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  چكيده

هاي محققان برجسته، به  شناسايي و ارزيابي روش. هاست ها از عوامل رشد دانش كارآمدي روش
به همين منظـور، ايـن مقالـه    . شناسي كمك كند تواند به بهبود مباحث روش ويژه مستشرقان مي

درصدد است تا روش مواجهة ويليام چيتيك، از خاورشناسان برجستة معاصـر را در مطالعـه و   
روهـي از  چيتيك بـا نقـد عملكـرد گ   . ندكتفسير متون حكمي و عرفاني اسالمي بررسي و تبيين 

محـور بـراي    كند تا متناسب با فرهنگ اسالمي از روش هرمنوتيك مؤلف مستشرقان، تالش مي
هـاي مطالعـاتي حكمـي و     ابتـدا آسـيب   مقالـه در ايـن  . تفسير متون و فهم نيت مؤلف بهره گيرد

شود و ضمن اشاره به عناصر اصـلي   ي و منشأ آنها توضيح داده ميفعرفاني از ديدگاه چيتيك معر
كـه   دشـو  معيارهاي كاربردي او براي تفسـير ايـن دسـته از متـون تبيـين مـي       ،ش هرمنوتيكيرو
 هاي و تعليم ها انديشه ، شناخت اركاني متنها بررسي روابط و تناسب: ترين آنها عبارتند از مهم

هـاي   نظـر، توجـه بـه مفروضـات واحـد و روش     نماينـدگان صـاحب   ياصلي مؤلف، مقايسة آرا
، او ي مؤلـف و اثـر  توجودي و شخصيابعاد به لوازم معنايي اصطالحات، شناخت  همتفاوت، توج

وار متن، توجه به ابعاد مختلف يك مسـئله، توجـه    مواجهة مستقيم با متن، توجه به رابطة اندام
تكنيك طـرح پرسـش مناسـب، شناسـايي     گيري از  بهرهانديشي ذهني با مؤلف، به سياق متن، هم

  .هاي آرا و تعاليمبه زمينه جهومسائل بنيادي مؤلف و ت
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  مقدمه. ١

توجـه بسـیاری از  رو از ایـن دارد؛ای ت ویـژهیـاهمشناسـی آن ت علوم انسانی و روشیامروزه ماه
برای بهبود و کمک به رشد و بالندگی علوم . ب کرده استلج پردازان را به خودپژوهشگران و نظریه

، اهمیـت از جملـه مستشـرقان پژوهشگران برجسـتهها و رویکردهای عموم انسانی، شناخت روش
  .دزیادی دار

او از مستشـرقان برجسـته در زمینـۀ . د شـدلدرآمریکا متو. م١٩۴٣ سال در ویلیام سی چیتیک
به گـواهی آثـارش و گفتـۀ صـاحب. اسالمی است فرهنگ های حکمی و عرفانی در حوزۀپژوهش
ت نظـر و سـرعت قـهایی مانند مطالعۀ دائم، قریحۀ ذاتی، حافظـۀ قـوی، دویژگی ، دارا بودننظران

گلی  .نک( شده است ویهای انتقال به همراه مهارت و ممارست وافر، موجب ممتاز شدن پژوهش
در نزد را و شیعی، عرفان و فلسفه  یاسالم فرهنگاو زبان و ادبیات فارسی،  .)٣٠، ص١٣٨۴ زواره،

اسـت تـا او   و دانشگاهی چیتیـک موجـب شـده یالت نظریتحص. فراگرفت اساتید برجستۀ ایرانی
رویکرد چیتیک، به شرق و  .شته باشددا تریو علمی تر ژرف، نگاه شناسان بسیاری از شرقنسبت به 

ساز بحـران معنویـت در غـرب  تواند چارهکه میای است  ت زندۀ معنوینجهان اسالم، به عنوان س
  هــای چیتیــک، نقــد برخــی آرا و آثــار  هــای مهــم پژوهشبــر ایــن یکــی از ویژگــی افــزون. باشــد
  .شناسانی چون نیکلسون، کربن، ایزوتسو و الغراب استشرق
تصـحیح و تعلیـق از چیتیـک در  ،ترجمه ،کتاب شامل تألیف ٢۴. م٢٠١٣ تا. م١٩٧۴ سال از

او هـم در حـوزۀ ترجمـۀ فارسـی و عربـی بـه . فان و فلسفۀ اسالمی به چاپ رسیده اسـتحوزۀ عر
هـای بسیاری از کتـاب. انگلیسی و هم تصحیح انتقادی متون عرفانی و اسالمی، تبحر خاصی دارد

های فارسی، اردو، روسی، اندونزیایی، ترکـی، اسـپانیایی، آلبانیـایی و آلمـانی ترجمـه و  او به زبان
  . های او بیش از یک بار به فارسی ترجمه شده استی برخی از کتابتست و حچاپ شده ا

مقالـه دربـارۀ اسـالم، عرفـان و تصـوف  ١٨۵چیتیـک . م٢٠١٣تـا . م١٩٧۵افزون بر این از سال 
های مختلف و از جمله فارسـی ترجمـه  ها نیز به زبان بسیاری از این مقاله. نگاشته و منتشر کرده است

همچنـین دو . اند های او در ایران با شمارگان زیاد بارهـا تجدیـد چـاپ شـدهز کتاباند و برخی ا شده
، مـن و موالنـا«و » ، ترجمۀ مـریم مشـرفمیراث مولوی، شعر و عرفان در اسالم«کتاب وی با عنوان 

حوزۀ ادبیات، در دو بخش ١٣٨۶سال ) تابستان(برندۀ جایزۀ کتاب فصل» الدین عباسیترجمۀ شهاب
ه و کتاب سال مطالعات ایرانی در ایران شـدۀ جایز ۀبرند .م٢٠٠۵فوریه  ٨در نیز وی . اند جداگانه شده

بـا » عقـل گمشـده یدر جسـتجو« کتـاب .در ترکیه و هند دریافت کـرده اسـت نیز دیگری های هجایز
. هایی از ویلیـام چیتیـک اسـت کـه شـهرت جهـانی دارد ویراستاری محمد روستوم، مجموعۀ مقالـه

  .نیز بوده است »المعارف ایرانیکا هدایر«علمی ها دستیار ویراستار چیتیک سال
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های فردی و اجتماعی مخاطبانش، اهـداف  چیتیک در آثارش با آگاهی و شناخت کامل از ویژگی
آموز غربی را مورد خطاب قـرار تر و نو هایش مخاطبان عاموی در اغلب نوشته. کند ای را دنبال میویژه
هـای پیچیـده، بـه  ها و مفهوم ها وی با زبانی ساده و معموًال عـاری از اصـطالحشتهدر این نو. دهدمی

زمـان بـه تقویـت عقایـد  های جدید اسـت؛ در حـالی کـه هم ها و دیدگاه دنبال معرفی و ترویج عقیده
؛ ٣٠، ص١٣٩٣؛ همـو، ١٣و ١١، ص١٣٩٢چیتیـک، . نـک(مخاطبان متخصص نیز کمک می کنـد 

بینـی مخاطبـان فرهنگـی و جهـان های فرهنگـی و خردهشناخت تفاوتوی با ). ٢١، ص١٣٨٨همو، 
غربی با منابع اصیل عرفانی و اسالمی، و با آگاهی از پیامـدهای ناخواسـتۀ عرضـۀ برخـی محتواهـا، 

زند تـا بـا گـذر زمـان و  ـ از آثار می... های سوررئال ودست به گزینش محتوایی ـ معموًال حذف جنبه
  .شده در متون فراهم شود ها و ابعاد و مسائل مطرحی طرح و ارایۀ سایر جنبههاترویج مطالب، زمینه

اسـت و  مستشرقانهای های برجستۀ پژوهشبه اینکه روشمندی در پژوهش، از ویژگی جهبا تو
تجربۀ موفق پژوهشی چیتیک در حـوزۀ متـون عرفـانی و حکمـی، بررسـی و به  نظراز سوی دیگر، 

شناسی در مطالعات علوم انسانی کمک کند؛ بـه  ه تقویت مباحث روشتواند ب ارزیابی روش او می
ت علمی و عقلی غربی با مبانی فرهنگـی، قمندی از ظرافت و دویژه اینکه روش چیتیک ضمن بهره

نیـز بـه ایـن مزیـت پژوهشـی  ویخـود . دینی و عرفانی اسالمی نیز هماهنگی الزم و کافی را دارد
گاه است در نظـام آموزشـی آنهـا، « :گویـد های ایران میآموزشی دانشگاه نظامدر نقد  او. خویش آ

شود بی آنکه روشمندی به آنها آموخته شود، بـرخالف انبوهی معلومات در ذهن دانشجو ریخته می
شود که گردد و در عوض سعی می های معتبر غرب که حجم کمتری از معلومات منتقل میدانشگاه

شناسی را فراینـدی چیتیک روش. )١١٠ص ،١٣٨٧تی، بمح( »دانشجویان روشمندتر پرورش یابند
 ).٢٠١الف، ص ١٣٨٣چیتیک، . نک(شود  داند که واقعیت با آن شرح و تأویل میمی

شـناختی، بـه شناسـایی تحلیلی و با رویکـرد روش−این نوشتار بر آن است تا با روش توصیفی
و اسـالمی بپـردازد و الگـوی های روش ویلیام چیتیک در بررسـی متـون حکمـی و عرفـانی مؤلفه

