اصول روش تفسیری آیتاهلل جوادی آملی
مهدی

شجریان

چکیده
مسألۀ اسلی این مقاله« ،استخراج روشهای تفسیری حاکم بر دیدگاه آیت هلال جوادی آملی» است.
به این منظور ،کتابهای مختلف ایشان با روش توسیفی ـ تحلیلی بررسـی شـدهاند .هـدف ایـن
مقاله تبیین چهار اسل «مؤلفمحوری»« ،روشمندی»« ،مانع نبودن فاسلۀ تاریخی» و «لزوم پرهیـز
از تأثیر پیشفرضها» در روش تفسیری ایشـان اسـت؛ اسـولی کـه تـا حـدودی در «هرمنوتیـک
کالسیک» نیز در نظر گرفته میشوند .ایشان اسل روشمندی را در خـدمت مؤلفمحـوری قـرار
میدهند و در مقام کشف مراد کالم الهی ،عالوه بر بهرهمندی از روشهای عام ـ کـه در فهـم هـر
متنی کارآمد هستند ـ از روشهای خا سهگانۀ «تفسیر قرآن به قرآن»« ،تفسیر قرآن به سـنت» و
«تفسیر قرآن به عقل» نیز بهره میبرند .از منظر ایشان زبان قرآن کریم با «فخرت» و «قوانینی ثابت»
منخبق است؛ به همین دلیل ،فاسلۀ تاریخی مفسر با عصـر نـزول ،مـانع از فهـم مـراد کـالم الهـی
نمیشود؛ عالوه بر این ،در حوزۀ تأثیر «پیشفرضها» نیز ایشان رویکردی اعتدالی دارند و حـمن
پذیرش تأثیر برخی پیشفرضها و حرورت آنها ـ نظیر علوم پایه و لرت عرب ـ به مستور بودن
مراد متکلم بر مفسر به دلیل تأثیر کامل پیشفرضهای مفسر ،اعتقادی ندارند.
کلیدواژهها :آیت هلال جوادی آملی ،هرمنوتیک ،روشمندی ،مؤلفمحوری ،تفسیر قرآن بـه قـرآن،
پیشفرضها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (.)m.shajarian110@gmail.com
تاریخ دریافت 79/34/30 :تاریخ پذیرش.79/39/03 :

مقدمه

علوم بشری در طول تاریخ در قالب الفاظ و مفاهیم در بین نسلها منتقل شده اسـت و
روزبهروز بر سیر تکاملی آن افزوده میشود .نقش زبان و تألیف در انتقال این علوم ،نقشی
بسیار مؤثر و حائز اهمیت است و غفلت از آن موجب رکود و عدم رشد مخلوب در علوم
می شود؛ از این رو ،تحقیق و تعمق در جایگاه این الفاظ و تبیـین رابخـۀ آنهـا بـا مقصـود
گویندگان و نویسندگان اهمیت فوقالعادهای دارد.
تکیۀ علوم بر متن ـ دستکم در انتقال دیدگاههای ساحبان علم به دیگـران ـ موجـب
شد که در قرون متأخر برخی از اندیشمندان غربی توجه ویژۀ خـویش را بـه مقولـۀ «فهـم
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با تأکید بر اندیشۀ یکی از مفسران معاسر ،حضـرت اسـتاد آیـت هلال جـوادی آملـی ،روش

متن» و بعضاً «کشف مراد متکلم» معخوف ساخته ،دربارۀ آن بح

و تبادل نظر کنند.

توجه به این مقوله در بین اندیشمندان اسالمی و بهویژه مفسـران ،سـابقهای دیرینـهتر
دارد؛ زیرا از یک سو ،امر به تدبلر در قرآن و از سوی دیگر ،باور مسلمین به اینکه پیـروی
از قرآن و سنت تنها راه سعادت آنها در دنیا و آخرت است ،موجب شد که پـیش از ایـن،
مقولۀ «فهم متن» و تفسیر آن را روشمند ساخته ،در فرایند تفسیر ،از آن تبعیت کنند.
در این میان ،شـناخت دقیـق روشهـای هرمنـوتیکی اندیشـمندان بنـام میتوانـد بـه

تفسیری ایشان را ـ که میتوان از آن تحت عنوان کلـی هرمنوتیـک یـاد کـرد ـ تحلیـل و
بررسی میکند.
استاد در هیچیک از آثار خود به سورت مستقیم وارد بح

هرمنوتیـک نشـدهاند ،امـا

نوشتار حاحر با تحقیق در کتب مختلف ایشان موفق به کشـف برخـی از اسـول مشـترک

تفسیری شده است که قرابت زیادی با اسـول هرمنوتیـک کالسـیک دارد .در ادامـه ابتـدا
تعریف هرمنوتیک را از نظر میگذرانیم و با اسول چهارگانهای که در آن وجود دارد ،آشنا
میشویم؛ پس از آن از قرابت روش تفسیری عموم مفسران اسالمی با ایـن اسـول سـخن
خواهیم گفت و در نهایت ،به سورت تفصیلی ایـن اسـول را در روش تفسـیری آیـت هلال
جوادی آملی تشریح میکنیم.
 .1تعریف هرمنوتیک

داشتهاند که عنوان جامع «هرمنوتیک» همۀ آنها را شامل میشود .در ایـن میـان ،بهسـختی
میتوان تعریف جامع و مانعی از این عنوان به دست داد؛ چراکه سیر تخورات و ترییـرات
ملموس در آن قابلانکار نیست (پالمر41 :1055 ،ـ.)74
حلقۀ اشتراک این تالشها بح

علمی دربارۀ «متن» و «تفسیر» آن بوده است؛ به گونهای

که گاهی روشها و قواعد فهم و تفسیر متن ،پیجویی شده ،گاهی با نگرشـی پدیدارشناسـه
مقولۀ فهم مورد واکاوی قرار گرفته ،و گاهی نیز از منظر هستیشناسانه و تبیین حدود و ثرور
فلسفی فهم ،دربارۀ آن ،تحقیق علمی سورت پذیرفته است .در هر سورت ،در زبـان علمـی
امروز «هرمنوتیک فلسفی» از دایرۀ فهم متن فراتر رفته است و حتی بـه تفسـیر یـک تصـویر
نقاشی یا مجسمهای تاریخی نیز میپردازد (سبحانی.)11/0 :1091 ،
آنچه در این نوشتار به دنبال آن هستیم ،به دست دادن تعریـف «هرمنوتیـک» نیسـت،
بلکه در سدد توحیح مقصود این واره در عنوان مقالهایم تا از آغاز امر محل کالم بهخوبی
تبیین و مقصود از تحقیق روشن شود.
بیشک یکی از استعماالت این اسخالح« ،هرمنوتیک کالسیک» است؛ شاخهای که آن
را بهمثابۀ منخق تفسیر متن میدانند (واعظی .)57 :1093 ،این نگرش در مبانی مختلف ،بـا
روشهای تفسیر مفسران اسالمی اشتراک و قرابـت دارد (آزاد .)7 :1097 ،مهمتـرین ایـن

