته و در الیه

ي هانمؤمنمحور باعث تربیت و اعتالي نفس و بهبود زیست که اخالق فضیلت
  بخشد.و امکانات اخالقی و معرفتی او را ارتقا می شودمیمتن  مفسر

به اخالق  متکثرنگاهی در بخشی از کتاب خود به نام  34کریستین سوانتن
مندي اخالقی ارتباط برقرار رشد شخصیت با فضیلت میان خالقیت و ،35فضیلت

توان با استفاده از این تعبیر می ).171 -167، صص: 25( کرده است
ها و همچنین یکی از عوامل رشد شخصیت مندي اخالقی را یکی از نشانهفضیلت

یکی از  يمثابهبهآن را  نیز مقدسانسان معرفی کرده و در مسیر تفسیر متن 
گذاري این تأثیرحساب آورد. متن به مفسرهاي شکوفایی شخصیت لفهؤم



 23 اخالقی در تفسیر متن مقدس گراییفضیلت

تامل است. نیز موضوعی آشکار و قابل مقدسخوانش اثر  فرایندشکوفایی بر 
فهم فضیلت و «اي با عنوان در مقاله 36که واینه دي ریگزروست شاید ازهمین
 فضیلت و معرفتي هرابطي هضمن مرور نظرات امروزي در حوز ،37»فضیلت فهم

رسد به این نتیجه می)، 205 -203، صص: 20( اندکه اینک قوامی دوباره یافته
همان دستیابی به فهم صحیح به مدد فضایل » 38واالترین خیر معرفتی«که

 درحقیقت فضایل عقالنی بستري را براي فهم .)223همان، ص: عقالنی است (
 مفسرکنند و سبب انضباط فردي و اخالقی فهم بهتر متن) فراهم میاینجا  (و در

د. این ایصال به منزل و منزلت شونمتن در جهت ایصال به منازل متعالی اثر می
متن  مفسر -اخالقی خواننده يساز ارتقاتواند زمینهمتعالی متن البته خود می

 بوده و سعادتمندي او را در پی داشته باشد.
اگر میان معرفت و سعادت پیوند تنگاتنگی برقرار باشد، اسباب «درواقع 

از پیگیري دیگري منفک  ،شگفتی نخواهد بود که بگوییم پیگیري یکی از این دو
 فضیلت اخالقی بااین نظریه که به تالزم معرفت صحیح  ).338، ص: 27( »نیست

کالسیک ي هته به فلسف(و ربط منسجم این دو با سعادت واپسین) باور دارد، الب
 39چارلز پیرسکه فیلسوف معاصري مثل  اینجاست. اما جالب گرددزمییونان با

(یعنی معرفت و فضیلت) پیوند برقرار کرده و صحت و حقیقت  هم میان این دو
 .)همان( یکدیگر دانسته است يمثابهمنطقی و اخالقی را به

 -فضیلت اخالقی و تعالی هستیمیان ي هتوان ضمن باور به مالزمبنابراین می
یابد و همچنین با فراغت مصداق می مقدسشناختی که در تفسیر متن معرفت
پذیري ي تأثیره، نحومقدسگذاري اخالق فضیلت بر خوانش متن ي تأثیرهاز نحو

 را هم بررسی کرد. مقدساین طریقت اخالقی از متن 
 اثرپذیري اخالق فضیلت از متن مقدس. 3. 6

این  مفسر -یابی خوانندهبر اخالق فضیلت، فضیلت مقدسمتن  تأثیرمراد از 
از فضیلتی سخن اینجا  است. درواقع در مقدسنوایی با متن متن از پی هم

. اگر قرار باشد که متن کندمیخود منتقل ي هگوییم که متن به خوانندمی
و خود را ارتقا داده  مفسر، در رهاورد واپسین خود منزلت وجودي مقدس
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توان از اسرار و اشارات استوار سازد، می مواقیتیمعرفتی او را در  -هستیي هشاکل
آن ارزیابی ي هترین عامل خودشکوفایی خوانندزیستن در جهان این متن را اصلی

ي هو خوانند مفسروجودي مخاطب،  ءوعا ،مقدسکرد. درحقیقت عالم متن 
سازد. انسانی آنان را فراخ میسان فضایل خود را گسترش بخشیده و بدین مؤمن

تجارب ي هدانست که پیکرها را در حکم آزمایشگاهی میسنت ،40جان دیویی
نوعی ي هسان فضایل اخالقی انسان برپایبخشند و بدیناخالقی ما را قوام می

اگر با این تعبیر موافق باشیم،  ).103، ص: 19( یابندزیسته استقرار میي هتجرب
پرمحتوا تلقی کرده و  سنتیک  يمثابهرا به مقدسود که متن دشوار نخواهد ب

در جهان اثر را عاملی در جهت تقویت حیات اخالقی و  ي مفسرهانمؤمنزیست 
به  مؤمنغیري هحساب بیاوریم و البته حتی خوانندگسترش فضایل انسانی او به

تجارب اخالقی ي ها در جهت ارتقاها و آموزهتواند از این سنتاین متون نیز می
 خویش بهره گیرد.