شـناختی های او مورد بررسی روش برای این منظور برخی از کتاب. منسجمی از روش او ارائه دهد
ای بـر عرفـان مولـوی مقدمـه .ب؛ )١٣٨۶(درآمـدی بـه تصـوف .الـف: عبارتند از که قرار گرفت

علـم . ه؛ )١٣٩٣( ابن عربـی وارث انبیـا .د؛ )ج ١٣٨٩( سلوک معنوی ابن عربی. ج؛ )ب١٣٨٩(
راه عرفانی عشق؛ تعـالیم . و؛ )١٣٨٨( شناسی اسالمی در دنیای جدیدجهان علم جان؛ ربط جهان

عـوالم . ز؛ )ب١٣٨٣( و ترجمۀ دیگر آن با عنوان طریق صوفیانۀ عشق) الف١٣٨٩( معنوی مولوی
عرفانی طریق . ط؛ )ب١٣٩٠( من و موالنا .ح؛ )الف١٣٨٣( لۀ کثرت دینیئخیال؛ ابن عربی و مس

قلب فلسفۀ اسالمی؛ در جستجوی خودشناسـی در  .یو ) الف١٣٩٠( معرفت از دیدگاه ابن عربی
  ).١٣٩٢( الدین کاشانی تعالیم افضل
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محـور، بـه عنـوان روش اصـلی دهد که چیتیک از هرمنوتیک مؤلـفبررسی این آثار نشان می
ین سعی شـد تـا معیارهـا و اصـول بنابرا. ه استبردخود، برای بررسی متون عرفانی و اسالمی بهره 

هرمنوتیکِی کشِف نّیِت مؤلف از نظر وی، از خالل آثارش استخراج و در قالب یک روش منسـجم 
شناسی فهـم نّیـت مؤلـف از دیـدگاه چیتیـک بـه این مقاله پس از آسیب لذا. هرمنوتیکی ارایه شود

  .پردازدبرای رسیدن به نّیت مؤلف می ویبررسی معیارها و اصول هرمنوتیکی 
  

  تحقیق پیشینۀ. ١−١

هـای شخصـی و دربـارۀ روش. شناسی انجام شده اسـتهای زیادی در مورد روش کنون پژوهشتا
امـا . هـایی صـورت گرفتـه اسـتهای مختلف، تالشکاربردی محققان غربی نیز در پژوهش رشته
تنهــا . شناســی ویلیــام سـی چیتیــک نپرداختـه اســتتـاکنون پژوهشــی بـه بررســی منسـجم روش

و بیشتر تـالش او، صـرف بیـان  کردهشناسی چیتیک اشاره به صورت گذرا به روش) ١٣٨٧(تیبمح
  .شده استچیتیک  ینحوۀ اثرپذیری مولوی از ابن عربی بر اساس آرا

  
 شناسی فهم نّیت مؤلف از دیدگاه چیتیک آسیب. ٢

  گراییتقلیل. ٢−١

دلیـل عمـدۀ ایـن مسـئله . شـودمی ویمؤلف موجب سوء فهم نّیت  یگرایی آراگرایی یا جزء تقلیل
در حـالی کـه آنهـا گونه مفاهیم است؛  رد ساده با اینپنداشتن مفاهیم حکمی و عرفانی و برخو ساده

خاورشناسـان غالبـًا تصـویر « :گویـد مـی چیتیک در نقـدی بـر مستشـرقان. رندای دا ذات پیچیده
بـه ... ها و تعـالیم نظـری تصـّوف را،اند آموزه چه، سعی کرده .اندبه دست دادهوف نادرستی از تص

گونـه  رو بایـد در تفسـیر ایـن از ایـن .)٧٠ص ،ب ١٣٨٩چیتیـک، ( »هایی منطقی تنّزل دهندنظام
. وار اجزا نیز لحـاظ شـده باشـد در نظـر داشـت را که در آن رابطۀ اندام نگرمفاهیم، رویکردی کّلی

ی به ُبعد عملی یا تأثیرگذاری هتوجلیم نظری تصوف را ناشی از بیچیتیک دلیل اصلی سوء فهم تعا
کننـد کـه گوید گروهی از محققان، به تصوف چنان نظـر مـی می او. داندمعنوی تعالیم صوفیانه می

توان به تحلیل سراسر منطقی آن پرداخت و اینکـه گویی تصوف یک نظام فلسفی دیگر است که می
کننـد موجـب ای ذهنی برخورد میی تصوف مانند نوعی فلسفه یا پدیدهآنها با تعالیم و اصول نظر«

  .)٧١ص همان،( »اش جدا سازندشود که غالبًا آن را از بعد عینی و زنده می
. شود گرایانه می اصرار بر منسجم نشان دادن آرای پراکندۀ عارفان نیز گاهی منجر به تفسیر تقلیل

مؤلف وارد کـار تفسـیر متـون  یکشف منسجمی از آرا چیتیک معتقد است که مفسر نباید با فرض
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یـک مؤلـف بـا هـم سـازگار  یکه اجزا و ابعـاد آرا افتدگاهی اتفاق میزیرا  ؛حکمی و عرفانی شود
انـدازها و توانـد ناشـی از تفـاوت چشـممنسجمی باشد کـه مـی غیر ید و یا مؤلف دارای آراننباش

چیتیک در مورد تناقض کثرت در زبـان ابـن عربـی  .نسبت به آن مفهوم به وجود آید اورویکردهای 
قرار می های مورد توج اندازهای متعدد و گسترده باید توجه داشت که او کثرت را از چشم« :گویدمی
این تحریف بزرگی . اندازها تغییر یابند، نتایج حاصل از آنها نیز تغییر خواهد یافتوقتی چشم. دهد

را حـذف نمـوده و بـرای از بـین بـردن  ددهای متعش کنیم تا دیدگاهدر تعالیم او خواهد بود اگر تال
این . )۶٣۴ص الف،١٣٩٠ چیتیک،( »ها، او را در یک نظریۀ خاص محدود و خالصه کنیمتناقض

ه و ئـر درصـدد اراسـاسکینر است که در آن مف 1سخن چیتیک بسیار شبیه اصطالح اسطوره انسجام
 .نـک(ای نـدارد  آید که در اصل چنین ویژگی ای برمی ندهتحمیل منسجم نظری یا تحلیلی، از نویس

  ).١٠٣−١٠٢، ص١٩٨٧، 2اسارد
 

  ای مؤلف از طریق  فهم دیگرانآر تقلیدی  فهم . ٢−٢

معرفتی دانشـمندان مسـلمان  ی مصطلح سنِت ااز نظر چیتیک معرفت باید از طریق تحقیق در معن
. اند د بر بنیادهای درستی بنـا نشـدهنشومیهایی که از طریق تقلید کسب معرفت زیرا ؛حاصل شود

ت نظری الشان را از طریق تقلید، اجماع همکاران، تخی گوید متفکران امروزی همۀ معرفتوی می
گرفتـه، نظریـه و  هـای وامانـد و بـر اسـاس ایـن داده های ایدئولوژیکی به دسـت آوردهفرضو پیش

شـود کـه بـه هـیچ بنیـان های نویی میپایان دادهاند که باعث تکثیر بی رفتارهای خودشان را ساخته
  .)۵۴ص ،١٣٨٨چیتیک، (گردند  استواری باز نمی

  
  بررسی متون کهن با عادات فکری دوران نو. ٢−٣

زیـرا از نظـر او عـادات  ؛دانـداسالمی نمـی تچیتیک عادات فکری دوران نو را مناسب بررسی سن
های اسالمی هماهنگ  به ندرت با آموزهیر است که برگرفته از روح زمانۀ همیشه متغفکری دوران نو 

از نظـر او  .انجامـد گسـیختگی فرهنگـی می و تبعیت از آن برای فهم متون اسالمی به روان شودمی
تفکر اسالمی نیست بلکه باید گفـت  لویژگی دوران نو هر چه باشد، مسلمًا توحید، یعنی اصل او«

دوران  نیروی محرکۀاو  .)٣۴ص ،١٣٨٨چیتیک، (» که دوران نو متصف به نقطۀ مقابل توحید است
داند که به شدت با سه اصل تفکر اسـالمی یعنـی توحیـد، نبـوت و  ساختگی می رای تفکنو را گونه

وی . رهزن فهـم نّیـت مؤلـف هسـتندمدرن  های مدرن و پستبنابراین گرایش. معاد در تضاد است
                                                           
1. Mythology of Coherence 

2 .Asard 
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خیـال در بیـان ت کند که در بررسی اهمیـبسیاری از محققان معاصر را دقیقًا به همین دلیل نقد می
  .)٢۴−٢٣، صالف ١٣٨٣چیتیک، (اند دینی، آن را با عنایت به فاعل انسانی مورد توجه قرار داده

خوب است؛ اما بخـش انـدکی از آن گوید هر چند کمیت تفکر اندیشمندان مسلمان معاصر او می
گیرد؛ اما خود مبتنـی بـر این تفکر به تکرار قرآن و حدیث را شاهد می. ریشه در سنت عقلی اسالم دارد

اند که در مقایسـه بـا اصـول تفکـر اسـالمی،   ای است که در دوران نو در غرب توسعه یافته  عادات ذهنی
  ). ۴٢٠الف، ص ١٣٩٠؛ همو، ١٧۵، ص١٣٨۶مو، ه. ؛ نیز نک۶٧، ص١٣٨٨چیتیک، (اند   گمراهانه