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
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مشخصهها چهار امر است:
الف) مؤلفمحوری :پیشفرض این نگرش ،امکان دستیابی به مقصود متکلم و مـاتن
است و متن را نمایندۀ مراد او میشـمارد و در یـک کـالم «مؤلفمحـور» اسـت (نیچـه و
دیگران16 :1055 ،؛ کوزنز هوی17 :1059 ،ـ .)17در این نگرش ،متن بهمثابۀ تکـه مـومی
نیست که مفسر به هر شکلی که خواست ،آن را درآورد و در هر قالبی که اراده کـرد ،آن را
قرار دهد .بنا به این نگرش ،محور تالش مفسر ،مراد مؤلف است و وی بایـد بـه گونـهای
روشمند بکوشد از البهالی الفاظ ،مقصود او را کشف کند.
) روشمندی :هرمنوتیک کالسیک به دنبال تبیین متدولوری فهم متن است و بـرای
رسیدن به آن راهکار داده ،قواعد حاکم بر این فرایند را تبیین میکند.
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ج) مانع نبودن فاصلۀ تاریخی :فاسلۀ زمانی مفسر از متن ،مانع از فهم آن نیسـت؛ بـه
گونهای که مفسر میتواند در پناه روشهای هرمنوتیکی ،مراد مؤلف را از البهالی الفاظ او
کشف کند ،هرچند سالها بین او و بین متن سادرشده فاسله باشد .لـذا بـه گمـان برخـی
هرمنوتیستها «فهم وسیلهای برای غلبه بر فاسلۀ تاریخی میـان مفسـر و پدیـدۀ تـاریخی
(متن ،اثر هنری و  )...است» (واعظی.)119 :1093 ،
د) لزوم پرهیز از تأثیر پیشفرضها :اگر مفسر تسلیم تام پیشفرضهای خـود شـود،
به تفسیر متن نمیپردازد ،بلکه به تبیین آرای خود و تحمیل آنها بر متن همت میگمارد و
در نتیجه ،از مقصود اسلی خود که مؤلفمحوری است ،دور و دورتر میشود .از ایـن رو،
در هرمنوتیک کالسیک پس از پذیرش اسل مؤلفمحوری ،تـالش میشـود کـه از تـأثیر
پیشفرضها در فرایند تفسـیر جلـوگیری شـود .ایـن اسـل هـم مـورد توجـه برخـی از
هرمنوتیستها (آزاد )01 :1097 ،و هم مورد توجه بسیاری از مفسران اسالمی بوده اسـت.
در ادامه در بخش دوم ،از قرابت روش تفسـیری عمـوم مفسـران اسـالمی بـا هرمنوتیـک
کالسیک سخن گفته میشود و در بخشهای بعد نیز بـه سـورت خـا

هریـک از ایـن

اسول در روش تفسیری آیت هلال جوادی آملی تبیین و بررسی خواهد شد.
 .2قرابت تفسیر قرآن کریم با «هرمنوتیک روشگرا»

هر چند «روششناسی تفسیر و فهم متن» به عنوان یک علم مستقل در دنیای غـرب در
اواسط قرن  15تولد یافت (اعرافی ،)15 :1077 ،در بین متفکران اسالمی سـابقهای دیـرین
دارد و شاید بتوان مولود آن را در سدر اسالم (همان )150 :و یا کمی پس از آن ،مقارن بـا
پیدایش مباح

الفاظ در علم اسول فقه و توجه مفسران قرآن بـه قواعـد تفسـیر دانسـت

آنچه از دیرباز نزد مفسران قرآن کریم به عنوان علم تفسیر رایج بوده ،اجماالً در چهـار
اسل یادشده با هرمنوتیک کالسیک اشتراک و قرابـت دارد .مفسـران قـرآن کـریم در ایـن
حوزه مبانی مشترکی دارند؛ اوالً غرض آنها از اقدام به تفسـیر ،کشـف مقصـود خداونـد
متعال بوده و به تمام معنا مؤلفمحور بودهاند .ثانیاً اسول تفسیر را بر پایۀ ارائۀ روش تبیین
کردهاند .ثالثاً هیچگاه قرآن کریم را به بهانۀ فاسلۀ زمانی با عصر نـزول ،فهمناپـذیر قلمـداد
نکرده و از تـالش علمـی بـرای تفسـیر آن فروگـذار نکردهانـد .رابعـاً تـا حـد امکـان از
تأثیرگذاری پیشفرضها جلوگیری کردهاند تا به دام تفسیر به رای نیفتند.
مسألۀ اسلی این نوشتار بررسی و مقایسۀ دو حوزۀ علمی «تفسیر قرآن کـریم» در آثـار
استاد جوادی آملی و «هرمنوتیک کالسیک» است .رواج مباحـ

هرمنـوتیکی در محافـل

علمی از طرفی و توجه مفسر گرانقدر آیت هلال جـوادی آملـی بـه متـدولوری هرمنوتیـک
کالسیک از طرف دیگر ،حرورت پرداختن به مسألۀ این تحقیق را روشن میکند .به همین
دلیل ،در ادامه به تبیین اسول چهارگانۀ هرمنـوتیکی ذکـر شـده در آرای تفسـیری ایشـان
پرداخته میشود.

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

(سبحانی.)10/0 :1091 ،
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 .3روشمندی و مؤلفمحوری در آثار تفسیری استاد جوادی آملی

همت مفسر قرآن کریم کشف مقصود و مراد جدی خداونـد متعـال اسـت؛ در غیـر ایـن
ل
ال به این وادی وارد نمیشد؛ چنانکه گفته شده« :محوریت مؤلـف مـورد قبـول
سورت ،اس ً
همۀ متفکران اسالمی است» (ربانی گلدایگانی .)47 :1090 ،بر همین اساس ،مفسـر اسـالمی،
قرآن را سخن سادق خداوند متعال میداند (جوادی آملی.)714/13 :1073 ،
از آن جهت که هر مفسری برای رسیدن به این غـرض اسـیل ،متـدولوری خاسـی را
دنبال میکند و با بهرهمندی از روش مقبول خود به کشف مراد الهی از آیـات قـرآن کـریم
میپردازد ،پیوند مبارکی بین دو اسل مؤلفمحوری و روشمنـدی برقـرار شـده اسـت و
مفسر روشهای خویش را در خدمت باور به مؤلفمحوری قرار میدهد.
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آیت هلال جوادی آملی نیز ـ عموماً به تبع استاد فقیدشان عالمه طباطبایی; ـ روشهـای
خاسی را برای رسیدن به این غرض اسیل دنبال کردهاند که در ادامه به تبیین مختصری از
آنها میپردازیم.
الف .روشهای تفسیری عام و خاص

قرآن کریم که سخن خدای جهانیان با بندگان خـویش اسـت ،در قالـب عـرف محـاوره
بِلِسان َع َربِی ُمبین(شعراء )177/نازل شده و همۀ مردمان را مخاطب قرار داده اسـت هـذا
بیان لِلنا ِ
اس( آلعمران .)109/این مائدۀ آسمانی که جلوۀ رحمت رحیمیۀ خدای متعال اسـت
َ
ِ ِ
نین( یونس ،)75/از مرتبۀ بلندی تنزل پیدا کرده است تـا چـراغ راه همگـان و
َ ر ْح َم لل ُْم ْؤم َ
خورشید پرفروغی برای جهانیان باشد؛ به همین دلیل ،فهمیدن آن مخت

افراد ویژه نیسـت

و مخاطب آن عموم مردمان هستند (جوادی آملی.)771/17 :1071 ،
به همین دلیل ،اسول و قواعدی که بر فهم محاورات مردمی حاکم است ،عیناً در قـرآن
کریم نیز به کار میروند .از این منظر ،قواعد هرمنوتیک کالسیک ـ پس از اثبـات قـوت و
استحکام آنها ـ میتوانند در خدمت فهم قرآن کریم قرار گیرند .در عین حال ،ایـن کتـاب

آسمانی ـ که از سرچشمۀ هستی و ذات علـیم و حکـیم الهـی تنـزل یافتـه ـ دربردارنـدۀ
محتوای عمیق و معانی بلندی است که دستیابی به آنها قواعد خا

خود را میطلبد.

