جایگاه حتلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم
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خورشیدی

چکیده
تأمل در متون دینی ،بهویژه قرآن کریم و چگونگی فهم گزارههای گوناگون این متون از مشـغلههـای
دیرین دینپژوهان است .تالشهای تفسیری دلیل بر این مدعاست .ازسویی توجه به قرآن بـهعنوان
متن آسمانی تحریفنشده ،فرصت بهرهگیری از روشهای نوین بررسـی متـون را فـراهم مـیآورد.
یای از این روشهای نوین ،بررسیهای معناشناسانه است که میتواند باتوجهبه ظرفیـتهـایش در
خدمت قرآن و فهم معارف آن قرار گیرد.
یای از تفاسیر در دست تألیف در سدۀ حاضر ،تفسـیر تسـنیم اسـت .آیـت لالجوادی آملـی در ایـن
تفسیر ،ضمن بررسی ترتیبی آیات ،از روش تفسیر قرآنبهقرآن مدد گرفتـهانـد .گـزینش ایـن روش
تفسیری و نیز نوع نگاه ایشان ،باعث وجود برخی مالحظههای معناشناسانه شده است؛ ماننـد توجـه
به شباههای معنایی ،روابط بینامتنی ،سیاق آیات و مباحث لفظی .البته رسالت اصـلی مفسـر ،تفسـیر
برمبنای اصو و قواعد معناشناسی ،بهویژه معناشناسی شناختی نبوده است؛ ازاینرو بـهکارگیری آن
پراکنده و نامنسجم است.
کلیدواژهها :معناشناسی وحی ،معناشناسی قرآن ،تفسیر قرآنبهقرآن ،تفسیر تسنیم.
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تاریخ دریافت 76/35/31 :تاریخ پذیرش.76/13/13 :

مقدمه

وحی یای از مفاهیم اساسی قرآنی است که اندیشمندان اسالمی از گذشته بـه آن دقـت
کردهاند .سرآغاز این مطالعـات ،بررسـیهای لغـوی و کـاربردی ایـن وا ه در قـرآن اسـت.
ازآنجاکه وحی مفهومی قرآنی است ،بررسیهای قرآنـی بـرای ترسـیم جایگـاه ایـن وا ه در
شباۀ مفاهیم قرآنی ،اهمیت ویژهای دارد.
ازسویی یای از مهمترین آرمانهای اندیشـمندان مسـلمان در عصـر حاضـر ،بازتولیـد
دانشهای اسالمی ،ازجمله تفسیر ،با بهرهگیری از روشهـای جدیـد اسـت کـه بتواننـد بـا
قالبهای مشخ

 ،در فهم متون دینی بهکار آیند .علم تفسیر از مقـوالتی اسـت کـه از تـأثیر

روشهای جدید ،ازجمله مطالعات زبانشناسانه بینصیب نمانده اسـت؛ امـا ایـن روشهـا
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هنوز قاعدهمند و جدی وارد تفسیر نشدهاند.
در این مقاله میخواهیم با مطالعهای میانرشتهای ،ضمن تبیـین معناشناسـی شـناختی و
کارکرد آن در قرآن کریم ،جایگاه این نوع تحلیل را در آثار آیت لالجوادی آملی نشـان دهـیم؛
ازاینرو موضوع وحی را در آثار ایشان بررسی میکنیم و البتـه اشـاره بـه تکتـک مصـادیق
وحی در آثار ایشان از حوصلۀ این مقاله خارج است؛ پـس بـه ترسـیم جایگـاه تحلیـلهـای
معناشناسانۀ وی دربارۀ وحی میپردازیم و نمونههایی را خواهیم کرد.
معناشناسی

معناشناسی 1میخواهد با مطالعۀ علمی زبان ،آن را بهدقت توصیف و چگونگی اسـتفادۀ
انسان را از زبان برای برقراری ارتباط روشن کند .زبانشناسان با دیدگاههای متفاوتی به زبان
نگریستهاند .برخی تنها به جنبههای صوری زبان پرداختهاند که بارزترین آنها زبـانشناسـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Semantic

زایشی چامسای است .برخی دیگر نیز فقط به معنا و کاربرد توجه کردهاند که زبـانشناسـان
نقشگرا و کاربردشناسان ازآنجملهاند .ناکارآمدی و بیکفایتی رویاردهـای صـورتگرا در
پاسخ به برخی پرسشهای زبانی ،سبب پیدایش معناشناسی شناختی شد .نگاه معنـاشناسـی
شناختی به استفادۀ زبان ،نگاهی میانی است؛ یعنـی صـورت و نقـش را دو روی یـک سـاه
میداند که باید باهم بررسیشان کرد.
معناشناسی شناختی

