از جمله واژههايي که معاني آن در تاريخ ادب و فرهنگ پارسي و عربي ّ
محل اختالف و
معني اين دو
تکليف
نزاع است تأويل و تفسير است .در اين وجيزه ٬قصدمان اين است که
ِ
ِ
واژه را تعيين کنيم .پرسشهاي بسياري در حول و حوش اين دو واژه وجود دارد :از تأويل

و تفسير کداميک معادل

interpretation

است؟ هـرمنوتيک بـه مـعناي تـفسير است يـا

تأويل ؟ در تئولوژي و الهيات ٬کاربر ِد تفسير ارجح است يا تأويل ؟ و سؤاالتي از اين قبيل.
سنت علوم هفتگانه ٬تفسير را به مـعني بسـط و
مـتن کـتاب مـقدس يـا قـرآن
در
ِ
تشـريح ِ
ِ
آوردهاند .تفسير مصدر از باب تفعيل از ماده »فـسـر« به معني ظـهور و کشـف است٬
يعني پيدا کردن و آشکار کردن و بيان
نمودن معني سخن )منتهي االٔ رب( و بيان و آشکار
ِ
ظاهر قرآن
کشف
ساختن چيزي )اقرب الموارد( و گزارش )صحاح الفرس( .بعضي تفسير را
ِ
ِ
دانستهاند و تأويل را کشف باطن آن.

چنانچه بخواهيم مناسبترين معنا را براي تأويل  ٬منطبق با قواعد عـلم االشـتقاق و
معنيشناسي ٬بيابيم بايد بگوييم» :تأويل يعني برگرداندن به چيزي« )فـرهنگ نـظام( يـا
»تأويل چيزي به چيزي ٬يعني بازگرداندن آن به ديگري«.
ِ

»او ل« است که در لغت به معني رجوع است ) ـکشاف اصطالحات الفنون(.
تأويل مشتق از ّ

مؤول خوانند؛ و
هرگاه لفظ مجملي را ٬به دليل ظنّ ي ٬چون خبر واحد ٬بيان کنند ٬آن را َّ
اخص از تفسير است .پس واژه تأويل
هرگاه آن را به دليل قطعي بيان کنندَّ ٬
مفس ر .لذا تأويل ِّ

خودـبهـخود به معناي بازگرداندن به ّاو ل ٬به ّاول بردن ٬يا حـتي سـادهترّ ٬او لي سـاختن

سنت غالب ٬در اين معني کمتر مورد توجه قرار
است و حال آنکه اين لغت ٬در ميراث و
ِ
ـگرفته است.

بديهي است که معني
اصلي تفسير تنها در
تناظر آن با کلمه متن روشن ميگردد .بـه
ِ
ِ
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التيني interpretatio

عبارتي ديگر٬اين متن است که شرح و بسط آن تفسير نام ميگيرد .واژه
ِ
يعني  interpretatio de textumو نميتوان تصور کرد که ٬اـگر متني نباشدinterpretatio ٬
به چه معنايي خواهد بود .پس بايد توجه داشت که ٬در ترجمه ٬بـراي

interpretation/

interpretatio
معادل تفسير را قرار دهيم .چنانچه  interpretatioرا به تأويل برگردانيم ٬اين
ِ
بدان معني خواهد بود که انسان قِ ْسم را به جاي مَ ْق َسم بنشاند .چرا؟ چون تأويـل از نـظر

لغوي بيشتر به تفسير ي قابل اطالق است که به ّاول باز ميگردد و حال آنکـه ٬در کـلمه
 interpretatioـ٬
معني تفسير البشرط آمده است ٬يعني تفسيري که ميتواند تأويلي باشد يا
ِ
تفسير تأويلي يا تأويل عبارت از آن تفسيري است که اصالت را در متن ميجويد و
نباشد.
ِ

متن را مصدر و نها ِد تفسير ميداند ] ـما خود از اين نظر دفاع کردهايم و آن را اصالت متن در
هـرمنوتيک )(The Authenticity of the Text in Hermeneutics

نـام نـهادهايـم[ ـ .پس

تفسير تأويلي نه هر تفسيري است.
ِ

بايد گفت تأويل  ٬نيز ٬چون تفسير ٬بيان حـقيقت است و تـفسير  ٬چـون تأويـل ٬بـيان
مقصود؛ و هر دو لفظ ٬از اين حيث ٬يک معني داردّ ٬اال اين که تفسير  ٬همچنان که راغب

سر
اصفهاني ميگويد ٬اعم از تأويل است و گرچه وي دليل اين ّ
اعم بودن را نميآورد ٬امّا ّ
آن در همان لطيفه هرمنوتيکي است که اشاره شد.
مجوز آن نخواهد بود که دامنه تداخل
جهت
تميز
در هر صورتِ ٬ص ِ
ِ
تفسير عقلي ّ
ِ
رف ِ