بنابراین میتوان اسول و قواعد هرمنوتیکی حاکم بر فهم قرآن کـریم و یـا بـه عبـارت
دیگر ،روشهای تفسیر را به دو دسته تقسیم کرد :اول اسول و قواعد مشترک که عالوه بر
فهم قرآن کریم در فهم سایر متون عرحهشـده در محـاورات عقالیـی کـاربرد دارد؛ ماننـد
توجه به معانی وارگان ،قواعد سرفی و نحوی و بالغی ،لحاظ قـرائن مقـالی و مقـامی در
و  )...و در نظر گرفتن انـواع مـدالیل لفـظ (مخـابقی ،التزامـی ،تضـمنی) (رجبـی:1090 ،
57ـ)197؛ و دوم اسول و قواعد اختصاسی که سرفاً به منظور فهم روشمند قرآن کریم به
کار میروند.
استاد جوادی آملی به تبع عالمه طباطبـایی; در تفسـیر قـرآن کـریم همـراه دو اسـل
«مؤلفمحوری» و «روشمندی» ،از اسول بدیع و اختصاسیای نیز بهره میبرند که شـرح
آنها خواهد آمد.
ب .روشهای تفسیری خاص در اندیشۀ استاد جوادی آملی

در آثار استاد جوادی آملـی تأکیـد بـر سـه اسـل عمـده ـ کـه در حقیقـت از اسـول
اختصاسی فهم قرآن کریم هستند و در ادامه با ذکـر منـابع تبیـین میشـوند ـ بـه چشـم
میخورد .این روشها را نمیتوان در تفسیر همۀ متون به کار برد ،بلکـه بـه تفسـیر قـرآن
کریم اختصا

دارند .در ادامه این اسول سهگانه توحیح داده میشوند.

 )9تفسیر قرآن به قرآن
یفسر بعضه بعضـا» (مجلسـی )071/17 :1430 ،و بـرای فهـم
شعار این روش «القرآن ل
قرآن از خود آن بهره میبرد .آیت هلال جوادی آملی در آثار خویش بهرههای زیـادی از ایـن
روش بردهاند که در ادامه تبیین میشود.

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

دریافت معنای مقصود ،توجه به اسول لفظی (اسال الظهور ،اسال العموم ،اسال االطـالق
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الف) چیستی تفسیر قرآن به قرآن

تفسیر قرآن به قرآن روشی است که در آن برخی از آیات قرآن کریم به تفسـیر برخـی
دیگر از آیات میپردازند و فرهن

وحی با خود وحی شناسایی میشود .در ایـن روش ـ

که احیای آن به دست عالمه طباطبایی; بود ـ نکاتی کلیـدی از محتـوای قـرآن کـریم در
دست مفسر قرار میگیرد و همین نکات کلیدی راهگشای ورود به بواطن آیـات دیگـر و
سیراب شدن از جرعه جرعۀ زالل آنها میشـوند (جـوادی آملـی1099 ،الـف .)63/1 :در
ادامه توحیح بیشتری در این باره داده میشود.
روشن است که استفاده از چنین روشی ،در تفسیر و تبیین متون بشـری کـه در فاسـلۀ
زمانی قابلتوجهی تألیف میشوند ،پذیرفتنی نیست؛ زیرا کلمات بشری همواره در مسـیر
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تکامل قرار دارند و دائماً در حال بسط و قبض هستند .ای بسا کالمی از شـخ

واحـدی

در زمانی متأخر ،نافی کالم دیگر او در زمانی متقدم باشـد و از ترییـر مبـانی فکـری او یـا
فراموشی و یا کذب او خبر دهد (جوادی آملی)613/17 :1073 ،؛ درحالیکه قرآن کریم از
آن جهت که خـود معجـزهای جـاودان اسـت چنـین امـری در آن مفـروض نیسـت؛ لـذا
ِ
ـدوا فیـ ِ
میفرمایــدَ  :أ فَــال یتــدبرونَ الْ ُقــرآنَ َو لَــو کــانَ مِــن عِنْـ ِ
اختِالفـاً
ـه ْ
ـد غَیـ ِر هلال ل ََو َجـ ُ
ْ
ْ
ل
ْ
کَثیراً(نساء .)91/بنابراین روش تفسیری قرآن به قرآن از اختصاسات قرآنی است.
مقارن با حیات علمی مرحوم عالمه طباطبایی ،با احیای روش «تفسیر قرآن بـه قـرآن»
نقخۀ عخفی در تاریخ تفسیر قرآن کریم ایجاد شد و حیات جدیدی در عرسۀ روششناسی
تفسیر قرآن کریم ظهور پیدا کرد .استاد جوادی آملی در این باره مینویسند:
از گفتار ،رفتار و نوشتا ِر اَق َْدمین ،قدما ،متأخران و معاسران ،عخر دلانگیز تفسـیر
شامۀ جان میوزد؛ لیکن چنـین نافـهای را بایـد در سـوق کـاالی
قرآن به قرآن به ل
گرانبهای المیزان جستجو کرد که در این مِضمار گوی سبقت را از دیگران ربـود
مفسـران سـلف را
ـوت و فرزنـدی ل
و هرچند از لحاظ شناسـنامۀ تفسـیری آرم بُنُ ل

داراست ،اما «فیه معنی شاهد ب ِ ُأ لبوت ُه» (جوادی آملی1099 ،الف.)51/1 :

تا قبل از مرحوم عالمـه طباطبـایی ایـن روش سـرفاً در راهکارهـای محـدود ذیـل و
مشابهات آنها خالسه میشد:
 .9استخراج وارههای مشابه هم در آیات قرآن و سرایت احکام آنها به یکدیگر؛
 .2بررسی تقیید مخلقات و تخصی

عمومات با نظر به آیات دیگر؛

 .3استخراج نکات ادبی (معانی و بیان و بدیع) از آیات مشابه یکدیگر؛
خصو

و ( ...جوادی آملی1099 ،ب.)77 :

اما مرحوم ع المه طباطبایی در عرسۀ تفسیر قرآن به قرآن ،عالوه بـر تکمیـل و تقویـت
راهکارهای مرسوم ،قرآن کریم را با روشی تفسیر کردند که فقط در آثار اهلبیت عصـمت
و طهــارت :بــه چشــم میخــورد (همــان .)137 :تفصــیل ایــن روش و نوآوریهــای
بهدســتآمده از طریــق ایــن روش توســط عالمــه طباطبــایی و پــس از ایشــان ،شــاگرد
بزرگوارشان استاد جوادی آملی ،خارج از عهدۀ این نوشتار است .در اینجا سـرفاً تـالش
شده است تا دورنمای کلی این روش تبیین شود.
) حجیت تفسیر قرآن به قرآن

استاد جوادی آملی معتقد است این روش قخعـاً روش سـحیحی بـرای فهـم مقصـود
خداوند متعال است؛ زیرا قرآن کریم نور است َ و َأن َْزلْنا ِإلَیکُ ْم نُـوراً ُمبینـاً( نسـاء )154/و
روشن است که نور برای دیده شدن به غیر خود نیاز ندارد.
ایشان حجیت قرآن کریم را در سه مرحله تبیین میکنند:
 .1حجیت ذاتی قرآن :این کتاب آسمانی در اسل حجیت ،وامدار هیچ چیز دیگری نیسـت؛
زیرا با دعوی اعجاز انتساب خود را به خداونـد متعـال ثابـت میکنـد؛ بنـابراین قـرآن حجـت
بالذات است نه حجت بالعرض (جوادی آملی1099 ،الـف .)60/1 :تفسـیر قـرآن بـه قـرآن بـا