بخشی جداییناپذیر از قوای شناختی ذهن اسـت؛ یعنـی سـاختار زبـانی ،بازتـاب مسـتقیم
شناخت است.
مدتها مطالعۀ زبان و شناخت ،منفک بود و بهندرت زبان را نوعی عملاـرد شـناختی و
بنیادین ذهن درنظر میگرفتند؛ ولی در چند دهۀ اخیر ،زبان و بـهتبع آن مقولـهبنـدی و فهـم
انسان بهمنزلۀ کارکرد بنیادین ذهن شناخته شد ،علوم شناختی ایندو حوزه را ترکیب کردنـد
و زبانشناسان از مطالعۀ ذهن و کارکردهای آن سخن گفتند.
معناشناسان شناختی مطالعۀ زبان و شناخت را ترکیـب مـیکننـد؛ یعنـی زبـان بـا سـایر
فرایندهای شناختی ارتباط دارد .آنها برخالف دیـدگاه چامسـای ،حـوزهای بـودن معنـا را
نپذیرفتند؛ 2زیرا باو ِر حوزهای بودن ذهن ،ما را از بررسـی زبـان در سـایر سـطوح شـناختی
بازمیدارد .زبانشناسان شناختی زبان را قوۀ شناختی خودبسنده 3نمیدانند (کرافت و کـروزه،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cognitive Semantics

 .2ازنظر چامسای زبان مستقل از سایر قوای ذهنی است و باید آن را مانند حوزۀ مستقلی مطالعه کرد (چامسـای:1775 ،
.)1769
3. Modular
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یای از رویاردهای معناشناسی ،معناشناسی شـناختی 1اسـت .زبـان در ایـن رویاـرد،
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)1 :1334؛ پس دانش زبانی ،مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست و رفتـار زبـانی بخشـی از
استعدادهای شناختی است که برای آدمـی اماـان یـادگیری و اسـتدال و تحلیـل را فـراهم
میکند .این رویارد یای از سطوح زبانشناسی شناختی است که لیااف آن را مطرح کـرد و
معناشناسی شناختی نام گرفت (صفوی.)060 :1071 ،

معناشناسی شناختی در قرآن

امروزه باید همـۀ دانشهـای دقیـق را بـه خـدمت قـرآن و تفاـر دینـی فراخوانـد و از
دستاوردهای آنان در تحلیل این کتاب آسمانی سود جست .بیتردید زبانشناسـی شـناختی
یای از این دانشهاست .زبانشناسی شناختی مدعی است ساختار زبـان ،انعاـاس مسـتقیم
شناخت است؛ یعنی هر تعبیر زبانی با مفهـومسـازی موقعیـت خاصـی همـراه اسـت .زبـان
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موقعیتهای خارجی را مستقیم نشان نمیدهد ،بلاه ذهن از اینهـا مفهـومسـازی ویـژهای
میکند و زبان آن مفهومسازی را نشان میدهد .معنا چیزی جـز مفهـومسـازی ذهـن نیسـت
(قائمینیا.)40 :1073 ،

معناشناسی شناختی بهاینمعنا ،شناختی است که نقش شناخت ،یعنـی نقـش اطالعـات
ذهن را در مفهومسازی موقعیتهای خارجی بررسی میکند .ازآنجاکه معناشناسی شـناختی
در تبیین اختالف تعابیر ،تواناییهایی بسیاری دارد ،دستاورد آن برای تفسیر قرآن بسیار مهـم
است؛ زیرا ناات ظریف نهفته در تعابیر قرآنی را با تحلیل شناختی نشان میدهد.
معناشناسی شناختی قرآن تالشی برای دست یافتن به نقشۀ شناختی این کتـاب آسـمانی
است .این نقشه میتواند به ما نشان دهد قرآن در توصـیف موقعیتهـای گونـاگون چگونـه
مفهومسازی میکند و آیا اصو مشترکی بر این مفهومسازیها حاکم است .درصورت وجود
این اصو  ،چگونه باید آنها را در فهم آیـات بـهکار گرفـت؟ (همـان .)10 :بـهنظر مـیرسـد
معناشناسی با فراهم کردن زمینۀ مطالعات معنایی در قرآن میتواند ابزار مناسبی برای مطالعـۀ

مفاهیم قرآنی باشد و کمک مهمی به تعمیق مبانی کالمی کند.
در بحثهایی همانند این پژوهش دربارۀ متون مقدس باید دو سـاحت سـاخت معنـا و
کشف معنا را تفایک کنیم و وارد ساحت ساخت معنا نشویم؛ زیرا در این نـوع پـژوهشهـا
بــهدنبــا کشــف معنــای پروردگــار از پـ ِ
ـس مفهومســازیها هســتیم ،نــه در مقــام تحمیــل
مفهومسازیهای خود بر متن مقدس؛ پس باید از ورود به بحـثهـای هرمنـوتیای ،بـهویژه
هرمنوتیک فلسفی گادامری بهکُل دوری کنیم؛ زیرا بهاعتقاد گادامر موقعیـت هرمنـوتیای در