هـای سـنتی اسـالمی   بیند که با آموزش  تی میرااو ریشۀ آموزش امروزی را در موضوعات و تفک
توانند حوزۀ فکر و نظر را بـا   گرایان به سختی می رو متفکران مسلمان و عمل از این. ستنیهماهنگ 

ها درس بخوانـد و بعـد   تواند سال  چیتیک معتقد است آدمی نمی زیرا کنند؛ایمان و عمل هماهنگ 
هـای  کـه بـا آمـوزش یهـای  رو چنین ذهن از این. هیچ ارتباطی با آنچه پژوهیده است، نداشته باشد

 .توانند فهم درستی از این متون به دست آورند  اند، نمی  سنت اسالمی غریبه
های   ردازد کـه عناصـر سـنت اسـالمی را بـا نهضـتپـ  هـایی می  بر این او به نقد پژوهش افزون

های اینها را به آنها نسبت   د و رویکردها و نگرشنکن  مختلف اجتماعی و سیاسی امروزی مقایسه می
های رایـج   گوید که بسیاری از مفـاهیم و اسـتدالل  او می .)٣٨ص ،١٣٨۶چیتیک، . نک( دنده  می

رو هـر مـتن تنهـا در ظـرف زمـانی و  است و از ایـن اسالمی مطرح نبوده تامروزی، اساسًا در سن
وف شاید گفتن اینکـه تصـ« :گوید  برای نمونه او می. مکانی خاص خودش پیام و معنای واقعی دارد

ها، همانند قباال، عرفان مسیحی، یوگا، ِودانتـا یـا ذن دارد خـالی از  شباهتی خانوادگی با دیگر سنت
 »کنـد  تر شـدن مـا بـه اصـل تصـوف نمـی  ومًا کمکی به نزدیکاما وجود این پیوند لز ؛فایده نباشد

  .)١۴٣−١۴٢ص ،١٣٩٢، همو. ؛ نیز نک٢۵ص ،١٣٨۶چیتیک، (
  

  برخورد کردن با شناخت عقلی به مثابه شناخت نقلی. ٢−۴

شده در متون حکمـی و عرفـانی از جـنس مفـاهیم  گوید که مفاهیم و موضوعات مطرح  چیتیک می
رو  دانشمندان مسلمان است و نباید با این مفاهیم به مثابـه مفـاهیم نقلـی، روبـهعقلی در اصطالح 

گرایی   که وی در برخـی مـوارد سـعی دارد بـا عینـک ضـعیف عقـل کند او نیکلسون را نقد می. شد
چیتیـک بـه . )٨۵ص ،الـف ١٣٨٣چیتیک، . نک( بریتانیایی در مورد چنین مفاهیمی قضاوت کند

پردازد که مشغول در امور جاری هستند و با نوشتار و گفتـار خودشـان را   می نقد متفکران مسلمانی
 امـا فاقـد اندیشـۀ اسـالمی هسـتند ؛دهنـد  ت انجـام میقـشان را بـا د  کنند و آداب دینی  پدیدار می

داشتن تفکر اسالمی یعنی تفکر عقلی مصطلح در میان دانشـمندان  وی. )٣١ص ،١٣٨٨چیتیک، (
  ).٣٠همان، ص. نک( شمارد  ای فهم مفاهیم دینی و عرفانی ضروری میاسالمی گذشته را بر
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  مؤلف یتحمیل عالئق شخصی بر آرا. ٢−۵

پـذیرد و در ایـن مسـیر هرگونـه   درک پیام الهی و شنیدن سـخن او انجـام می فهم متن دینی با هدف
گاهانه و عمدی ذهنیت و پیش د کنـ  داوری مفسر، بـه خلـوص ایـن عمـل لطمـه وارد مـی دخالت آ

رغم تالش غالب محققان برای داشتن رویکردهـای  بهگوید   چیتیک می .)١٢ص ،١٣٩١اکبرزاده، (
ها و   ، نظریـهها هـا، هـدف  ها، طرح  را در چـارچوب برنامـه تطرفانه در پژوهش، همواره این سن  بی

ررسـی رو به دلیـل ب از این ؛)۵٢ص ،١٣٨۶چیتیک، . نک( اند  های خاص خود تحلیل کرده  دغدغه
  .)٣۴−٣٣همان، ص(اند   تر شده  محققان جدید این موضوعات و مفاهیم پیچیده

بـه گزیدۀ ترجمان االشـواق [از شرح ابن عربیهایی   چیتیک نیکلسون را در فراهم آوردن بخش 
 هـای  کنـد کـه او بخش  زیرا نیکلسون این طـور القـا می ؛کند  به همین دلیل نقد می] زبان انگلیسی

مبتنـی بـر عالئـق  »جالـب و مهـم«ولـی ارزیـابی او از . مهم شرح را انتخاب کرده است جالب و
: نویسـد  وی همچنین در مورد کربن می .)٨۵ص الف،١٣٨٣چیتیک، . نک( پژوهشی خود اوست

ترین اصـول تعـالیم   ، کربن تمایل داشت بر اساسی]ابن عربی[های عالم خیال   ارزش یبرای احیا«
کید کنداسالمی، یعنی توحی  رسد که او چنان مدهوش کشف عـالم خیـال بـود کـه  به نظر می. د، تأ

و یـا جـایی دیگـر بـاز در مـورد ) ١٨ص الف،١٣٩٠چیتیک، ( »قدرت دیدن فراتر از آن را نداشت
اساسی تأویل در عرفان شیعی به این مسـیر  تبدون شک، کربن به خاطر اهمی«: کربن آورده است

ن کس بـه انـدازۀ ابـ کند که هیچ  ن صرفًا عقیدۀ خاص خود را مطرح میاما کرب ...شده است  کشیده
  .)٣٧۴همان، ص( »عربی تحت تأثیر شیعه نبوده است

 
  تحت اللفظی از متون عرفانی و حکمیتبیین  ناکافی بودن. ٢−۶

ست در که ممکن ا قرار داردها   ایی از ناهماهنگی  از نظر چیتیک متون حکمی و عرفانی گاه در زمینه
های  تبیین توان  هر چند می ؛و مترجم قادر به ادای حق مطلب نباشد رهای تحت اللفظی، مفس  تبیین

مـا ایـن شـیوه بـه دور تقویت کرد؛ امبنای نظری تعالیم بر  کمک شرح و توضیح را باتحت اللفظی 
زیـرا ؛ انجامـد  می و مواجهـۀ مسـتقیمو حال مطالب اصلی و گرفتن فرصت مفاهمـه  شدن از حس

مینۀ آنها در مـتن اصـلی وجـود ها بازتاب متن اصلی است و ز ین ناهماهنگیچیتیک معتقد است ا
نظـری و تحـت اللفظـی  های تبیینرو  از این. و برای مفاهمه با مؤلف حفظ آنها ضروری است دارد

. کنـ(کـافی باشـد و حـق مطلـب را ادا کنـد  توانـد  هرگز نمی ناهماهنگ، گونه تعالیم راجع به این
  .)١۵الف، ص١٣٨٩چیتیک، 
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  یابی اندیشه  نحراف در ریشها. ٢−٧

با عرفای دیگـر و یـا مؤلفـان ]...حکما و عرفا[من از اینکه ارتباطی میان نظرات « :گوید  چیتیک می
 الـف،١٣٩٠( »ام  مسلمان دیگر و یا سنن دینی دیگـر و دنیـای معاصـر ایجـاد کـنم، احتـراز کـرده

های عرفانی و حکمی کامًال مسـتقل عمـل   این نیست که ما در بیان بینش ویالبته منظور  .)٣۵ص
اسـالمی  تگونه مفاهیم است که در اصل ریشه در سـن بلکه نظر وی در مورد مبنا و ریشۀ این ؛کنیم

نصـر معتقـد اسـت کـه  سید حسینوی در مورد . ات فالن عارف یا مؤلف خاصردارد نه آرا و تفک
اسالمی دارد و اینکه او گاهی به افـرادی چـون  تظر منتقدانش سخنان نصر ریشه در سنبرخالف ن

از  وی تواند دلیلـی بـر آن شـود کـه آرائ  دهد، نمی  فریتیوف شوئن و آناندا کومارا سوامی ارجاع می
های   او خطیب نیست که سخنانش را با نقـل گفتـه. پشتوانۀ اسالمی مورد ادعای او برخوردار نیست

های بینش عقالنی خـود   ترین بیان  بلکه او فیلسوفی است که یکی از روشن ؛رگان دین تقویت کندبز
  .)٩۶ص ،١٣٨٨چیتیک، . نک(ا نزد نویسندگان معاصر یافته است ر

  
  های تاریخی  مخزن دادهمواجهه با متون دینی و عرفانی به مثابه . ٢−٨

گویـد   وی می. زنـده بدانـد تعرفـانی را یـک سـنچیتیک معتقد است مفسـر بایـد متـون دینـی و 
امـا  ؛انـد  ، مطالعات متنی و تاریخی انجام دادهفپژوهشگران خبرۀ زیادی در فلسفۀ اسالمی و تصو

فلسـفۀ «زنـده کـه  تاند، نـه یـک سـن  هـای تـاریخی مواجـه شـده  با موضوع به مثابـه مخـزن داده
چیتیـک، ایزوتسـو و کـربن را بـه  .)٣٠ص ،١٣٨٨چیتیک، (تحول روح انسان است » اش  وجودی