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

 .4تبیین قص

قرآنی و داستانهای انبیـا بـا کنـار هـم نهـادن آیـات مخـرح در ایـن
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توحیحی که گذشت رهاورد همین حجیت است و اال استناد به آن سحیح نخواهد بود.
 .1حجیت استقاللی قرآن :قرآن کریم برای حجیت ،به انضـمام چیـز دیگـری نیازمنـد
نیست و در حقیقت جزء حجت نیست ،بلکه تمام حجت است و حجیت آن فعلـی اسـت
نه شأنی (همان)64 :
بنابراین در حجیت به حمیمۀ سنت نیازمند نیست (زیرا همانخور کـه در ادامـه تبیـین
میشود ،حجیت خود سنت در ارجاع به قرآن کریم است)
 .0حجیت غیرانحصاری :این کتاب آسمانی حجیت ذاتـی و فعلـی دارد ،امـا در عـین
حال ،حجت منحصر نیست ،بلکه میتوان بخشی از حقایق دیـن را بـا حجتهـای دیگـر
(سنت و عقل) اثبات کرد (همان.)134 :
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روشن است که توجه به این سه اسـل (حجیـت ذاتـی ،فعلـی و غیرانحصـاری قـرآن
کریم) در روند تفسیر نقش مؤثر و بسزایی دارد.
 )2تفسیر قرآن به سنت

یکی دیگر از روشهای اختصاسی تفسیر قرآن کریم ،رجوع به سنت و روایات منقول
از معصومان :است .این روش نیز به قرآن کریم اختصا

دارد؛ زیـرا قـرآن کـریم تنهـا

متنی است که مفسرانی معصوم به تبیین و توحیح آن پرداختهاند.

1

در طول تاریخ تفسیر قرآن کـریم مفسـران رویکردهـای مختلفـی در قبـال ایـن روش
تفسیری داشتهاند .برخی تفاسیر مانند تفسیر البرهان و نـور الثقلـین ،تنهـا روش تفسـیری
خود را رجوع به سنت و احادی

منقول از اهلبیت عصمت و طهـارت :قـرار دادهانـد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5روشن است که در برخی از احادیث پارهای از توضیحات در خصوص سایر کتب مقدس مثل تورات و انجیل نیـز
از امامان معصوم :نقل شده است؛ اما اوالً به جهت محدودیت این موارد نمیتوان آنها را به عنـوان روشـی بـرای
تفسیر این کتب محسوب کرد؛ ثانیاً این تبیینها بـرای اهـل کتـاب ارزشـی نـدارد؛ زیـرا امامـان شـیعه را معصـوم
نمی دانند؛ و ثالث ًا به اعتقاد اجماعی مسلمین متون موجـود کتـب مقـدس یـر از قـرآن کـری همگـی دسـتخوش
تحریف شدهاند؛ لذا اساساً اقدام به تفسیر همۀ عبارات آنها لغو است( .ر.ک :جوادی آملی)031/1 :5075 ،

برخی دیگر از تفاسیر ،با رویکردهای شدید عرفـانی یـا لرـوی و  ،...تفسـیر بـه سـنت را
ناسواب و مرجوح قلمداد کردهاند .گروه دیگری از تفاسیر ،بین روشها جمع کردهانـد و
برای تفسیر آیات از روش های مختلف از جمله عقل و و تاریخ و لرت و عرفان و  ...و نیز
در کنار این امور از سنت استفاده کردهاند .در این میان ،عالمه طباطبایی در نتیجـۀ اهمیـت
فوقالعاده به تفسیر قرآن به قرآن ،رویکرد ویژهای را در بهرهمندی از سنت در تفسیر قرآن
ابداع کردند که این رویکرد با استاد جوادی آملی به اوج شکوفایی خود رسیده است.
اینک به توحیح و تبیین برخی از اسول حاکم بر این روش (تفسیر قـرآن بـه قـرآن) از
الف) عرحۀ روایات بر قرآن کریم
از طرفی مسلم است که قرآن کریم از تحریف مصـون اسـت و خـود خداونـد متعـال
حافظ و نگهبان آن است ِ إناا ن َْح ُن ن اَزلْنَا الذک َْر َو ِإناا لَـ ُه لَحـافِظُ ونَ ( حجـر)7/؛ و از طـرف
دیگر ،روشن است که در احادی

منقول از معصومان :تحریفاتی سورت گرفتـه اسـت.

سد سال حدی سوزی از طرف خلفا و سالها حدی سازی به دست آنها بهترین شـاهد
تاریخی بر این مسأله است .لذا از خود حضرت رسول 6رسیده است کـه« :قـد کثـرت
فلیتبـوء مقعـده مـن النـار» (طبرسـی،
علی متعمداً
ل
علی الکذاب و ستکثر بعدی فمن کذب ل
.)455/1 :1430
بنابراین الزم است بین وجود مقدس ائمۀ معصوم :و کلمات منقول از ایشان ،تفاوت
سر مکنون قرآن آنچنانکه برای ایشـان ظهـور
قائل شویم؛ زیرا روشن است که حقیقت و ل
دارد ،برای احدی ظاهر نیست؛ اما در کلمات منقول از این ذوات مقدس ،احتمال جعـل و
وحع وجود دارد ،برخالف قرآن کریم؛ لذا خود حضرت رسول 6در ادامۀ حـدیثی کـه
نقل شد ،میفرمایند« :فإذا أتاکم الحدی

عنلی فاعرحوه علی کتاب هلال و سـنلتی فمـا وافـق

کتاب هلال و سنلتی فخذوا به و ما خالف کتاب هلال و سنلتی فال تأخذوا به» .نظیر این روایـت

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

البهالی آثار استاد میپردازیم:
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شریف که به «احادی

عرض» معروف شدهاند ،احادی

متعدد دیگری نیز میتوان یافـت

(کلینی.)67/1 :1435 ،
به عبارت دیگر ،در مقام ثبوت ،بهترین و کاملترین فهمهـا ،فهـم معصـومان از قـرآن
کریم است؛ اما در مقام اثبات و دسترسی به فهم معصوم ،به دلیـل غیبـت امـام زمـان 7و
تحریف فیالجملۀ سنت ،نمیتوان روایات موجود را بهترین فهـم از قـرآن کـریم قلمـداد
کرد ،بلکه الزم است قرآن کریم را میزان و ترازوی مایز بین سـنت سـحیح و غیرسـحیح
قرار دهیم و با عرحۀ آن به قرآن کریم انتسابش را به معصوم معلوم کنیم.
ب) حجیت سنت در طول حجیت قرآن کریم
اگر آیهای از قرآن کریم نیازمند تفسیر باشد ،در روش استاد باید با خـود قـرآن تفسـیر
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شود و رجوع ابتدایی به سنت برای تفسیر قرآن سحیح نیست ،بلکه پس از تفسیر قرآن بـه
قرآن و ظهور معانی تفسیری آن و وحوح معانی مقصـود از آن ،ایـن قابلیـت بـرای قـرآن
ایجاد میش ود که معروض سنت و مایز حق و باطل آن شـود؛ و اال اگـر قـرآن در وحـوح
خود وامدار سنت باشد ،چگونه میتواند خود سحیح و سقیم سنت را جدا کند؟
بنابراین حجیت سنت در عرض حجیت قرآن کریم نیسـت ،بلکـه چنانکـه گذشـت،
حجیت قرآن کریم استقاللی و بالذات است و سنت پس از حجیت قرآن و رجوع بالعرض
به بالذات ،وارد عرسۀ حجیت میشود .استاد در این باره مینویسند:
تفسیر قرآن به سنلت گرچه الزم و حروری است ،لیکن چنین تفسیری در قبال تفسیر قـرآن
به قرآن ،همانند ثَقَل اسرر است در ساحت ثَقَل اکبر؛ یعنی در طول آن است ،نه در عـرض آن و
معیت آن دو با هم به نحو الزم و ملزوم است ،نه به نحو مالزم و به نهج طـولی اسـت ... ،آنچـه
حجت است کالم خداست و آنچه را که ثانیاً خداوند در قرآن حجت قرار داد ،یعنی سـنلت
اوالً ل
معصومین ،:مدیون حجیت قرآن است (جوادی آملی1099 ،الف.)100/1 :
قرآن کریم بیانگر خخوط کلی است .در اسول دین کمتر وارد جزئیـات شـده اسـت و