گادامر با تفایک اثر از نیت مؤلف ،معانی متعددی را بـه مـتن بخشـیده اسـت .اینهـا آفـات
تحمیل مفهومسازیهای شخصی بر متن قرآن کریم است که به ساخت معنایی جدیـد منجـر
میشود؛ معنایی که نوعا مقصود اصلی پروردگار نبوده است.
پس هنگامیکه دربارۀ متن مقدسی به نام قرآن و تفسیر آن پژوهش مـیکنـیم ،مفـروض
است که قرآن سخن خداوند حایم است؛ سخنی معنادار و هدفمند که درپ ِی انتقـا مقصـود
معینی به مخاطب است و فرضهایی مانند ابهام ذاتی ،الاقتضایی متن ،فقدان معنای متعـین و
 ...منتفی است؛ افزونبراین ،وحی قرآنی نمود علـم مطلـق پروردگـار اسـت و از هـر شـائبۀ
تأثیرپذیری از اوضاع پیرامون و اقتضائات زمان بهدور است؛ پس معناشناسی کـار خـود را از
متن قرآن شروع میکند و مفهومی را از خـارج و براسـاس پیشفرضهـای خـود بـر قـرآن
تحمیل نمیکند .اساس شناخت معناشناسانه ،معنای متن و خواستههـای مؤلـف (خداونـد)
است .نقش معناشناس ،کشف و بازتولید معنای جایگرفته در پس مفهومسـازیهای قرآنـی
است ،نه جعل معنای ناخواستۀ مؤلف.
ازآنجاکه معناشناسی شناختی شامل نظریههای متعدد جزیرهوار اسـت ،بررسـی جزئـی
همۀ آنها از حوصلۀ این مقاله خارج است .از آنجا که همۀ این نظریهها را میتوان ذیل اصل
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عمل فهم دخالت میکند و فهم نیز به فراخور سنت و تاریخ متحو مـیشـود؛ افزونبـراین،

177

مفهومسازی قرار داد ،تالش میکنیم با بررسی آثار عالمهجوادی آملی دربارۀ وحـی ،روشـن
کنیم آیا ایشان به تفسیر معناشناسانه وحی اشاره کردهاند یا خیر.
روش تفسیری قرآنبهقرآن

تفسیر قرآن کریم یا نقلی است یا عقلی .مفسر در تفسیر نقلی ،یا بـهکمـک مـتن مقـدس
تفسیر میکند (تفسیر قرآنبهقرآن) یا از متن نقلی دیگر کمک میگیرد (تفسیر قرآنبهسـنت).
هر دو را «تفسیر مأثور» مینامند (جوادی آملی1059 ،ب.)79/1 :

یاـی از روشهـای مهــم در تفسـیر قــرآن و شـناخت معــارف نـابش ،روش تفســیری
قرآنبهقرآن است .مفسران از گذشتههای دور تا امروز به این روش توجـه کردهانـد و بـهنظر
میرسد اهلبیت :نیز بر این الگوی تفسیری صحه گذاردهانـد (مجلسـی)193 /43 :1430 ،؛
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زیرا از نگاه ایشان زبان قرآن نظاممند است و ارتباط آیـات ،شـباهای اسـت« :کتـاب لال []...
ینطق بعضه ببع

و یشهد بعضه علی بع

( ».نهجالبالغه ،100 ،بند)5

در قرن حاضر ،عالمهطباطبایی و بهتبع ایشان عالمـهجـوادی آملـی از ایـن روش بهـره
جستهاند .برخی مفسرانی که روش تفسـیری قرآنبـهقرآن را برگزیـدهانـد ،آن را تنهـا روش
درست و برخی مانند عالمهجوادی آملی آن را یای از روشهـای تفسـیری و بلاـه بهتـرین
میدانند؛ اما منار نیاز به غیرقرآن در تفسیر نیستند.
َ
ُـرآنَ َو
عالمهجوادی آملی با استناد به فرمایش عالمهطباطبایی مفاد آیۀ أف ََال یتَ َد َّب ُرونَ العق ع
لَوکَانَ مِن عِنع ِدغَی ِر ل ِ
اخت ِ َالفا کَث ِیرا (نسـاء )91/را از نشـانههـای درسـتی تفسـیر
ال ل ََو َج ُدوا ف ِی ِه ع
ع
ع
قرآنبهقرآن میدانند و اینگونه استدال میکنند:
«آیات قرآنی از دو صورت خارج نیستند :یا موافق یادیگرند یا مخـالف .مخالفـت
آیات (باتوجهبه آیۀ  91سورۀ مبارکۀ نساء) باطل و منتفی است؛ بنابراین آیات موافق
یادیگر هستند؛ چراکه در اینجا صرف نفی اختالف ،مستلزم اثبـات اتفـاق اسـت؛

پس با فرض وحدت مقسم و قلمرو ،در هر موضوعی هر آیهای وفق آیۀ دیگر است
و این همان معنای تفسـیر قرآنبـهقرآن اسـت( ».جـوادی آملـی-600 /17 :1097 ،
)604