و امتزاج در
معاني واژههـاي تأويـل و تـفسير بـه هـرمنوتيک کشـانده شـود .از ايـن رو٬
ِ
هرمنوتيک را نميتوان معادل تأويل و يا حتي علم التأويل دانست؛ بلکهـــ با توجه به دليل
تفسير کتاب مقدس
دانش هرمنوتيک ديگر صرفًا محدود به علم
مذکور و نيز به دليل اينکه ِ
ِ

در چهارچوب شالير ماخري آن نيست بلکه ٬به پيروي از گادامـر مـؤسس هـرمنوتيک
فلسفي جديد ٬بر علم به تفسير علي االطالق اطالق شدني استـــ ضرورت دارد کـه

هرمنوتيک را
ترجمان تفسير ٬علم تفسير ٬فلسفه تفسير ] ـعلم التـفسير ٬فـلسفة التـفسير٬
ِ
ِ
حکمة التفسير[ به حساب آوريم تا از پديد آمدن مضايق مـعنوي در تـرجـمان واژهاي
دانش هرمنوتيک
پرـنيرو ٬از يک سو ٬و ٬در مقامي باالتر ٬از ظهور کژيهاي بنيادي در ِ
جلوگيري گردد.
سيدموسي ديباج
©

نامه فرهنگستان ٣/ ٣

٢٠٠

نامهها

نامهها

خانم مهشيد ميرفخرايي طي نامهاي به عنوان سردبير نامه فرهنگستان مرقوم داشتهاند:
سردبير محترم نامه فرهنگستان
با احترام ٬خواهشمند است دستور فرماييد توضيح زير در شماره آينده نامه فـرهنگستان

درج شود.
آقاي بهمن سرکاراتي در ص ١٦مقاله خود زير عـنوان »بـازشناسي بـقاياي افسـانه
ـگرشاسب در مـنظومههاي حـماسي ايـران« چـاپ شـده در شـماره ١٠نـامه فـرهنگستان

)ص (٣٨-٥متذکر شدهاند که اينجانب ٬در برگردان فارسي روايت پـهلوي بـه تـرجـمه
نيبرگ از داستان »روان گرشاسب« اشارهاي نکرده است .براي آـگاهي ايشان و خوانندگان
محترم يادآوري ميکند که ترجمه و آوانويسي نيبرگ را در يادنامه پاوري و چاپ دوباره
آن را در

مجموعه Acta Iranica

)شماره  (٧ديده و افزون بر آن کوتاه شده داستان را در

صد ِ
)در  (٢٠و ديـنکرد )مـدن ٬ص (٨٠٣-٨٠٢از نـظر گـذرانـده است و در
در بـندهشن ِ
يادداشت شماره  ٢٧ص ١٢٨روايت پهلوي نيز اين نکته را يادآوري کرده است.
با تشکر مهشيد ميرفخرايي

توضيح آقاي بهمن سرکاراتي درباره آن ذيًال نقل ميشود:
يــادآوري :در »ـکــتابنامه التــيني« کــه مــترجــم مــحترم کـتاب روايت پـهلوي در
ص ٢٢٣-٢٢٠آورده ٬نام دو اثر از آثار نيبرگ آمده است ولي به مقاله مورد بـحث کـه
موضوع آن ترجمه و گزارش بخشي از کتاب »روايت پهلوي« است ٬اشارهاي نشده است.
درفهرست »نامها و اصطالحات« که در صفحههاي  ٢٠٧-١٩٨ترجمه کتاب روايت پهلوي

آمده از نيبرگ نام برده نشده است .در فهرست »متنهايي که در يـادداشتهـا بـه آنـها
استناد شده است« ٬در ص ٬٢١٨-٢٠٨نام مقاله نيبرگ ذـکر نشده است .يادداشت شماره
 ٢٧م ت رج م مح ت رم در ص ١٢٨چنين است» :داستان گرشاسب ب ا مخ ت ص ر تغ ي ي ري در
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ِ
)در  (٢٠نيز آمـده است .نـيبرگ مـتن روايت را
صدـدرـبندهشن ِ

آوانويسي کرده و آوانويسي و ترجمهاي از آن را

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

)(MP. V. 1, pp. 31-35
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داده است .کوتاه

ـنامهها

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
نامهها

٢٠١

شده اين داستان در دينکرد )مدن  (٨٠٣-٨٠٢آمده است« .چنانکه مالحظه ميشود ٬در
اين يادداشت به نام و مشخصات مقاله نيبرگ ٬که در سال  ١٩٣٣در »يـادنامه پـاوري«
منتشر گرديده ٬اشارهاي نشده و آمده است که نيبرگ آوانويسي و ترجمهاي از آن را در
شماره ١٧

مجموعه Acta Iranica

داده است .در شماره  ١٧مجموعه مذکورـــ کـه در

سال  ٬١٩٧٨چندين سال پس از وفات نيبرگ ٬با عنوان
«E t udes Mit hraïque. Act s du 2 e congrès int ernat ion al, Tehran, du 1 er au 8
»septembre 1975

منتشر شده استـــ خبري از مقاله نيبرگ نيست .اينک بايد از سرکار خانم ميرفخرايي
تشکر کرد که با نوشتن اين نامه باعث رفع اشتباه شدهاند.
©