بهویژه در فروع دین سرفاً کلیات قانون اساسی اسالم را بیان کرده است و در سدد تبیـین
جزئیات بر نیامده است .در حمن ،روش تفسیر قرآن به قرآن پس از اینکـه حجیـت ایـن
خخوط کلی فیالجمله ثابت شد ،رجوع به سنت برای رسیدن بـه آن جزئیـات ،حـرورت
مییابد (جوادی آملی1096 ،الف .)103 :در ادامه کیفیت این رجوع تبیین میشود.
ج) طریقۀ جمع تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به سنت
تا بدین جا بیان شد که حجیت قرآن کریم اوالً بالذات است و نیاز به عرحه به چیـزی
ال دربارۀ حجیت سنت نیز بیان شد کـه اوالً حجیـت
جزئیات آن را سنت بیان میکند .متقاب ً
آن عرحی است نه ذاتی و نیاز به حمایت قرآن کریم دارد ،ثانیاً شأنی است و باید به قـرآن
حمیمه شود و ثالثاً انحصاری نیست و شعار «حسبنا کتاب هلال باطـل» اسـت .حـال سـؤال
هرمنوتیکی که در اینجا رخ مینماید ،این است که با چه روشی باید از این دو حجت در
عرسۀ فهم قرآن کریم بهره برد؟
استاد جوادی روش فهم قرآن کریم را از طریق این دو عنصر در چهـار مرحلـه تبیـین
میکنند .مراحلی متوالی که تقدیم و تأخیر هیچکدام بـر دیگـری روا نیسـت و بـه معنـای
عدول از اسولی است که بیان شد .این چهار مرحله (با توحیحات و احافات) عبارتند از:
 . 9ابتدا با رجوع به قرآن کریم و با تفسیر قرآن به قرآن ،اسول ،محکمـات ،مخلقـات و
مقیدات آن را کشف میکنیم.
 .2در این مرحله به سراغ سنت میرویم .با توجه به علم اجمالی به وجـود تحریفـات
در آنها (در غیر سنت قخعی یعنی اخبار آحاد) و با نظر به امـ ِر خـود روایـات بـه عرحـۀ
سنت به قرآن ،الزم است بدون تحقیق ،سنت را اخذ نکنیم ،بلکـه بایـد محتـوای سـنت را
برگیریم و به محضر قرآن بازگردیم.
 .3در این مرحله محتوای سنت را به اسول و محکمات قـرآن کـریم عرحـه مـیکنیم.

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

ندارد ،ثانیاً فعلی است و نیاز به حـمیمه بـه چیـزی نـدارد و ثالثـاً غیرانحصـاری اسـت و
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ابتدا تعارحات بین احادی

را مرتفع ساخته ،بین آنها جمع میکنیم؛ سدس اگـر محتـوای

این جمع در مخالفت با آن اسول و محکمات نبود ،آنها را اخذ میکنیم.
 . 4در مرحلۀ نهایی حاسل جمع بین روایات را به قرآن کریم عرحه کرده ،عمومات را
تخصی

میزنیم و مخلقات را تقیید میکنیم و بـدین طریـق بـا طـی ایـن چهـار مرحلـه

میتوانیم به مقصود و مراد جدی خداوند متعال نائـل شـویم (جـوادی آملـی1096 ،الـف:
.)101
 )3تفسیر قرآن به عقل

بهرهمندی از عقل برهانی ،یکی دیگر از روشهای اختصاسی تفسیر قرآن است که در
این بخش به تبیین مختصری از حدود و ثرور آن در اندیشۀ استاد میپردازیم.
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316
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دخالت عقل در امر تفسیر دو گونه است (جوادی آملی1099 ،ب:)153 :
الف) دخالت ابزاری
در این فرض ،عقل نقش مصباح را دارد .عقل در آیات قرآنی فح

کـرده ،مقصـود و

مراد جدی الهی را از جمع بین آنها کشف میکند .نیز از محضر روایات تفسیرکنندۀ آیات
بهره میبرد و به شرحی که گذشت ،عمومات و اطالقات قرآنی را با آنها تبیین میکند.
این عقل همان چیزی است که حامن سالمت بـهکارگیری دو روش سـابق اسـت .بـا
چراغ این عقل مسیر «تفسیر قرآن به قرآن» و «تفسیر قرآن به سنت» روشـن میشـود؛ و اال
این مسیر برای سالک آن ،ظلمتسرایی میشود که طی طریق در آن ممکن نخواهد بود.
نقش عقل در این مرحله نقش سوری (در مقابل مادی) است و محتوا و مادۀ قیـاس را از
دل آیات و روایات اخذ کرده است؛ از ایـن رو ،نمیتـوان ایـن مرحلـه را از دو روش قبلـی
مستقل شمرد ،بلکه حق این است که تفسیر قرآن به این عقل ،تفسیر به مأثور و منقول است.
ب) دخالت محتوایی
در این فرض ،عقل حمن داشتن نقش مصباح ،نقش منبع را نیز واجد است .این عقـل

در مسیری که خود روشن کرده ،با محتوایی که خود ساخته ،سیر میکند و حقایق ثابـت و
واقعی را کشف میکند و بدین طریق به وحی مستند میکند.
آن تالشی که به مرالخه در حوزۀ سورت قیاس یا مادۀ قیاس مبـتال اسـت ،در قـاموس
این عقل نمیگنجد و در حقیقت تالش عقلی ،مخلوب مفسر نیسـت ،بلکـه ایـن عقـل در
کنار نقل ،حجت الهی است و کاشف از حقیقت دین و محتوای شریعت (جـوادی آملـی،
.)09 :1097
چنین قضیهای در کنار محتوای وحی بوده ،میتواند مفسر و مبین آن باشد .اسـتاد در ایـن
باره مینویسند:
قخع به یك َمبْدأ تصدیقی ،اگر از سنخ یقین بـه مخلـب عرفـان نظـری ،فلسـفی،
کالمی ،منخقی و ریاحی باشد ،به طوری که ثبوت محمول برای موحوع بـه نحـو
حروری و انفکاك آن از موحوع محال باشد ،چنین قخعی مفید حـرورت اسـت؛
زیرا بر اساس امتناع جمع نقیضین ،سلب محمول از موحوع محال خواهد بود؛ از
این رو ،آیۀ قرآن یا حدی

مأثور حتماً مخابق با چنین ِ
قخع مفید حرورت ،تفسـیر

خواهد شد (جوادی آملی1099 ،ب.)151 :

روشن است که پیشفرض قرار دادن عقل برهانی و تفسیر متن بر پایۀ آن ،روشی است
که منحصراً در تفسیر متون الهی کاربرد دارد؛ و اال در متون بشـری همسـویی و همگـامی
محتوای متن با عقل برهانی مسلم نیست و در نتیجه ،اسـتفاده از ایـن روش در تفسـیر آن
متون لزوماً مفسر را به مقصود و مراد جدی مؤلف نمیرساند؛ زیرا هر کالمی غیر از کـالم
خداوند متعال یا اولیای معصوم او لزوماً با عقـل برهـانی موافـق نیسـت و چهبسـا دچـار
مرالخه و کژفهمی باشد.