پس یای از روشهای تفسـیر تسـنیم ،روش قرآنبـهقرآن اسـت .برگزیـدن ایـن روش
تاحدودی سبک نگارش و نوع دیدگاه آیت لالجوادی آملـی را بـه روشهـای معناشناسـانه
نزدیک کرده است؛ طوریکه در مجموعـۀ آثـار ایشـان ،بـهویژه تفسـیر تسـنیم ،مـواردی از
پراکنده است .در ادامه به مهمترین شباهتهای روش معناشناسانه و روش آیـت لالجـوادی
آملی اشاره میکنیم.
 .1توجه به شبکههای معنایی

معناشناســی ابتــدا متافــل شــناخت روابــط مفهــومی از رهگــذر گــزینش و ترکیــب
وا ههاست .سپس بهسمت ساخت ترکیبهای بزرگتـر مـیرود کـه در قالـب شـباههـای
معنایی با محوریت وا گان کانونی شال میگیرنـد .درنهایـت بـه شـناخت مفهومسـازی و
جهانبینی متن میرسد؛ برای مثا شایسته است در بررسی حوزۀ معنایی وحی ،وا ۀ کـانونی
را تعیین و سپس وا گان مرتبط را حو محور آن جایابی کنیم؛ مانند کتاب ،انزا  ،روحاالمین
و  . ...معنای وا هها حو معنای مرکزی (پیشنمونه) شـال مـیگیرنـد .معنـای مرکـزی بـا
انعطاف خود معانی دیگر را میسازد .با تاثیر این معانی ،شباۀ شعاعی تشایل میشود .البتـه
معنا محدودههای مشخصی دارد که بهکارگیری وا ه در خارج از آن محدوده نادرست است.
مفاهیم مرتبط با مفهوم مرکزی ،درجاتی را از همانندی با آن نشان میدهند که براساس میزان
درجات ،به مفهوم مرکزی نزدیکتر یا از آن دورتر میشوند.
این فرایند در تفسیر قرآنبهقرآن نیز طی میشود .هر وا ه بهکمک تـدبر در وا ۀ دیگـر و

جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم (با تأکید بر رویکرد شناختی)

بهرهگیری کلیات نگاه معناشناسانه یافت میشود که البته قاعدهمند نیسـت و در آثـار ایشـان
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هر آیه بهکمک تفار در آیۀ دیگر روشن میشود .تبیین آیات متشـابه ازطریـق آیـات محاـم
است 1.درنهایت مفسر به شباۀ درهمتنیدهای از مفاهیم دست مییابد که میتوانـد بـا آن بـه
جهانبینی پروردگار دست یابد (طباطبایی .)035/11 :1415 ،مفسر از معانی کلمات و سـاختار
آیه ،معنای مرکبی میسازد و براساس اطالعات جمالت پیشین ،معنـای جملـۀ بعـدی را بـه
دست میآورد.
ویژگی خاص تفسیر المیزان و برخی دیگر از تفسیرهای معاصر قرآنبهقرآن ،شناسـایی
آیات کلیدی قرآن است که از آنها به غرر تعبیر شـده اسـت (همـان .)007/11 :در پرتـو ایـن
آیات است که درهای بسیاری از آیات برای فهم آیات دیگر گشوده و با کشف مفاهیم و نظام
معنایی این آیات ،معانی و مدالیل نسبی و جهانبینی متعالی بسیاری از آیات مـرتبط بـا آنهـا
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نیز روشن میشود.

قرآنبهقرآن اشاره و وا گان «نودی»« ،کلم» و «اوحی» را کنار یادیگر بررسی میکند (جوادی
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آملی)00/11 :1096 ،؛ اما گاهی میبینیم به روابط معنایی بیتوجهی میکنـد و گـزینش آیـات

مفسر برای کشف نظام معنایی یادشده ناگزیر است آیات مرتبط با آیـهای را شناسـایی و
بررسی کند که میخواهد آن را تفسیر کند؛ ازاینرو باید ابزا ِر گزینش آیات مـرتبط را داشـته
باشد و از شیوۀ تحلیل مناسبی بهره ببرد.
تفسیر تسنیم گاهی به کلمات همگونی اشاره کرده است کـه بـه ترسـیم شـباۀ معنـایی
کمک میکنند؛ برای نمونه ،ذیل بحث تالـیم و افضـلیت انبیـا 2،بـه بحـث وحـی و تفسـیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1قرآن کریم مجموعۀ آیات خود را متشال از دو دستۀ محام و متشابه معرفی میکند .آیات محام ،مرجـع فهـم آیـات
متشابهاند :هوال َِّذی َأنعز َ علَی َ ِ
ُ ِ ِ ُ
ات [( ]...آ عمـران.)5/
ـر ُمتَشَ ـاب ِ َه ٌ
ات ُم عحا ََم ٌ
اب مِنع ُه آی ٌ
ك العاتَ َ
َ َ
َُ
ات ُه َّن أ ُّم العاتَاب َو أ َخ ُ
محامات در این آیۀ شریف ،مادر و سامانبخش متشابهات معرفی شدهاند و هر متشابهی ،معنای راستین خـود را در
دامان محامات بازمییابد و تفسیر میشود.
 .2تلعك الرسل ف ََّضلعنا بع َضهم علَی بع ٍ مِنهم من کَلَّم لال و رفَع بع َضهم درج ٍ
ات [( ]...بقره)170/
َ
َ
َ
َ ُّ ُ ُ
َ َع ُ ع َ َ
َ َع ُ ع َ َع
عُ ع َ ع َ ُ