بستري  يمثابه، به سنن تفسیري و بطون معنایی متن بهمؤمن مفسراما 
وبرگشت میان متن و جهان خارج، نگرد و با هر رفتبراي رشد شخصیت خود می

که در توضیح کند. همچنانتر را جستجو مییافتهتر و انسانیتی تعالیایمانی تازه
الهی، ي هاشاره شد، این حرکت در مسیر اراد مقدستفسیري متن  فرایند

به بیان انسانی که همان انسان کامل برساند؛ ي هتواند انسان را به مرحلمی
، 8 ؛9: ص ،1(است  به عبودیتاعزّ موجودات به ربوبیت و اذلّ آنان  ،عربیابن

با عروج به منازل متعالی متن، فضایل وجودي  مفسرسان بدین .)81 -80: صص
و معرفتی خود را بهبود بخشیده و با این سفر، شخصیت اخالقی خود را شکوفا 

ند. پیداست که این شکوفایی اخالقی که رهاوردي از حضور در عالم متن کمی
خواهد  تأثیرمتن نیز  مفسر -قدسی است، بر زندگی فردي و عمومی خواننده

عاملی در جهت  ،این متن مفسرشخصیتی  -یقت رشد اخالقیگذاشت. درحق
که تعلیمی ممتاز  تقویت زیست انسانی او خواهد شد و او را به آرمان انسان کامل

تر خواهد کرد. زیستن به سیاق و در ساحت متن نزدیک، در اخالق عرفانی است
 ایمانی خواهد بود. -عرفانی، از مالزمات این طریقت مقدس
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 یريگنتیجه. 7
 مقدسمتن به این نقطه رسیدیم که  ،مالت خود در این مقالأاز مجموع ت

بانظربه مسیر تاریخی و است. و هیبت  قدرتمنديواجد سه وصف رازآمیزي، 
جهان شمول از متون  مقدسایمانی آثار، تفکیک و بازشناسی متون  تأثیر

خاص واجد اي تاریخی، فلسفی و ادبی، یا حتی متونی که براي فرد یا منطقه
ي هانفرض مؤمنپیش از مقدستفسیر متن  پذیر است.ند، امکاناوصف قداست

عنوان (به ساختاريي هنشاني هخوانندگان خود آغاز شده و با طی دو مرحل
، تا اعماقی از معانی پیدا ویل باطنی)أعنوان ت(به و بطون معنایی تفسیر ظاهري)

 يعامل ارتقاشناختیِ متن قدسی، روش تفسیریابد. این و پنهان اثر امتداد می
خود را به ي هخوانند مقدسمتن چنین، اینشناختی هم خواهد بود. هستی

رود، ارتقا بخشیده و او را ساحتی که از زندگی روزمره و دنیاي ظاهري فراتر می
 سازد.نشین خالق آن متن میهم نهایتاًوارد دنیایی تازه از اسرار یا اشارات اثر و 

در طول تاریخ به متون برخی از ادیان  تواند فقراتی را که بعضاًهمین رویکرد می
ها شوند، نمایان سازد و آنتحریف خوانده می ،اند و به تعبیري رایجعارض شده

 را از ساحت متن بزداید.
 تأثیرصورت پذیرد، در  مؤمن مفسر -تفسیر این متون، اگر به دست خواننده

با قبول  مفسرسو، محور قرار خواهد داشت. ازیکاخالق فضیلت و تاثّر متقابل با
ترین رکن حیات اخالقی خود، به مراقبت از هستی اصلی يمثابهپروري بهفضیلت

یافتن به شخصیتی رشدیافته، به استقبال متن انسانی خویش پرداخته و با دست
ه منزلت است ک مقدس(مجاور)، این متن  رود. اما از سوي مقابلمی مقدس

فضایل خُلقی و ایمانی او را بهبود  ،خود را به تعالی رساندهي هوجودي خوانند
عروج و سلوك خواننده در معانی عرفانی متن را تسهیل  و نهایتاً بخشدمی
ی که قرین به متن مقدس، با تخلق به اخالق فضیلت مؤمندرواقع انسان  .کندمی

یابد و با هر فهم مضاعف، س راه میبه فهم بهتر متن مقد اخالق عرفانی است،
 کند.تخلّقی پایدارتر را کسب می
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