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

حاسل اینکه اگر محصول عقل برهانی قضیهای شد که دارای حرورت منخقی اسـت،
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 .4عدمتأثیر فاصلۀ زمانی در فهم قرآن کریم در آثار استاد جوادی آملی

چنانکه گذشت ،در هرمنوتیک کالسیک فاسلۀ زمانی بین مؤلف و مفسـر ،مـانع فهـم
مفسر نیست .ممکن است این فاسلۀ زمانی ،مشکالتی را برای مفسر ایجاد و زحمت او را
مضاعف کند ،اما در عین حال ،هرمنوتیستهای روشگرا بر این باورند که همچنان مسـیر
برای کشف مراد جدی مؤلف برای مفسر هموار است.
دربارۀ تفسیر قرآن کریم نیز عموم مفسران این پیشفرض را پذیرفتهاند و در نتیجه بـر
این باورند که میتوانند به تبیین مقصود الهی آیات قرآن بدردازند ،هرچند بین آنها و عصر
نزول قرآن کریم سالها فاسلۀ زمانی وجود داشته باشد.
سر تازگی قرآن برای همگـان در زمـانهـای مختلـف سـؤال
وقتی از امام سادق 7از ل
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316
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کردند ،حضرت فرمودند:
َِ
ـد
ال لَ ْم ینْ ِزلْ ُه ل ِ َز َمان ُدونَ َز َمان َو َال لِنَاس ُدونَ نَاس ف َُه َو فِی کُل َز َمان َج ِدیـد َو عِنْ َ
«ألنا هل َ
ِ
کُل قَوم غ ٌّ ِ
یام » (شیخ صدوق)19/4 :5091 ،؛ یعنی تازای قـرآن بـرای آن
ْ
َض إلَی ْیومِ الْق َ
است که خدای تبارک و تعالی آن را برای زمان موقت یا مردم خاصّی نفرستاده اسـت و
چون همیشگی و همگانی است ،در هر زمان ،جدید است و در نزد هر مردمـی تـا روز
قیامت شیرین و پرجذبه است .به همین جهت ،عموم مفسران قرآن کری فاصـلۀ زمـانی
ما با قرآن را نه تنها دلیلی بر مهجور ارداندن و به اوشهای نهادن قرآن نمیداننـد ،بلکـه
معتقدند با اذشت زمان و پیدایش مسائل جدیـد و نیازهـای متعـدد نـوین ،روزبـهروز
ضرورت امر تفسیرِ وحی پررنگتر و محسوستر میشـود (معرفـت5011 ،ب.)227/4 :
استاد جوادی آملی نیز در آثار تفسیری خود توجه ویژهای به این مسأله داشتهاند کـه در
ادامه در ضمن دو اصل به تبیین آرای ایشان میپردازی .
الف .زبان قرآن منطبق بر زبان فطرت

قرآن کتاب جهانشمولی است که نه مرز جررافیایی زمین و نه گسترۀ وسیع زمان ،مانع

بهرهمندی از آن نیست ،بلکه برای همۀ سنوف و همۀ افراد بشر نازل شده است و همگـان
بر سر این سفرۀ الهی متنعم هستند .سر عمومیت این بهرهمنـدی در ابـزاری اسـت کـه در
دست همگان وجود دارد .وقتی همه چشم دارند ،دیدنیها را میبینند و وقتی همه گـوش
دارند ،شنیدنیها را میشنوند ،و زمان و مکان مانع دیدن یا شنیدن آنها نمیشود .به همین
سان ابزار عمومی فهم قرآن ،فخرت است و پیام الهی منخبق بر زبان همین فخرت همگانی

نشانۀ فخری بودن زبان قرآن و مشترك بودن فرهن

جهانشمول آن را میتوان در

گردهمایی دلدذیر سلمان فارسی و سهیب رومی و بالل حبشی و اویـس قرنـی و
عبـدال،6
محمـد بـن
هل
عمار عربی ،در ساحت قدس پیامبر جهـانی ،حضـرت ل
ل
مشاهده کرد .آن حضرت 6با شعار «بُعثت إلـی األحمـر واألسـود واألبـیض»
شهره و مقتدای همگان شد و این نبود مگر آنکه در پیشگاه وحی که ظهـور تـام
تعدد زبانها
حق است ،کثرت سورتها ،محکوم وحدت سیرت است و ل
وحدت ل
و نژادها و اقالیم و عادات و رسوم و ...مقهور اتحـاد درونـی اسـت کـه« :متلحـد،
جانهای مردان خداست» (جوادی آملی.)074/1 :1091 ،

بنا بر آنچه بیان شد ،زبان فخرت در قرآن کریم فرهن هـا و زمانهـای مختلـف را بـه
یکدیگر نزدیک میکند و زمینۀ فهم مشترک از متن کالم الهی را فراهم میآورد.
ب .زبان قرآن منطبق بر قوانین ثابت

در گذر زمان ،هرچند تحوالت ملموسی به سـبب ترییـر شـرایط در زنـدگی بشـر رخ
می دهد ،همواره قوانین و سنن ثابتی هستند که با گذشت زمان غبار ترییر و تحول بر آنهـا

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

دردسترس همگان است؛ از این رو ،مرز زمین و حد زمان ،مـانع دسـتیابی بـه آن نیسـت؛
ـك لِلـد ِ
ین َحنیفـاً
چراکه زبان فخرت در همۀ مخلوقات الهی موجـود اسـت :فَـ َأق ِ ْم َو ْج َه َ
ِ
ل ل ِ َخل ِْق هلال(روم)03/
اس َعلَیها ال تَبْدی َ
فِخْ َر َ
ت هلال الاتی فَخَ َر النا َ
استاد جوادی آملی در این باره مینویسند:
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نمینشیند .قرآن کریم با انخباق بر این سنن الیتریر ،جهانشـمولی خـویش و فرازمـانی و
فرامکانی بودن خود را محقق ساخته است.
وقتی سنن و قوانین ثابت بر اجتماع بشری حاکم باشد ،سیر در آثار گذشتگان و عبرت
از وقایع ایشان مورد توجه واقع میشود؛ از این رو ،قرآن کریم میفرماید :ق َْد َخل ْ ِ
ـن
َـت م ْ
ِ
قَبْلِکُ ْم ُسنَن فَسیروا فِی ْاألَ ْر ِ
بین(آلعمران .)105/عالمـه
ض فَانْظُ روا ک َ
َیف کانَ عاقبَ ُ ال ُْمکَذ َ
ُ
طباطبایی; سنت در این آیۀ شریفه را به معنای طریقه و روش مرسـوم در جامعـۀ بشـری
میدانند (طباطبایی .)11/4 :1415 ،بنابراین اگر قوانین حاکم بر نظامـات اجتمـاعی ثابـت
بودند ،زمان نمیتواند منعی در بهرهمندی آیندگان از فرهن