مرتبط فقط براساس سلیقه یا لفظ یاسان است؛ یعنی گاهی به وا گان قریبالمعنا ،متضـادها
و انشعابات مفهومی اشاره نارده است .این نوع از گزینش و تحلیل نامنسـجم اگرچـه مفیـد
است ،اما در ترسیم نگاه نهایی قرآن کریم دربارۀ موضوع خاصی (مانند وحـی) خلـل ایجـاد
میکند؛ برای مثا  ،ذیل تفسیر سورۀ مبارکه بقره ،به تعلیم آدم توسط پروردگار اشاره میکنـد
(جوادی آملی )166/0 :1093 ،و بحث بهنسبت مبسوطی دربارۀ تعلیم اسما میکند؛ اما ارتبـاط
تعلیم پروردگـار را بـا بحـث وحـی مشـخ

نمیکنـد و بـه آن اصـال اشـارهای نمیکنـد.

از انواع وحی میگنجد که در آیۀ  71سورۀ مبارک شوری بهصورت مانعهالخلـو طـرح شـده
است .از نگاه ایشان ،تعلیم خداوند دربارۀ اسما بهصورت وحی 1و از ورای حجـاب 2نبـوده،
بلاه تنها ازطریق تالم خداوند با بشر ،یعنی وحی بیواسطه 8تحقق یافته است (همان.)169 :
در انتهای بحث این پرسش همچنان باقی است که آیا تعلیم میتواند بخشی از فراینـد وحـی
باشد یا وحی و تعلیم پروردگار چه نسبتی با یادیگر دارند؛ درحالیکه تعلیم در جای دیگـر
جزئی از فرایند وحی نبوی است؛ طوریکه نبی مارم اسالم 6حقایق عینی عالم باال را بـا
علم حصولی و با تعلیم فرامیگیرد (جوادی آملی.)150/17 :1073 ،
 .2توجه به روابط بینامتنی

اصطالح بینامتنیت 4به رابطههای گوناگونی اشاره میکند که متون را ازلحاظ صـورت و
ِ
نسبت با متون دیگر وجود دارد .ارتباط متن با متون دیگـر
مضمون پیوند میزنند .هر متنی در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِ ِ ِِ
اء [( ]...شوری)71/
 .1ی عر ِس َ
ل َر ُسوال فَیوحی بِإذعنه َما یشَ ُ
 .2م ِ عن َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب [( ]...همان)
ِ ٍَ
ال ِإ َّال َو عحیا [( ]...همان)
َ .8و َماکَانَ لبَشَ ر أنع یاَل َم ُه ل ُ

4. Intertextuality

جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم (با تأکید بر رویکرد شناختی)

عالمهجوادی آملی در ذیل این بحث فقط میگویند تعلیم خداوند دربارۀ اسما در کـدام نـوع
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از ارتباط آن با پدیدآورندهاش بیشتر است .متون بافتها و سیاقهایی را فراهم مـیکننـد کـه
درون آنها میتوان متون دیگر را خلق و تفسیر کرد (قائمینیا.)406 :1070 ،

مراد از تفسیر بینامتنی در تفسیر قرآن کریم ،توجه به روابط نشانهشناختی و معناشناختی
است که متون دیگر میتوانند با قرآن داشته باشند .ممان است متون با یادیگر نسـبتهـای
گوناگون داشته باشند و مقصود از تفسیر بینـامتنی ،توجـه بـه تـأثیر متـون دیگـر در سـطوح
مختلف تفسیر است (همان .)444 :ارتباط ن

با زمینههای مختلف فلسفی ،کالمـی ،فقهـی و

سیاسی و  ...بالقوه است و مفسر آن را به فعلیت میرساند (همان.)447 :

متون روایی یای از متونی هستند که مفسران شیعه به آنها مراجعه کرده و از ایـن متـون
برای کشف معانی و داللتهای متن کمک گرفتهانـد؛ بـرای مثـا  ،نبـی ماـرم اسـالم6
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فرمودند« :ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورافماوافق کتاب لال فخذوه و ما خالف

آیت لال جوادی آملی برای تفسیر آیات و رمزگشایی آنها بیشـتر از توضـیحات فلسـفی
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کمــک مــیگیرنــد؛ بــرای نمونــه ،در بحــث از وحــی میگوینــد نــهتنها اصــل وحــی الهــی

کتاب لال فدعوه( ».کلینی ،بیتا)67/1 :

در تفسیر عالمهجوادی آملی توجه به روابط بینامتنی ،بهویژه توجه به زمینههای فلسـفی
و روایات ،بهوفور یافت میشود .ایشان معموال بخش مجزایی از تفسیر هر آیه را به روایـات
آن آیه اختصاص میدهند .البته بهتر بود روایات با توضیح روابط بینامتنی بیایند تا پیوند وثیق
روایات و آیات روشن شود.