بلکـه  ؛ایزوتسو، ابن عربی را آنچنان که هست، معرفی نکرده« :نویسد کند و می  همین دلیل نقد می
 الـف،١٣٩٠چیتیـک، ( »اش اسـتفاده کـرده اسـت از او به عنوان منبع اطالعاتی در پروژۀ فلسـفی

یابد که   ها می بهایی از داده بی را انبار گرانکربن نیز با ذائقۀ شخصی باالیی که دارد ابن عر. )٣٣ص
 .)٣۴ص همان،. نک(و در طرح فلسفی خودش به کار برد  تواند از آثار او استخراج کند  می

  
  حکم قطعی صادر کردن در بیان نّیت مؤلف. ٢−٩

مفـاد توان دربـارۀ   یابد که معتقد است نمی  گون می صوفیانه را به قدری گسترده و گونه تچیتیک سن
 ،١٣٨۶چیتیـک، . نـک( اما به وجود مضامین واحـد در آن بـاور دارد ؛آن حکمی قطعی صادر کرد

همـان، . نـک( ناپـذیر اسـت ناشـدنی و تعریـف گوید این سنت در کلیت خود درک  او می .)١٨ص
های آن هستیم تا   سازی آموزه  ی، ناگزیر از تلخیص و سادهلاما ما برای ایجاد یک نگرش ک ؛)٢۴ص

 الـف،١٣٩٠چیتیـک، . نـک( هرچنـد ابتـدایی فـراهم کنـیم ییها ها، تعریف  بتوانیم برای اصطالح
انی که مدعی حـرف آخـر در ایـن رابطـه هسـتند را قابـل قبـول ررو او ادعای متفک از این؛ )٣٨ص
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ت داشت که این نقد چیتیک به معنای ممتنع دانستن امکان فهم متون عرفانی قالبته باید د. داند  مین
 . بلکه بیانگر دشواری، گستردگی و پیچیدگی ذات آن است ؛و حکمی نیست

  
  چیتیک محور  مؤلف هرمنوتیک. ٣

پرداختـه اسـت  یرتفسـ یـۀبه نظر مرسوم طوربه که است شناسی  معرفت از مهمی بخش هرمنوتیک
متون  یردر فهم و تفس مفسر و مؤلف متن، سهم و جایگاه شدن مشخص ).، ص١٩٩٨، 1میلر پوگ(
 مؤلـف، بـرایرا  یـتو اصـالت و محور اساسـی نقـش برخی. است هرمنوتیک مهم های  بحث از

و  ینیمتون د یتوجه به مقتضا با اما ؛اند  داده متن مخاطب یا مفسر به یزن یگروه و متن برای بعضی
 یبـه فهـم معنـا یدکه با معتقدند هایی  متن چنینخوانندگان  و پژوهشگران معمولطور  به ی،اعتقاد
  .متن پرداخت یقیحق

فراتر برد  ،نوشتاررا از صورت  فهم متن یلتایدویلهلم . نوشتار بود یرماخر به معنایشال نزد متن
هرمنوتیـک . و بـه تعبیـر او علـوم معنـوی دانسـت یفهم در حوزه علوم انسـانشیوۀ را  یکو هرمنوت
مقصـود گوینـده و نویسـنده محور بر اساس نظام محاوره و مفاهمه، نوشتار و گفتار را حامل  مؤلف
کید دارد کـه مفسـ ؛داند  می بایـد آن را  زیـقبـل از هـر چ راز این رو به حضور نّیت مؤلف در متن تأ

   .)١٣٧٧پالمر،  .نک(بشناسد 
محـور از سـویی   رو هرمنوتیـک مؤلف از ایـن ؛باید دانست، متن مجرای فهم نّیت مؤلف است

کـه از نظـر  چنان .)٢٩ص ،١٣٧١واعظی، . نک(است » محور  متن«و از سوی دیگر » مدار  مؤلف«
متنی و اصالح   های درون شالیرماخر و دیلتای، فهم نّیت مؤلف از طریق شناخت اثر، بررسی نشانه

بر این دیلتای شناخت منظور و هدف نویسنده را نیز بـرای فهـم  افزون. آید  روش تفسیر به دست می
  . )۵٣۵ص ،١٣٩٠مدی، اح. نک( اند د  نّیت او ضروری می

شالیرماخر و دیلتای، قواعـد  یسعی کردند ضمن احیا و اصالح، آرارش یه کیو ار یبت ویلیام
 .منتهـی شـود نیـز اثر ییهافهم ن افتیبه در روش در فهمبر توجیه  افزونه دهند که ئمنسجمی را ارا

خودمـان  شیکه ما از پ یزیگفتن به ما دارد، چ یبرا یزیکه متن چ میفرض کن دیما با: گفت  ی میبت
مـورد نظـر  یلفظـ یمعنـا نییتعهیرش نیز  .که مستقل از فعل فهم ما وجود دارد یزیو چ میدان  ینم
محـورش را بـا  مؤلـف یکیهرمنـوت یۀظرن نریاسک نتنییکوداند و   می کیهرمنوتۀ لسئتنها م را لفؤم
   .)١۴٧−١۴۶ص ،١٣٨٧بحرانی، . نک( نهد  بنا می مقصودرسان یبر کنش گفتار دیکتأ

های گوناگون محققان حوزۀ ادیان معتقد اسـت کـه برخـی از   ها و رهیافت  چیتیک در نقد روش
                                                           
1. Poggemiller 
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گرایان، دین به مثابه کارکرد پیوندهای عصبی   ِر تقلیلگرا هستند و در تفاسیِر متأّخ   تقلیل تآنها به شد
های   پدیدارشناسان بـرای فهـم پرسـش. کند  های تکاملی را عرضه می  تییا ژنی است که برخی مز

 ،شناسـان  جویند و انسان  ای از اسطوره و نمادها را در دین می  غایی مسائل انسانی، ساختارهای ویژه
تواند در حیات   دانند که آدمی می  هر جامعه می تبینی و صفات و شخصی  دهندۀ جهان  دین را شکل

  . )١٧٠−١۶٩ص ،١٣٨٨چیتیک، . نک( روزمره، معناداری را به وسیلۀ آن بیابد
اند کـه   در چنین فضایی نسل جدیدی از کارشناسان مسلمان تاریخ و فرهنگ اسالمی در تالش

توان   اما می ؛شناسی تحقیقاتی غربی تفسیر کنند  دوباره میراث اسالمی را بر حسب راهبردها و روش
ندرت محققان مسلمانی وجود دارند که هم قادر  های آنها مشابه محققان غربی است و به  گفت ایده

هـای   او روش .)١٧۴ص همـان،. نـک( شناسـی غربـی باشـند  ی و هم روشتبینی سن فهم جهانبه 
ی اسـالمی بـا تدر مقابل تحقیق سن» هرمنوتیک سوء ظن«معاصر را ذیل عنوان  دانشگاهیتفسیری 
   .)٣٧۴ص الف،١٣٩٠، همو؛ ١۶٧ص همان،. نک( دهد  قرار می» هرمنوتیک اعتماد« عنوان

های خود در متون دینی و عرفانی اسالمی سـعی دارد ضـمن فهـم   رو چیتیک در پژوهش از این
شناسی غربی به روشی دست یابد کـه   سازی روش  سازی و متناسب  ی اسالمی و بهینهتبینی سن  جهان

پـردازان   ماننـد سـایر نظریـهوی برای این منظـور ه. دشواز طریق آن بتواند به فهم نّیت مؤلف نایل 
گیرد که این اصول و معیارها و   به کار می» ت مؤلفنیّ «اصول و معیارهایی برای فهم » محور مؤلف«

هـر چنـد چیتیـک بـه بیـان منسـجم نظریـۀ . نـدکن یاری می» متون مقدس«ها، وی را در فهم  رویه
مـدون نکـرده اسـت؛ امـا بـه محور خود نپرداخته و معیارهای خـود را در جـایی   هرمنوتیک مؤلف

بـه  کوتاهیهای   بندد و گاهی اشاره  صورت کاربردی آن اصول و معیارها را در آثار خویش به کار می
  . کند  آن اصول می

محور وجود   نظران هرمنوتیک مؤلف  های دیگر صاحب  در هرمنوتیک چیتیک عناصری از نظریه
رو مقالـه  از ایـن ؛دکنـ های مشابه متمایز می  ا از نظریهاما ترکیب این آرا با سنت اسالمی، آن ر ؛دارد

با استناد بـه آثـار و توجـه بـه اشـارات او، در تـالش اسـت کـه اصـول و معیارهـای نظریـۀ حاضر 
  :این عناصر عبارتند از .هرمنوتیکی چیتیک را تبیین کند

 
  مولف نّیت ی مشترک بافهم امکان. ٣−١

در متون دینی و عرفانی معتقـد » ت مؤلفنیّ «این نکته است که وی به امکان فهم  آثار چیتیک مؤید
های   های دینی و عرفانی، همۀ شعبه  ان بزرگ سنت اسالمی، در بررسی متنرمتفک ویاز نظر . است

دیدند؛ لذا از نظر آنـان  نمیدانستند و تناقضی میان آنها   های درخت واحد توحید می  دانش را شاخه
  هـای   تخصصـی شـدن و افـزایش تصـاعدی داده اامـ. هـا حـاکم بـود  مشترکی بر همۀ دانش اصول
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امکان بنـای  شد و های دانش  ی در شعبهلدانش امروزی، منجر به عدم درک متقابل و ناهماهنگی ک
های مختلف خارج کرد و تکّثر اهداف نیز بر این تکّثـر   فهمی واحد را از دسترس متخصصان حوزه