گذشـتگان ایجـاد کنـد و راه

بهرهمندی از تجارب ایشان را مسدود کند.
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قرآن کریم زبان فخرت را همراه با همین قوانین ثابت و سنن الیتریـر قـرار داده اسـت
ت هِ
ِ ِ ِ
ال َو لَن تَ ِج َد لِسنا ِ
ال(فاطر )40/تا مردمان همۀ اعصار
ال تَ ْحوی ً
ل
فَل َْن تَ ِج َد ل ُسنات هلال تَبْدی ً ْ
ُ
ِ
ـو
از خرمن با عظمت آستان آن خوشه بچینند و با تدبلر در حقایق آن متذکر شـوند :إنْ ُه َ
ِ ِ
َمین)95/ (
ِإالا ذکْر للْعال َ

در جریان است و زنـدگی انسـانها را تـا پایـان دنیـا روشـن مـیسـازد و آنچـه
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تحولپذیراست ،فـرد عینـی
تنوعپذیراست ،مصداق است نه مفهوم جامع؛ و آنچه ل
ل

استاد جوادی آملی در تبیین این اسل حمن استشهاد به روایت امام باقر 7مینویسند:
امام باقر ... 7جاودانگی قرآن را به هماره بودن دو اختر فروزان آفتـاب و مهتـاب
مانند میسازد؛ «یجری کما تجری الشمس و القمر»؛ قرآن مانند مهر و ماه ،همیشه

است ،نه عنوان علمی .پس تخبیق عوض میشود ،لیکن تفسیر ثابت است .چـون
تخبیق ناظر به مصداق است و تفسـیر راجـع بـه مفهـوم جـامع (جـوادی آملـی،
1096ب.)457/1 :

 .5نقش پیشدانستههای مفسر در تفسیر

سؤال مهمی که ذهن اندیشمندان در عرسۀ هرمنوتیک کالسیک را به خود جلب کرده،
این است که مفسر برای دریافت مقصود مؤلف چگونه بایـد وارد مـتن شـود؟ آیـا اساسـاً
ممکن است مفسر خالیالذهن به تفسیر بدردازد و هیچیک از پیشدانسـتههای خـویش را
در این فرایند دخیل نکند؟ در فرض عدم امکان ،این پیشدانستهها مـانع از درک مقصـود
مؤلف و افتادن در عرسۀ تفسیر به رای میشود یا نه؟

الف .نگرش افراطی

در این نظریه اوالً وجود پیشدانستهها امری حروری قلمداد میشود ،بـه گونـهای کـه
بدون آنها اساساً ورود به متن ممکن نخواهد بود .ثانیاً این پیشدانسـتهها آنقـدر در فهـم
مؤثرند که بهکلی مفسر را مقهور خویش ساخته ،توان او را از دریافت مقصود متکلم سلب
میکنند .در نتیجۀ این پیشفرضها بـه عـدد خواننـدگان مـتن ،قرائتهـا و برداشـتهای
متمایز وجود خواهد داشت .این دیدگاه افراطی در میـان برخـی از اندیشـمندان غربـی از
جمله گادامر رایج است (واعظی.)033 :1093 ،
دکتر سروش در پی پذیرش این دیدگاه ،دستیابی بـه مقصـود الهـی از آیـات قـرآن را
ناممکن و بدون پیشفرضها متن قرآن را سامت مـیدانـد؛ وی هـدف از انـزال قـرآن را
تحقق همین فهمهای بیشمار و غرقه شدن در تفاسیر بیمقدار دانسته است و با این بـاور
مبانی پلورالیزم دینی را پیریزی میکند .نامبرده در این باره مینویسد:
بیشــک تعبیــر و تفســیرهای مــا مــیتوانــد ظنــی ،خخاپــذیر ،تحولپــذیر ،یکجانبــه،
گمراهکننده ،تعصبآمیز ،وابسته به فرهن

و ناق

باشد؛ اما این همان چیـزی اسـت کـه

خود ساحب تفسیر خواسته است ... .کشف نیت ساحب وحی ،کمال مخلوبی اسـت کـه
همۀ ما جمعاً به سوی آن روان هستیم ،اما چه بسا سرانجام دریابیم که نیت واقعی ساحب

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

در مقام پاسخ به این سؤاالت میتوان سه گرایش را تصویر کرد:
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وحی چیزی نیست جز نفس تالش جمعی نوع بشر (سروش.)9 :1056 ،
استاد جوادی آملی در نقد این نگرش مینویسند:
اگر کسی قائل به نسبی بودن فهم بشر باشد  ...که متناسب با داشتههـای پیشـین و
تحول و ترییر مییابد ،هرگز نمیتواند بـه ارائـه و حکایـت قضـیهای از
یا پسین ،ل
قضایای علمی خود نسبت به حقیقت و واقعیت خـارجی اعتمـاد نمایـد .از ایـن
سری از اسرار طبیعت آن طوری که هست ،آشکار مـیشـود و نـه
دیدگاه نه هیچ ل
هیچ حکمی از احکام شریعت فهمیده میشود ،نه هیچ معلمی میتوانـد مقصـود
خود را به دانشآموز تفهیم نماید و نه هیچ شنوندهای میتواند منظـور گوینـده را
درست دریابد ...؛ از این رو ،نه مجالی برای فهم باقی میمانـد و نـه راهـی بـرای
تفهیم و این چیزی جز شکلاکیت و انکار وجود شناخت نیسـت (جـوادی آملـی،
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1096الف.)156 :
ب .نگرش تفریطی

در این نگاه (که ظاهراً قائلی بـرای آن وجـود نـدارد) وجـود هرگونـه پیشدانسـته در
فرایند تفسیر مضر و مخرب قلمداد میشود ،به گونهای که بر مفسر ایجاب میشود قبل از
ورود به عرسۀ تفسیر ،ذهن خود را از همۀ پیشفرضهـا و پیشدانسـتههـا خـالی کـرده،
سدس وارد متن شود و از آن استنخاق کند.
روشن است که اطالق این نگرش تا حدی است که حتی دانستن علوم پایه مانند لرت
و ادبیات نیز غیرالزم و شاید مضر قلمداد میشود؛ بنابراین نمیتوان چنین روشی را بـرای
دریافت مقصود متکلم پیشنهاد داد .استاد جـوادی در البـهالی آثـار خـود از ایـن نگـرش
کوتهبینانه نیز انتقاد میکنند آنجا که مینویسند:
مسألۀ مواجهۀ خالیالذهن با متون دینی و لزوم کنار نهادن معرفت عقالنـی و شـهودی
در فرایند فهم کتاب و سنت ،از مباح

مهمی است که در فن هرمنوتیك دربارۀ آن بسـیار

بح

شده و میشود .آیا انسان میتواند خالیالذهن به سراغ متون مقدس برود؟ واقعیـت

این است که در بسیاری از موارد تأثیر باورهـا و اعتقـادات و دیـدگاههای قبلـی مفسـر و
قرائتکنندۀ متن حتی به سورت غیرارادی و ناآگاهانه در فهم او تأثیر میگـذارد؛ پـس بـر
عهدۀ مفسر است که کوشش کند ذهن خویش را از دخالتهای ناروای پیشدانسـتههـا و
باورها و معتقدات خود عاری کند؛ اما چنین نیست که بتوان ذهن را از همـۀ آگـاهیهـا و
دانشها و معارف تهی کرد .این امر نـه اساسـاً امکـانپـذیر اسـت و نـه حتـی مخلـوب و
درست و سائب ِ
متن دینی است (جوادی آملی.)175 :1097 ،
روشن است که اگر بشری مخلقاً خالیالذهن باشد ،بهمثابۀ کودکی اسـت کـه مصـداق
َ أ ْخر َجکُ ْم م ِ ْن بخُ ِ
ون ُأ امهاتِکُ ْم ال تَ ْعل َُمونَ شَ ـیااً اسـت؛ در نتیجـه ،هـیچ دریـافتی از مـتن
ُ
َ
نخواهد داشت ،بلکه اساساً خواندن متن نیز برای او ممکـن نخواهـد بـود! بنـابراین بایـد
توجه داشت که در مقام نقد نگرش افراطی مـذکور ،مسـیر تفـریط را ندیمـاییم و مرتکـب
«مرالخۀ یا همه و یا هیچ» نشویم.
ج .نگرش اعتدالی