شکبردارنیست ،بلاه فرشتگان و اولیای الهی ،که معصوماند ،در مقام شهود شک نمـیکننـد
تا با معجزه بفهمند که یافتۀ آنان وحی است .ایشان بـرای تبیـین علـم پیـامبران بـه وحـی ،از
پیشزمینههای فلسفی کمک گرفتهاند و بحث را ضمن توضـیح علـم حضـوری و حصـولی
آوردهاند (جوادی آملی.)673/11 :1096 ،

برخی توضیحات که ضمن تفسیر آیه و برای روشن شدن مفهوم آیات میآیند ،نیازمنـد
دانستههایی غالبا فلسفی هستند؛ ازایـنرو مخاطـب خـاص را جـذب و تفسـیر را از حالـت
عمومی خارج و تخصصی میکند؛ مانند استفاده از اصطالحاتی چون «مبدأ فـاعلی» و «مبـدأ
غایی» در بحث از ضرورت وحی و نبوت (جوادی آملی .)403-415/13 :1095 ،اگرچه دور از
ذهن نیست که خواننده با کمی تأمل به مفهـوم وا ه دسـت یابـد ،امـا چنـین وا گـانی جـزء
وا گان تخصصیاند.

تفسیر و الیههای تفسیری آیه دور کرده است؛ طوریکه در پایان ،مخاطب بهدشواری متوجه
ربط توضیحات فلسفی با آیه میشود؛ یعنی پل ارتباطی بینامتنی آنقدر قوی بنا میشـود کـه
گاهی خواننده دیگر به متن اصلی بازنمیگردد و در پیچوخم توضیحات فلسفی بازمیمانـد؛
برای نمونه ،عالمهجوادی آملی ذیل تفسیر آیات  4و  7سورۀ مبارکـه یوسـف ،دربـارۀ رویـا
مفصل بحث میکنند (جوادی آملی)101-97/43 :1077 ،؛ بحثی کـه هـم نیازمنـد دانسـتههای
فلسفی است و هم خواننده از تفسیر آیه فاصله میگیرد .البته ایـن مسـئله بـا ورود بـه بحـث
روایی ،کمی برطرف میشود.
فراتر از مسئله یادشده ،گاهی این گمان پدید میآید که مفسر توضـیحات فلسـفی را بـر
تفسیر خود از آیه تحمیل کرده است .البته دانشهای پیشین میتوانند مبدأ قابلی (نـه فـاعلی)
باشند (جوادی آملی1059 ،الف)63 /1 :؛ اما فقدان تبیین مافی دربارۀ تفسـیر آیـات ،بـه ذهـن
متبادر میکند که مفسر آن مبادی فلسفی را اصو موضوعۀ خود پذیرفته است؛ گویی تفسـیر
از حالت اناشافی خارج شده است؛ برای مثا  ،هنگامیکه درپ ِی تبیین فرایند وحیاند (ذیـل
تفسیر سورۀ مبارکه انعام) فضای بحث کـامال فلسـفی اسـت؛ طوریکـه بـرخالف مباحـث
پیشین ،ضمن بحث ،شاهدمثا های قرآنی به حداقل مـیرسـد (دو مـورد) و مراحـل نـزو

جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم (با تأکید بر رویکرد شناختی)

گاهی به ذهن متبادر میشود که گویی توجه بـه زمینـههـای فلسـفی ،مفسـر را از وادی
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وحی ،همان تبیین دیدگاه فالسفه است :نبی مارم اسـالم 6حقـایق علمـی و دینـی را در
مرحلۀ عقل مجرد ،بدون مفهوم و عاری از صورت مشـاهده مـیکننـد .در مرحلـۀ دوم ،ایـن
حقایق به مرحلۀ مثا تنز پیدا میکند و پیامبر آن را با صورت مشاهده میکند؛ طوریکه اگـر
مرئی است ،با چشم مثالی میبیند و اگر مسموع است ،با گوش مثـالی مـیشـنود .در مرحلـۀ
سوم ،مفاهیم درست آن حقایق عینی را بدون کاهش یا افزایش ،به علم حصـولی مـیفهمـد.
این فهمیدن به تعلیم الهی ر میدهد و اجتهاد و ظـن در آن دخیـل نیسـت( .جـوادی آملـی،