او معتقـد  ،با وجود این .)۴۴٧الف، ص١٣٩٠، همو؛ ٣۵ص ،١٣٨٨چیتیک، . نک( زدفهم دامن 
است که متن دینی و عرفانی، همچنان جوهر کالمی دارد که باید فهـم شـود و در فهـم آن بایـد بـه 

  .اسالمی توجه شودنت معیارهای توحیدی س
  

  ینید یمان و تقوایر بر ایل و تفسیرش تأویو پذ یوط بودن درستشر م. ٣−٢

آنهـا  یـۀپااثـر بـر  دانـد کـه یـک  ی مینیادیاز جمله اصول بن را لفؤم تیّ ن زیخلق اثر و ن ۀنیمز ،یبت
پـالمر، . نـک( اسـتدرسـت از نادرسـت  لیـوأت صیه حاصل آن تشـختواند بازآفرینی شود ک  می

هیرش، تحلیل لغوی متن و نیز تحلیل شواهد خارجی حاکی از نّیت مؤلف را  ).۶٨−١ص ،١٣٧٧
، ١٣٩٢لنتریچیـا، . نـک( دانـد  یـک تأویـل می تتنها معیـار بـرای بررسـی میـزان اعتبـار و صـح

   .)١۶ص ،١٣٧٩ ،یکربا .؛ نیز نک٣٠٣−٣٢٨ص
به عقل سلیم، یا حقایق علمی و یا محصوالت دیگـر خـرد،  یبا اتکا تنها از نظر چیتیک انسان

نداشته باشد  ااگر کسی ایمان و تقو. آماده کند فرد باید تمهیداتی. تواند به تأویل متن دینی برسد  نمی
و لوازم شرعی واجب را انجام ندهد و از خداوند برای تأویل کمک نگیرد، هـیچ مبنـایی بـرای درک 

هایی را که توسط نیاکان معنـوی فـراهم آمـده   تأویل جدید ابتدا باید آن تأویل«. متن نخواهد داشت
ت پدیـد آورد و بـا ناگر تفسیر نوین، حوزۀ جدیدی را در سـ. شدمد نظر قرار دهد و معارض آنها نبا

معتبـر توانـد   تمام اوصاف الزم فردی را داشـته باشـد، می مؤولتفاسیر قبلی سازگار باشد و مفسر و 
   .)۴٣٢−۴٣١الف، ص١٣٩٠چیتیک، ( »تلقی شود

  
  ت مؤلفمعیارها و اصول هرمنوتیکی چیتیک برای فهم نّی . ٣−٣

کند که از   ای را فراهم می  برد، زمینه که چیتیک برای فهم متون حکمی و عرفانی به کار می معیارهایی
تـوان، ُبعـد ایجـابی هرمنوتیـک   ایـن اصـول را می. توان بـه فهـم نّیـت مؤلـف رسـید  طریق آن می

توانـد   شناسی یـاد شـد می  محور چیتیک قلمداد کرد و مواردی که در بخش پیشین ذیل آسیب  مؤلف
  .را شکل دهدعد سلبی هرمنوتیک او بُ 

  
  ها برای فهم نّیت مؤلف  بررسی روابط و تناسب. ٣−٣−١

مختلـف مـتن  یهـا  پاره انیـم ی و محتوایی و اندیشگانیصورهای   و تناسب، روابط در نظر گرفتن
چیتیـک در کتـاب . شود که در فهم نّیت مؤلف بسیار مؤثر خواهد بود  باعث تحقق انسجام متن می
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 های ههـای مقالـ متن  با در نظر گرفتن چنین روابط و تناسبی دست به تغییر و اصالح پاره موالنا و من
. نـک( زند تا بین اجزای متن انسـجام بیشـتری حـاکم شـود  موحد می محمدعلی شمس، تصحیح

  . )۴٢ص ب،١٣٩٠چیتیک، 
یـدۀ جانبدارانـۀ ت رابطۀ میان ابن عربی و موالنا چیتیک ضمن نقـد عقیهمچنین در بررسی کیف

بـا شـیخ  ]ی موالنـا[شمس از چنـد گفتگـو« :نویسد  ها می  با توجه به همین روابط و تناسب دموح
کنـد بـه   نقـل می ]ابن عربی[ آورد، بسیاری از عباراتی که از او  سخن به میان می ]ابن عربی[محمد

نیـز گوینـدۀ آن  یدیگـر انکسـممکن است  اام ؛اند از زبان ابن عربی گفته شوند  توانسته  راحتی می
 ]کنـد ی که شمس از ارتبـاط موالنـا بـا ابـن عربـی نقـل می[های دیگر  قطعه. ها بوده باشند  عبارت

  .)٣٩ص ب،١٣٩٠چیتیک، ( »شناسیم  نزدیکی کمتری با ابن عربی دارند که از تعالیمش وی را می
  

  او های فهم گزاره یمؤلف برا یاصل یمو تعال هایشهاند ارکان شناخت. ٣−٣−٢
 فهـم در مفسـر کـه شـود  یموجـب م ،مؤلـف یمـیو تعل نظری اصلی ارکان و تعالیم شناخت عدم
 ؛شـود دچـار یسطح های  برداشت و شخصی های  اندیشه فریببه  ،متن تر  یو فرع یفرع های  گزاره
 یگـرد توانـد،  می مؤلف هدف و جهت مبنا،با فهم  رمفس شود، شناخته اصلی ارکان و تعالیم اگر اام

 در نکتـه ایـن بـه بارها چیتیک. کند بررسی یمیتنظ یوندیپ و وار اندام ای  رابطه در را متن های  گزاره
 :نویسد  می عربی ابن نزد در خیال عالم اهمیت به هل با توجامثبرای . است داشته توجه خودش آثار

و ) فرشـتگان یـا( عـالم ارواح[ دو عالم واسـط ینا یقتاز حق یبا فهم روشن یدرا با یآثار ابن عرب«
   .)٢۴−٢٣، صهمان. ؛ نیز نک٨٧ص الف،١٣٨٣ ک،یتیچ(» مطالعه کرد] یالعالم خ

البته الغراب بـه ...« :کند  به مبنای تعالیم ابن عربی نقد می هچیتیک الغراب را به دلیل عدم توج
؛ نیـز ١۵٧ص همان،( »کند  ینم هتوجابواب است  نیدر ا یابن عرب میتعال یکه مبنا یا  یاصول کل

کید بر شیوه  همچنین وی پژوهش .)٨٣ص ،١٣٨۶همو، . نک های مختلف   های غربی را به دلیل تأ
الشعاع قرار  ها محوریت ذکر را در قرآن تحت  توجه به این شیوه«چرا که  ؛کند  تمرکز صوفیان نقد می

ت صوفیانه همـواره دارای اهمیـت نآنها، در خود سرغم شیفتگی غربیان به  ها به  این شیوه ...دهد  می
  .)٩۵−٩۴، ص١٣٨۶چیتیک، ( »اند  کمتری بوده

  
  توجه به سنت تفسیری پیرامون متن. ٣−٣−٣

 ؛نـدکمـک کتواند مفسر را در فهم نّیت مؤلف  ، میمؤثرهای نمایندگان بزرگ و   مقایسۀ آرا و دیدگاه
ای کـه متعـارض   تـالش بـرای فهـم آرا، بـه اسـتنباط تـازهجـای  البته در این مقایسه، مفسر نباید به

های اصلی و رسمی بزرگان است برسد و نباید سخن برخی فعاالن و منسوبان در این عرصه   دیدگاه
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هـایی از   به نظر او برخی از محققان جدید تنها بـه نقـل عبارت. عنوان سخن رسمی ترویج کند را به
ی بـه سـخنان هانـد و هـیچ تـوج  یام اثر به زبان معاصـر پرداختهبندی دوبارۀ پ  کل یک اثر یا صورت

 الـف،١٣٨٣چیتیـک، . نـک( اند  ت حکمی و عرفـانی نداشـتهنواقعی و رسمی نمایندگان بزرگ س
ای، نه   شود که برخی از معاصران به رویکردهای اصلی و عمیق دوره  همچنین او یادآور می .)١۵ص

    .)١٠٧ص ،١٣٨۶چیتیک، . نک( اند  م نداشتهحتی اطالع ه ؛اند  نکرده جهتنها تو
  
  های متفاوت   توجه به مفروضات واحد و روش. ٣−٣−۴

ها هستند که به ما   اما رویکردها و روش ؛در فهم متن و نّیت مؤلف تأثیر دارند ی مفسرها  فرض پیش
هـای   فرض پژوهان در باب پـیش  از نظر چیتیک هر چند دین. گویند متن باید چگونه تفسیر شود  می

ها وجـه اشـتراک بـین همـۀ   فرض ها و پیش  فهم   دقیق همان پیشطور  بهولی  ؛گویند  خود سخن نمی
مفسران متون دینی و عرفـانی اسـالمی رو  یناز ا .)١٧−١۶ص الف،١٣٨٣چیتیک، . نک( آنهاست

شود  ها در میان محققان مسلمان نیز دیده می های واحد و تنوع روش فرض همین پیش باید بدانند که
دقیقًا از روش واحدی  آنها نیز اند، ولی  ت داشتهینوعًا مفروضات خاصی در باب واقع«و گرچه آنها 

رغم نقـاط مشـترک فـراوان، شـاهد تنـوع  ت اسالمی علینع سدر واق. اند  در این باب استفاده نکرده
  . )١٧همان، ص( ».عظیمی در طول اعصار بوده است