.)154-151/17 :1073
 .3توجه به سیاق و بررسی نظاممند آیات

بیشتر مفسران برای شناخت وا ه ،به کتابهای لغت مراجعـه و براسـاس آنهـا تفسـیر
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میکنند .این کتابها از سلیقهها و عالقـههای مؤلفـان مصـون نیسـتند و نیـز فاصـلۀ زمـانی
بسیاری با نزو قرآن دارند؛ اما معناشناس برای شناخت معنای وا ه ،در این کتابها منجمـد
نمیشود ،بلاه پا را فراتر میگذارد و میکوشـد معنـای وا ه را در بُـرش زمـانی و کـاربردی
خاص آن دریابد؛ ازاینرو به معنای مرکزی و سیاق و روابط وا گانی در آیه توجـه مـیکنـد.
معناشناسی متن را کل ساختارمند و منسجمی میبیند که رابطۀ خاصی میان مفهومسازیهای
قرآن و سیاق آیات برقرار است؛ پس متافل آن است که باتوجهبه کلمات متقـدم و متـأخر در
بافت کالم ،معنای دقیق هر وا ه را در موقعیت کاربردی خود براساس مـوارد زیـر مشـخ
کند:
 .1وا ه در کدامیک از معانی خود بهکار رفته است ،درصورتیکه وا ه چنـد معنـا داشـته
باشد؛
 .1آیا وا ه در بافت زبانی ،در معنای حقیقی خود بهکار رفته اسـت یـا در پرتـو قرینیـت
بافت ،جانشین وا ههای دیگر شده است.

در تفسیر عالمهجوادی آملی ،بهویژه در موضوع وحی ،این ناته بـه چشـم مـیخـورد.
ایشان تالش میکنند تفاوت معنایی وا ۀ وحی (درعین شباهت لفظـی) را باتوجـهبـه سـیاق
آیات نشان دهند؛ طوریکه وقتی سیاق تغییر میکند ،معنای وا ه نیز تغییر مـیکنـد (جـوادی

آملی 77/0 :1071 ،و .)76ایشان پنهان ،سریع و مرمـوز بـودن را از مؤلفـههـای اصـلی وحـی
برمیشمارند .البته ازنظر ایشان وحی بیشـتر از سـنخ علـم و ادراک اسـت .ازآنجاکـه علـم و
ادراک نحوۀ خاص وجود است و ماهیت ندارد ،نمیتوان وحی را تعریف حـدی یـا رسـمی
مراتب گوناگونی دارد .البته ایشـان کاربردهـای گونـاگون وحـی را در قـرآن کـریم ازبـاب
مشترک معنوی و وحی را مفهوم واحد و مشاای میدانند.
از نگاه عالمهجوادی آملی آیات قرآنی با یادیگر مـرتبط و هماهنگانـد؛ پـس دعـوت
خداوند به تدبر در قرآن 1،دعوت به تدبر در یک آیه نیسـت ،بلاـه تـدبر در مجموعـۀ آیـات
است(جوادی آملی .)614/17 :1097 ،این هماهنگی و انسجام حتی میان کتابهای آسمانی نیز
برقرار و پابرجاست (همان.)605 :
 .4توجه به مباحث لفظی

عالمهجوادی آملی گاهی به بحثهای لفظی صرف نیز توجه کـردهانـد؛ بـرای مثـا بـه
فراخور بحثی ،مطلبی را دربارۀ تأثیر وحی بر پرورش علوم ادبی نگاشتهاند و معتقدند اسـالم
مواد خام ادب عربی را سامان بخشیده و آن را قانونمند کرده است.
یای دیگر از رهاوردهای اسالم (با نزو قرآن) برای ادب جـاهلی آن اسـت کـه اسـالم
برای برخی الفاظ ،مصداقیابی کـرده؛ طـوریکـه آن الفـاظ را در مصـادیق مـادی محصـور
ندانسته و برای آنها مصادیق معنوی و مجرد تدوین کرده اسـت .یاـی از ایـن وا گـان کـه
درارتباطبا وحی است ،وا ۀ « َملَک» است .اسالم برخالف عقیدۀ جاهلی ،فرشته را موجودی
زنده و مجرد میداند که جنسیتبردار نیست (جوادی آملی.)007-000/43 :1077 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ .1أف ََال یت َدبرونَ العقُرآنَ َو لَو کَانَ مِن عِنع ِد غَی ِر ل ِ
اخت ِ َالفا کَث ِیرا (نساء)91/
ال ل ََو َج ُدوا ف ِی ِه ع
ع
ع
ع
َ َّ ُ
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کرد .وحی منزه از آن است که تحت مقوالت ماهوی قرار گیرد؛ اما وحـی مصـداقی دارد کـه
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بیتوجهی به قواعد معناشناسانه

بررسی آثار آیت لالجوادی آملی نشان میدهد ایشان با نگاه معناشناسانه به سراغ قـرآن نرفتـه،
بلاه گاهی به برخی اصـو معناشناسـانه توجـه کـردهانـد؛ بـرای نمونـه ،نـزو قـرآن را نزولـی
تجلیگونه میدانند که ترقیقی ناز شده است و چنان رقیق و نازک میشود کـه بـه مرحلـۀ حـس
میرسد و بهصورت لفظ درمیآید تا برای افراد عادی درککردنـی شـود .ایشـان معتقدنـد انـزا
تجلیگونۀ قرآن کریم ،نشانۀ کلی و دائمی بودن ایـن حقیقـت آسـمانی اسـت .وی انـزا قـرآن را
بهصورت تجلی و آویختن میداند؛ پس آن را به نور تشـبیه میکنـد .از نگـاه ایشـان ،انـزا قـرآن
بهمثابه تجافی و انداختن نیست که بتوان آن را به باران شبیه دانست (همان 79 :و .)77

فارغ از درستی این تشبیه ،وجود این همانندی در بحثهای معناشناسانه میتوانسـت منجـر
به تعریف دستکم یک استعارۀ مفهومی شود که نگاشـتهـای مختلفـی را میـان حـوزۀ مبـدأ و
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مقصد معرفی میکند و استلزامات خاص خود را دارد؛ امـا ازآنجاکـه تفسـیر تسـنیم معناشناسـانه
نیست ،فقط به بیان گذرای مشابهت بسنده کرده و بحث ازایننظر ،بسط خاصی نیافته است.

1

باید بررسی کرد در تفاسیر ترتیبی میتوان از روشهای معناشناسانه بهرۀ کامـل بـرد یـا
خیر .بهنظر میرسد حتی درصورت تسلط مفسر به بحثهای معناشناسانه ،نمیتـوان انتظـار
داشت در تفاسیر ترتیبی یا حتی تفاسیر موضوعی ،بتوان از این روش استفادۀ کامل کرد؛ زیـرا
تفسیر بسیار تخصصی ،مبسـوط و از حوصـلۀ خواننـده خـارج میشـود؛ پـس بهتـر اسـت
روشهای معناشناسانه را در پژوهشهای قرآنی وا همحور ،کامل بهکار ببریم و از نتیجۀ ایـن
پژوهشها در تفاسیر ترتیبی و موضوعی بهره بگیریم؛ طوریکه از نتایج معناشناسی قـرآن در
تفسیر آن سود ببریم.
نتیجهگیری

 .1توجه به قرآن ،بهعنوان متن دستنخوردهای که از غیربشر است ،فرصـت مناسـبی را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک علیرضا ،قائمینیا ( )1076معناشناسی شناختی قرآن ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.

در اختیار قرار میدهـد کـه مـیتـوان بـهکمک ابزارهـای تحلیلـی مناسـب و جدیـد ،از آن
رمزگشایی کرد و به فهم دقیقتر دست یافت .بهکارگیری روشهای نوین در مطالعات دینی،
بهویژه تفسیر ،میتواند این علم را از رکود کنونی خارج کند و به نگـرش نـویی بـه معـارف
قرآن کریم منتهی شود؛
 .1عالمهجوادی آملی را نمیتوان در زمرۀ مفسران معناشناس جای داد؛ زیـرا ایشـان در
بسیاری موارد ،بر اصو و قواعد معناشناسی پایبند نبودهاند؛
قواعد معناشناسی توجه کردهاند ،بدونآناه اشاره کرده باشند؛
 .4از مواردی که به مبانی معناشناسانه توجه کردهاند ،بررسی معنای لغوی وحی و تطبیق
آن بر کاربردهای مختلفش در قرآن است که ضمن گذر از معنای لغوی وحی ،تالش کردهاند
مؤلفههای معنایی وحی را تبیین و از رهگذر آن ،انواع وحی قرآنی را تبیین کنند؛
 .7در آثار ایشان و بهویژه تفسیر تسنیم ،مباحث وحی را باید از جایجای تفسـیر بیـرون
کشید؛ پس ترسیم کل منسجمی که شامل همۀ موضوعات وحی ،مانند فراینـد وحـی ،اقسـام
وحی ،کیفیت وحی و  ...باشد ،برعهـدۀ خواننـده اسـت .مسـلم اسـت هـر مخـاطبی موفـق
نمیشود به این نظام کلی برسد؛ چون محتاج مطالعۀ دقیق و بررسی عمیق آثار ایشان است؛
 .6تفسیر موضوعی عالمهجوادی آملی بـهگسـتردگی تفسـیر ترتیبـی نیسـت و دربـارۀ
بسیاری از مباحث وحی چیزی نمیگوید .تفسیر موضوعی بیشتر عهـدهدار مباحـث نبـوت
است؛
 .5هدف غایی در تفسیر معناشناسانه باید بررسی اصو حاکم بر معانی آیـات باشـد ،نـه
فقط بررسی معانی خود آیات .در تفسیر تسنیم شاهد بررسی پراکنده این اصو هسـتیم؛ امـا
این بررسیها قاعدهمند نیستند .بهطریقاولی ارتباط این اصو با یادیگر و تأثیر ایـن ارتبـاط
در معانی آیات مغفو مانده است.
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 .0نمیتوان گفت ایشان به معناشناسی بهکل بیتوجهاند؛ چنـانکـه گـاهی بـه اصـو و
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