  
  ه به لوازم معنایی اصطالحات برای فهم نّیت مؤلفجتو . ٣−٣−۵

ها در فهم نّیت مؤلف ناشی از نبود تعریف دقیـق از یـک مفهـوم   از نظر چیتیک بسیاری از اختالف
ر ممکن است از معنایی که مؤلـف سمف ،شدن ساختار و لوازم معنایی یک واژهاست و با مشخص ن

های ابـداعی مؤلـف بـرای بیـان نّیـتش   ویژه در اصطالح این مسئله به. در نظر داشته است دور شود
کـار  های معنـایی متنـوع خاصـی بـه ها در حوزه افزون بر آن بسیاری اصطالح .بسیار پر رنگ است

فهمی نّیـت   گونه کلمات به بدفهمی و کج ه به مفهوم اینجو عدم تو متمایزندروند که از همدیگر  می
. نـک(ها را نشان داده است   هیجتو  چیتیک در آثارش چندین نمونه از این بی. شود  مؤلف منجر می

  ). ١١٧و  ١٠١، ٨۶، ٨۵، ٨۴، ٧۶، ٧۵همان، ص
های مختلف   در دستگاه عرفانی ناشی از تعدد نامگوید گاه پیچیدگی برخی مفاهیم   چیتیک می

در چنــین مــواردی، مواجهــۀ ناشایســته بــا ). ۴۶همــان، ص. نــک(در بــاب یــک حقیقــت اســت 
، ١٣٩٣چیتیـک، . نـک(توانـد مفسـر را از فهـم نّیـت مؤلـف دور کنـد   شناسی مؤلف می  اصطالح

  های   مـثًال اغلـب اصـطالح. ها توجـه کـرد  افزون بر این باید به شیوۀ اسـتخراج اصـطالح). ١٩ص
های فلسفی است؛ اما به شیوۀ فلسفی اسـتخراج   ابن عربی راجع به اسماء الهی، هر چند دارای ایده
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رو فهـم  از ایـن؛ )١٠۶الـف، ص١٣٩٠همـو، . نک(اند؛ بلکه آنها ثمرات مکاشفه و شهودند   نشده
؛ همو، ١٨٠همان، ص.نک(مؤثر باشد تواند در فهم نّیت مؤلف   ها می  سابقه و سیر کاربردی اصطالح

های فنـی دارای اهمیـت   همچنین رعایت انسجام و یکدستی در استفاده از اصطالح). ١٢، ص١٣٩٢
ها بایـد جانـب اعتـدال را رعایـت   در توجه به اصطالح). ١٢، ص١٣٩٢چیتیک، . نک(ای است   ویژه

ارد، نباید توجـه بـه دالیـل شخصـی و های دوگانه وجود د کرد؛ به ویژه در متون عرفانی که اغلب زوج
همـو، . ؛ نیـز نـک٧۶−٧۵ص الف،١٣٨٣ ک،یتیچ. نک(فرهنگی به اصطالح خاصی معطوف شود 

  ).۴٣و  ١٣، ١١، ص ١٣٩٢؛ همو، ٢۶- ٢۴، ص١٣٨۶؛ همو، ١٨٣و ٣٠٩الف، ص١٣٩٠
  
  های کلی و منحصر به فرد آثار او  تی مؤلف و ویژگییشناخت ابعاد وجودی، شخص. ٣−٣−۶
او خود را چنان درک نکـرده  یسان که حت از مؤلف، آن یتر درک کامل«را  کیهدف هرمنوت ،یلتاید

» مؤلـف تیّ ن«مفهوم  نیگزیرا جا» مؤلف یتمام زندگ«هم مفهوم  رماخریو شال دانست یم» باشد
 ،یاحمـد(از شناخت مؤلف از خود باشـد  شتریب یبس تواند یم رکرد و اذعان داشت شناخت مفس

نقش مهم   با طرح یلتاید. افتیتوان راه   یمؤلف هم م یها  به ناگفته یعنی. )۵٢٣،۵٢۶ص ،١٣٩٠
 کیـر و مؤلـف سـمف نیبـ دیـفهـم مـتن با یبر آن بود که بـرا ،متن ریدر تفس »یخیتار یها  نشانه«
عصـر خـود  عصر مؤلف کند، نه آنکه مؤلف را هم خود را هم دیبا رمفس یعنی؛ شودبرقرار  یزمان هم
  . )٢٧۴ص ،١٣۶٨ریکور، . ؛ نک١۵۴ص ،١٣٧٧،تهرانیی هادو( سازد

ش از متـون هایه تفسـیرئـبر کیفیت ارا افزون. ه داردجهایش به این مسئله تو  چیتیک در پژوهش
های منحصر به فرد اثر و مؤلف سـخن   مشخص در مورد ویژگیطور  بهعرفانی و اسالمی، او گاهی 

کتاب مـن « :گوید  شیمل می .)٣۶ص ،الف ١٣٩٠، همو؛ ١٨ص ،١٣٩٣چیتیک، . نک( گوید  می
زداید و مـا   اند می  به وجود آورده] از موالنا[دوم  ای را که ادبیات درجۀ  و موالنا تصویر و تصور قالبی

تر از آن چیـزی کـه   کنـد؛ بسـیار نزدیـک  ت جذاب و سـرزنده و پرشـور نزدیـک مییرا با آن شخص
. )٣٠ص ب،١٣٩٠چیتیـک، ( ».نویسان و محققان انتظار داشت  رههای تذک  راستی بتوان از نوشته به

 یو بـوشود و تفسیرش کمی رنگ   میخارج  متنی  درون ریتفس ۀطیاز ح یبه روشنچیتیک در آثارش 
نش را بازسـازی اهای احتمالی ابن عربی به منتقد  و حتی پاسخ کند  یم دایپ یخیو تار یشناخت روان
  .گوید  متن را میهای   یعنی ناگفته ؛کند  می

  
  مواجهۀ مستقیم با متن . ٣−٣−٧

از میـان  رای را باید میان معنای مورد نظر مؤلف و فهم مفسـ  چیتیک معتقد است که هر نوع واسطه
چیتیک مطالعـۀ . از نظر او متن یگانه مجرای واقعی ورود به پیام زندۀ معنوی مؤلف است. برداشت
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رو، ترجمۀ آثار متون معتبـر  از همین. داند  واسطۀ متون را بهترین راه ورود به دنیای درونی مؤلف می  بی
مؤلـف بـه » چگونه گفتن«او به . شود  های چیتیک محسوب می  بندی آنها، از بارزترین پژوهش  و دسته
ز شیوۀ بیانش جدا کنـیم؛ دهد؛ زیرا معتقد است اگر پیام مؤلف را ا  بهای بیشتری می» چه گفتن«جای 

رو تجزیـه و تحلیـل بـیش از انـدازۀ یـک مـتن  از ایـن. بخش خواهد شـد  به نحوی خشک و غیر الهام
آورد یا شاید هـم گـردآوری نظراتـی کـه فقـط بـه   آن را به صورت یک فلسفه در می −توسط شارحان−

ب، ١٣٩٠چیتیـک، ( دهـدای کـه مؤلـف قصـد داشـت ارایـه   تاریخ اندیشه مربوط است، نه پیام زنده
رو مفسر ضـمن اینکـه بایـد خـود بـا تمهیـد  از این). ۴٢و  ٣٢، ٣١، ١۶همان، ص . ؛ نیز نک١۶ص

شود باید در ارائۀ نیت مؤلـف نیـز همـین را مـد   مقدمات ضروری به صورت مستقیم با متن مواجه می
  ).٣۵، ٢۵الف، ص١٣٩٠چیتیک، . نیز نک(نظر داشته باشد و به توضیح بیش از حد متن نپردازد 

لـف از ؤکـه مگیـرد؛   میعمل مفاهمه در نظـر  کیعنوان  به و اجزای آن را متنچیتیک رو  از این
 :گویـد  وی در مورد فهم تعالیم ابن عربی می. بگوید خوانندگاننیت خود را به خواهد   یآن م قیطر

از خـودش بخـواهیم این اسـت کـه ] ابن عربی[یک راه برای بحث در باب دستاوردهای یگانۀ او «
همین طور وی . )١٧الف، ص١٣٨٣چیتیک، ( »کند چه کرده است  توضیح دهد که دقیقًا تصور می

جـای تمرکـز بـر  ههای عمومی راجع به فلسفۀ اسالمی ب  برخالف پژوهش» قلب فلسفۀ اسالمی«در
لـدین کاشـانی ا های فلسفۀ یونان و غرب، این امکـان را بـه افضـل  تاریخ و سیر و بسط آرا و اندیشه

  .)١٢ص ،١٣٩٢چیتیک، . نک( های پیوسته شود  ها و استدالل  دهد که درگیر برهان  می
  

  وار متن ه به رابطۀ اندامجتو . ٣−٣−٨
کننده   ای پویـا و تصـحیح  از نظر چیتیک اجزای متن شامل محتوا و اندیشه و الفاظ با کل متن رابطه

این معیـار مشـابه . های ظاهری متن حل شود  و تضاد و تنش   شود که ابهام  این رابطه باعث می. دارد
چیتیک در کتاب راه عرفانی عشـق سـعی . شود طرح میمکه در نقد نو آمریکایی  است همان چیزی

الـف، ١٣٨٩چیتیـک، . نـک( کنـد  کند، اشعار موالنا را با اشـعار خـود موالنـا شـرح و تفسـیر   می
وط بـه تعـالیم فلسـفی و متـافیزیکی ابـن عربـی اشـاره های مرب  نیز او به برخی از پژوهش .)١٣ص
کید بر نقش اصلی خیال در نظر ابن عربی، دچار اشتباه شـده  می چـرا  ؛اند  کند که در اثر افراط در تأ
و نظـر او دربـارۀ خیـال،  نـدت خیال قابـل درک نبودیدر حقیقت متافیزیک او، بدون درک اهم«که 

   .)١٩الف، ص١٣٩٠، همو. نک( »یستخارج از قلمرو متافیزیک قابل فهم ن
کنـد کـه بـا   نیکلسـون را نقـد می ،وار الفاظ و معانی به رابطۀ اندام ههمچنین در مورد عدم توج

   فهـم کـرده اسـت» معـانی الهـی«به اشـتباه » مناظر ُعلی«نکردن مقدمۀ دیوان ابن عربی از  تمهید
  .)٨٧الف، ص١٣٨٣، همو. نک(
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  یک مسئله  ه به ابعاد مختلفجتو . ٣−٣−١٠
. پـردازی و تعمـیم دربـارۀ مفـاهیم عرفـانی و حکمـی، دشـوار اسـت  یلچیتیک معتقد است که ک

ولی اکنون اهـل فـن  ؛شمردند  پذیر می  خاورشناسان گذشته این نوع مفاهیم را پدیدۀ واحد و تعریف
گویـد  او مـی .پرهیزنـد  های گسترده راجع به چنین مفاهیم اسالمی می  و تعمیم یاز بیان سخنان کل
عـات فرهنگـی و وهـا، تن  اسالمی و وقایع جاری باید متوجه تفاوت میـان تاریخ تبرای شناخت سن
رو  از ایـن. )١٩ب، ص١٣٩٠چیتیـک، . نک( ای و عملی مسلمانان باشیم  های عقیده  برخی تفاوت

یط مختلـف های بنیادین، در شرا  مفسر در نگاهش به سنت اسالمی باید نشان دهد که چگونه آموزه
و وحدت عناوین و موضـوعات ) ١٨ص ،١٣٨۶، همو. نک( شوند  های متنوعی پدیدار می  در قالب

بنابراین مفسر بـا  ؛ُبعدی مواجه باشدای چند  نباید مفسر را گمراه کند؛ چرا که ممکن است با مسئله
، همـو. نـک( تری را حاصل کند  تواند فهم درست  لۀ واحد، میهای متنوع موضوع و مسئ  کشف افق

  .)١۵−١۴ص ،١٣٩٣
  

  مؤلف ّیتفهم ن یمتن برا یاقبه س توجه. ٣−٣−١١
مواجـه  یمعـان یـانب یبـرا یمجـاز یمعنـا یـا یکه مفسر با کمبود لفظ یزمان است معتقد چیتیک

نوع چیـنش کلمـات  به هبا توج یلوازم عقل یقاز طر یو حدس ذوقی روند یک در تواند  می شود،  یم
 موفـق مؤلـف ّیـتدر فهم ن متنهای پیش و پس و محتوای کلی برآمده از  جمله و پیوند آن با جمله

 خـودی به اصطالحات، از سازی  زوج...« :نویسد  می سیاق از کاربردی در چیتیک المثبرای . شود
 اسـت، مهـم بحـث، ایبـر اگـر. نهـد  نمی تمـایز عالم از زمانمند غیر و زمانمند تصاویر میان خود
مـتن  انـد  نبوده قـادر مصححان،« یا) ١۴٢ص ،١٣٩٢ یتیک،چ( »یدمتن فهم یاقآن را از س توان  می
را حـدس  اش  معنـی صـرفاً  پاسـخ پایۀ بر من خاطر همین به بخوانند، اصل نسخۀبند دوم را از  ینا

مورد . البته مفسر باید احتمال قوی بدهد که مراد مؤلف چنین بوده است .)۴٧٨ص همان،( »ام  زده
که مفسر بـه  ابه این معن. مسئلۀ استحسان است ،دیگری که در کنار سیاق، مفسر باید در نظر بگیرد

ه جـتواند در آنجا بیاید؛ تو  های دیگری که می  به گزینه... دالیل نارسایی و عدم تناسب متن و ابهام و
برد و پانویس را بر متن   های متون بارها این روش را به کار می  کارگیری نسخه بدل چیتیک در به. کند

  ).۴٨١و ۴٨٠، ۴٧٨، ۴٧۵ همان،. نک(دهد   ترجیح می
  
  نزدیک ساختن خود به ذهنیت مؤلف . ٣−٣−١٢
و  تعبـار یفهم دسـتور نظر اواز . دانست  می مؤلف یتجلّ متن را مبدع اثر و  مؤلف رارماخر، یشال
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توانـد مفسـر را در   مؤلف می تیذهن یشناخت  روان ای یفن فهم و مؤلف یـ فرهنگ یزبان یها  صورت
لحظـۀ «ت مؤلف است و از آن بـه یشناختی ذهن  بتی نیز متوجه بعد روان. ندکفهم نّیت مؤلف یاری 

ؤلـف را دهد تا وضعیت ذهنی م  جای مؤلف قرار می ر خود را بهسکند که مف  تعبیر می» شناختی روان
  .)١۴٣ص ،١٣٨١واعظی، . نک( بازشناسی و بازآفرینی کند

شناختی در آثـارش بـرای فهـم نّیـت مؤلـف   چیتیک در چند مورد آشکارا به این بازآفرینی روان
دهد تا از زبان و فهم او در مـورد   در مواردی او خود را در ذهنیت ابن عربی قرار می. شود  ل میسمتو

آفریند تـا فهـم   ت خیالی ابن یقظان را مییهمچنین در ترفندی مشابه شخص. ای توضیح دهد  مسئله
 خصوص فضای عقالنی و ذهنی آن نشـان دهـد بهمسلمان گذشته را از دنیای امروزی و  ریک متفک

  .)۵٣ص ،١٣٨٨چیتیک، . نک(
  
  طرح پرسش مناسب برای فهم نّیت مؤلف. ٣−٣−١٣

 یمـمه یدسـتاوردها توانـد یمـهای ویژه   تیمتناسب با مفاهیم و موقع های درست و  طرح پرسش
گاهی و کسب  یآور جمع مانند  و هدایت هدفمند تفسـیر، مفاهیم میان تر یروابط قو جادیا شتر،یبآ

 شـود  گرانـه شـروع می لحظۀ انتقادی بتی هم با رویکردی پرسش. فهم را نتیجه دهد ء اجتناب از سو
 .خـوبی در آثـارش بهـره بـرده اسـت چیتیک از ایـن مهـارت بـه .)١۴٣ص ،١٣٨١واعظی، . نک(

های دقیقی است که فهـم نّیـت مؤلـف را مـدیریت   های او حاوی سؤال  های زیادی از نوشته  صفحه
  .ها اجتناب شود  کند تا از سوء فهم  می

از نقـش ] یابن عرب[ های مختلف دست یافتن به فهم شیخ  یکی از راه« :نویسد  او می برای مثال
شریعت در زندگی انسان این است که بپرسیم گسترۀ معیارهای اخالقی چگونـه بـا مفهـوم وحـدت 

  .)۵۵−۵۴ص الف،١٣٨٣چیتیک، ( »کند  وجود تناسب پیدا می
  
  های بنیادی از نظر مؤلف  شناسایی مسئله. ٣−٣−١۴

ها   بودن و باز بودن مسئلههای بنیادی مؤلف در متون حکمی و عرفانی به دلیل کیفی   شناسایی مسئله
کـه −ویژه که مفسر باید از محتوای کیفی موجود، به مسئلۀ اصلی و بنیـادی مؤلـف  به. آسان نیست

های فرعی با مسـائل بنیـادی مؤلـف دور   پی ببرد و از خلط مسئله −شود  معموًال در متن عنوان نمی
هـا و  پرسـشبایـد از طریـق کشـف ی مفسـر واز نظـر . کند می هاسکینر به این تکنیک توج. بماند
پـالمر، . نـک( های مؤلف باید به نّیت مؤلف از نوشتن متن پی ببرد حل ها و یا مشکالت و راه پاسخ
وی حتــی رابطــۀ . شناســی مؤلــف در آثــارش توجــه دارد چیتیــک هــم بــه مســئله .)۶٩ص ،١٣٧٧
شاید اینکه کثـرت « :نویسد  عنوان مثال می به. کند  های مؤلف با مسائل امروزی را بررسی می مسئله
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مسلمًا این امر برای خود ابن عربی یـا مکتبـی کـه او . دینی یک مسئله است برای همه روشن نباشد
  .)١۵ص الف،١٣٨٣چیتیک، ( ».تأسیس کرده مسئله نیست

  
  های آرا و تعالیم مؤلف برای فهم نّیت او  ه به زمینهجتو . ٣−٣−١۵

های زبانی، اجتماعی و تاریخی مـتن و   قد بود که باید زمینهاسکینر برای تحقق فهم نّیت مؤلف معت
شـناختی را  فنـی شـکل بتـی نیـز لحظـۀ .)٣٠٣−٣٠٢ص ،١٣٨٨مرتضـوی، ( مؤلف را شـناخت

 های اجتماعی مرتبط با متن و مؤلـف اختصـاص دارد  دانست که بیشتر به تفسیر پدیده  ای می  مرحله
 .)١۴٣ص ،١٣٨١واعظی، (

که برای فهم نّیت مؤلف در متون حکمی و عرفـانی بایـد بـه بسـترهای  چیتیک نیز معتقد است
گوید   وی می. ه کردجشناختی مؤلف برای فهم نّیت او تو  شناختی و روان  نگری فلسفی، کیهان  جهان

 گـریو د مؤلفکه خود  یا  یو روانشناخت یشناخت  هانیک ،یفلسف ینگر  در بستر جهانسخناِن مؤلف 
اگر متن در . اند طرح شده است  بسط دادهاو که در شکلی پیچیده و ظریف از  شیپ مؤلفان مسلماِن 

را در همـان  مؤلف میتجارب و تعال یزحمت بررس رها و بسترهایی بررسی شود و مفس  چنین زمینه
. نـک( شـود  ند دچار سوء فهـم نّیـت مؤلـف نمیکه موجد آنها بوده است بر خود هموار ک یا  نهیزم
   .)١٠١ص ف،ال١٣٨٣ ک،یتیچ

رو مفسر بایـد در پـی  از این. داند  وی همانند اسکینر فرایند تفسیر متن را متفاوت از قرائت متن می
هـای  هـا و نیت  اثبات نّیت مؤلف باشد و برای آن باید به فراتر و یا فروتـر از سـطح ادبـی مـتن و انگیزه

  ). ۶٩، ص١٣٧٧پالمر، . نک(های مختلف مرتبط با متن و نویسنده توّجه کند   مؤلف و زمینه
ه کـرده اسـت بـه یـای را که نیکلسون از شرح ابن عربی ـ ترجمـان االشـواق ـ ته  چیتیک گزیده

هـای مهـم را رهـا کـرده و آن   زیـرا وی بخش ؛کنـد  ه به بستر تفکر اسالمی نقـد میجخاطر عدم تو
یتیـک بـرای فهـم آن در حـالی کـه از نظـر چ ؛دانسته اسـت» تنزل از اوج به حضیض«ها را   بخش
ر اسالمی نقش کلیدی دارد و سخنان ابـن عربـی همـه ریشـه در قـرآن، که به بستر تفجها تو  بخش

چیتیـک، . نـک(ه و دریافـت مسـلمانان از خـدا دارد شناسی اسالمی و تجرب  حدیث، کالم و جهان
به معنای  بپذیریم که برخی از متون اسالمی... اگر« :نویسد  وی همچنین می .)٨۵ص الف،١٣٨٣

. بستر فرهنگی آنها همان قدر مهم است که محتـوای ظاهرشـان یاند، همه اجزا  جدید کلمه علمی
ابن هیثم و ابوریحان چه فهمی از آثار علمـی خـود داشـتند؟ آیـا نورشناسـی، ریاضـیات، نجـوم و 

ه معاصرانشـان تـر آنکـ  النفس روحانی آنها جدا بود؟ و مهم شناسی آنها از مابعدالطبیعه و علم  زمین
بینی   خواندند؟ آثار دانشـمندان مسـلمان قـرون میانـه در چـارچوب جهـان  آثار ایشان را چگونه می

   .)١١٣ص ،١٣٨٨چیتیک، ( »شود  ط آن زمان فهمیده میلمس
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ل خاورشناسان را که غالبًا با جدا کردن تعالیم نظری تصوف از زمینـه و بافـت کلـی، واو نسل ا
  .)٧٠ص ب،١٣٨٩چیتیک، . نک(کند   اند، نقد می  داده تصویر نادرستی به دست

  
  نتیجه

او بـرای ایـن . بـرد  اش بهـره می  چیتیک از هرمنوتیک مؤلف محور برای پژوهش در حوزۀ مطالعاتی
توحیـد، معـاد و نبـوت  یعنـی ت اسالمینهای هرمنوتیکی غربی را با سه اصل مهم س  منظور روش
ولی معتقد است که مفسر  ،داند  پذیر می  او در عین اینکه فهم نّیت مؤلف را امکان. کند  هماهنگ می

داشته باشد، اوصافی مانند ایمان، استمداد از خداونـد برای درک آن باید تمام اوصاف فردی الزم را 
داند کـه   را در این می از متون اسالمی دیداو اعتبار تفسیر ج. و التزام به شریعت و سّنت −مکاشفه−

  . نیاکان معنوی معارض نباشد هایضمن پشتیبانی الفاظ متن، با سه اصل مهم اسالمی و تفسیر
کند که دو بعد ایجابی و   ای استفاده می  چیتیک برای فهم نّیت مؤلف از معیارهای هرمنوتیکی ویژه

هـای قبلـی وارد   هایی است کـه بـه پژوهش  ان آسیبسلبی دارد؛ بعد سلبی هرمنوتیک او در اصل هم
ها متوجه متفکران مسلمانی است   برخی از این آسیب. دار کرده است  شده و اعتبار تفسیر آنها را خدشه
گسـیختگی فرهنگـی مفسـر،   ترین آنهـا عبارتنـد از روان  اند که مهم  که به پژوهش در این حوزه پرداخته

ی و آموزشی معاصر در متون سنتی و انتساب عادات ذهنی بیگانه با مؤلف گرایی تعلیم  دخالت ذهنیت
اسـت کـه ... شناسانی مانند کربن، ایزوتسو، نیکلسـون و الغـراب و  برخی دیگر نیز متوجه شرق. به او

عبارتند از بررسی متون کهن با عادات فکری دوران نو، برخورد بـا شـناخت عقلـی بـه مثابـه شـناخت 
هـای امـروزی بـه متـون   های غربی و تفکر سـاختگی و تسـّری گرایش  طریق رهیافتنقلی، بررسی از 

گرایی، اتخـاذ   هاست کـه عبارتنـد از تقلیـل  گونه پژوهش های عمومی این  اما برخی دیگر آسیب. کهن
شناسی نامناسب، بررسی عناصر متن خارج از زمینه و بافت اصلی، فهـم آرای مؤلـف از طریـق   روش

های بـه ظـاهر متنـاقض مؤلـف بـرای   ل عقاید و اندیشۀ خود بـر مؤلـف، حـذف دیـدگاهتقلید، تحمی
های   اللفظی، ایجاد ارتباط نظری میان عرفا و حکما، دخالت دادن خاسـتگاه انسجام، تفسیرهای تحت

  . یابی مفاهیم عرفانی و مخزن اطالعاتی قرار دادن متن  بیرونی در ریشه
طریـق  ازسـر اصل همان معیارهای کاربردی هسـتند کـه مف ُبعد ایجابی هرمنوتیک چیتیک در

. متن برای چیتیک دروازۀ ورود به نّیات مؤلـف اسـت. تواند به فهم نّیت مؤلف برسد  اعمال آنها می
ای از پیـام   بخـش عمـده زیـرا ؛پسـندد  واسطه با مـتن را می  برای این منظور او مواجهۀ مستقیم و بی

بر آن مفاهمۀ مؤلف برای بیان تعـالیم و آرائـش از طریـق  افزون. مؤلف در شیوۀ بیان او نهفته است
های صـوری و   او در بررسی متن برای رسیدن به انسـجام بـه روابـط و تناسـب. شود  متن ممکن می

ها   ن به لوازم معنایی اصـطالحهمچنی. دارد ههای مختلف متن توج  محتوایی و اندیشگانی میان پاره
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کید   های مشترک لفظی در حوزه  های ابداعی مؤلف و اصطالح  به ویژه اصطالح های معنایی متنوع تأ
  . شود ههای فنی به انسجام و یکدستی آنها توج  کند که در استفاده از اصطالح  و توصیه می

وار میان الفـاظ  که از طریق رابطۀ اندامداند   کنندگی می  او متن را دارای ویژگی پویایی و تصحیح
همچنین به کمبودهای لفظی یا وجود معـانی مجـازی در  یو. شود  و محتوای اندیشگانی میسر می

گاه است و توصیه می   . کمبودها را رفع کرد توان ، میکند که از طریق سیاق متن و استحسان آن  متن آ
ه ویژه ابعاد وجـودی، شخصـیتی و عصـری ب ؛ت داردیدر هرمنوتیک او شناخت مؤلف نیز اهم

ای منسـجم و نیـز   اندیشی ذهنی مفسـر بـا مؤلـف در رابطـه مؤلف و همچنین شناخت روانی و هم
های بنیـادین و   شناسـایی اهـداف و مسـئلهاز نظـر او . ی و منحصر به فرد آثار مؤلفلهای ک  ویژگی

جدید  هایثر برای رفع تعارض تفسیرمؤو  نمایندگان بزرگ یتعالیم اصلی مؤلف و مقایسۀ آنها با آرا
گیری آراء و تعالیم مؤلـف در بسـتر   های شکل  ه به زمینهجتواند و   های اصلی و رسمی مهم با دیدگاه
هـای   بر ایـن بایـد بـه کشـف روش افزون. داردشناختی مؤلف اهمیت   نگری فلسفی و کیهان  جهان

ایی ابعاد مختلف مسائل مؤلف به منظور درک متنوع مؤلف برای مفروضات واحد و همچنین شناس
های مناسب کشـف نّیـت مؤلـف ماننـد   نیز تکنیک. ه کردجهای ظاهری متن تو  ها و تناقض  تفاوت

گاهی بیشتر، ایجاد روابط قوی طرح پرسش برای جمع تر میـان مفـاهیم، و هـدایت  آوری و کسب آ
  .هدفمند تفسیر، اجتناب از سوء فهم باید مد نظر باشد
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