در این نگاه ورود خالیالذهن به آستان متن ناممکن قلمداد میشود؛ اما در عین حـال،
مفسر در قبال پیشدانستههایش عنصری منفعل و تأثیرپذیر تام محسـوب نمیشـود .روش
تفسیری استاد جوادی آملی بر همین رویکرد اعتدالی و مخلوب ،منخبق است.
بهرهمندی از سه روش اختصاسی «تفسیر قرآن به قـرآن»« ،تفسـیر قـرآن بـه سـنت» و
«تفسیر قرآن به عقل» در حقیقت بازتاب همین رویکرد اعتدالی است .استاد جوادی آملـی
دربارۀ حرورت بهرهمندی از برخی پیشفرضها برای تفسیر قرآن کریم مینویسند:
عمومی بودن فهم قرآن و میسور بودن ادراك معارفش برای همگـان ،بـدین معنـا
نیست که هرکس ،گرچه ناآشنا با قواعد ادبیات عرب یا ناآگاه از علوم پایۀ دیگـر

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

توسیهپذیر؛ زیرا بسیاری از معارف جزو سرمایههای اولیه و اسول نخسـتین امکـان فهـم
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که در فهم قرآن دخیل است ،حق تدبلر در مفاهیم قرآنی و استنباط مخالب از قرآن
را دارد و سرانجام میتواند به نتیجۀ استنباط خویش استناد و احتجاج کنـد؛ بلکـه
آشنای به قواعد ادبیات عرب و سایر علوم پایۀ مؤث لر در فهم قـرآن ،حـق تـدبلر در
مفاهیم آن را دارد و میتواند بـه حاسـل اسـتنباط خـود اسـتناد و احتجـاج کنـد
(جوادی آملی.)97 :1095 ،

همچنین از البهالی برخی عبارات ایشان در مقـام تبیـین ایـن دیـدگاه ،چهـار فـرض
استفاده میشود:
 )1گاهی مفسر مخلقاً خالیالذهن وارد میشود :در این سورت ،هم متن ساکت اسـت
و هم مفسر ساکن ،و اثری حاسل نمیشود.
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 )1گاهی مفسر با پیشدانستههای خود وارد میشود ،مـتن را میخوانـد ،امـا سـکوت
نمیکند ،بلکه نتیجهای را که از قبل در پیشدانستههایش پذیرفتـه بـود ،بـر مـتن تحمیـل
میکند :در این سورت ،متن ساکت است و این خود شخ

است که سخن میگوید و به

وادی تفسیر به رای وارد شده است.
 )0گاهی مانند فـرض قبـل وارد میشـود ،امـا سـکوت تـام نمیکنـد ،بلکـه در مقـام
نتیجهگیری هم خودش سخن میگوید ،هم متن :در ایـن سـورت ،هرچنـد مـتن بـهکلـی
ساکت نیست ،سخن متن با سخن مفسر درآمیخته است و در نتیجه ،قسمی دیگر از تفسیر
به رای رخ داده است.
 )4گاهی همانند فرض قبل وارد میشود ،اما در مقابل متن سکوت تام میکند و در مقـام
نتیجهگیری و طلب پاسخ پرسشهایش ،پیشفرضهای خود را کنـار مینهـد و نتیجـه را از
متن استفسار میکند :تنها در این سورت است که مفسر با اطمینان خاطر میتواند به مقصـود
مؤلف نائل شود و تفسیر مخلوب را محقق کند (جوادی آملی1099 ،ب.)115/1 :
در این فرض ،پیشدانستههای او سـرفاً نقـش ایجـاد مسـأله داشـتهاند و محـرک وی

بودهاند برای استنخاق متن ،اما مانع کشف او نبودهاند؛ از این رو ،احیاناً کشـف او مخـالف
پیشفرضهایش میشود ،همانگونه که این مسأله در میان مفسران رایج است.
در انتهای این بح

شایسته است عین عبارت استاد را نقل کنیم:

مفسـر یـا تصـحیح
هرگز معنای انتظار از َمتن مقدس ،تبریر و توجیه تبهکاریهای ل
اغالط و تصدیق اکاذیب و تصویب خخاهای او نیست .چنین انتظاری در قاموس
معرفتشناسی مخرح و مقبول نیست .آنچه در مبح

«هرمنوتیك» به عنوان «تأثیر

انتظا ِر از متن در تفسیر آن» مخرح میشود ،این است که هرکس با مبنـای خـا
مکتب خاسی از مکاتب جهانبینی ،انسـانشناسـی ،روانشناسـی و نظـایر آنهـا
مفسـران
پاسخ نهایی را به دست آورد؛ و انتظار خصوسی و دومی برای برخی از ل
این است که متن مقدس ،همان مبنای علمی سؤالکننده را ارائـه کنـد کـه چنـین
انتظار ناروایی نه سائب است و نه عا لم؛ چنانکه چنین تفسـیری هرچنـد سـواب
باشد ،از لحاظ سوء سریرۀ شخ

مفسر که در سدد تحمیل رأی خـود بـر مـتن

مقدس است ،نارواست (جوادی آملی1099 ،الف.)110/1 :
ل

نتیجهگیری

 .1هرمنوتیک کالسیک یا روشگرا در برخی از اسول خویش ،با فراینـد تفسـیر قـرآن
کریم در نزد مفسران اسالمی قرابت دارد.
 .1چهار اسل مهم مشترک بین این دو عبارتند از :مؤلفمحـوری ،روشگرایـی ،مـانع
نبودن فاسلۀ تاریخی ،و نگاه اعتدالی به تأثیر پیشفرضها.
 .0در آثــار اســتاد جــوادی آملــی اســل مؤلفمحــوری و روشگرایــی در ســه روش
اختصاسی «تفسیر قرآن به قرآن» و «تفسیر قرآن به سنت» و «تفسیر قرآن به عقل» حضـور
پررنگی دارند.

ال جوادی آملی (با بررسی موردی پدیدههای طبیعی)
اصول روش تفسیری آیت ل

علمی که وارد حوزۀ تفسیر میشود ،انتظار عمومی و لاولی او این است که دربـارۀ
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 .4در اندیشۀ استاد جوادی فاسلۀ زمانی از عصر نزول قرآن ،مانع فهم آن نیسـت؛ زیـرا
زبان قرآن زبان فخرت و قوانین آن ثابت و الیتریرند؛ بدین سان ،اسل سوم نیز در اندیشـۀ
تفسیری ایشان ظهور پیدا میکند.
 .7اسل چهارم (تأثیر پیشفرضها) نیز در روش تفسیری استاد مورد توجه است؛ زیرا
رویکرد ایشان در مقابل پیشفرضها رویکری اعتدالی است و حرورت وجـود برخـی از
آنها را در فرایند تفسیر میپذیرند.
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ترجمۀ مراد فرهادپور ،روشنگران ،تهران.
 .14مجلسی ،محمدباقر ( ،)1430بحار االنوار ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت.
 .17معرفت ،محمدهادى ( ،)1057تفسیر و مفسران ،مؤسسۀ فرهنگی التمهید ،قم.
 .16نیچه ،فردریش ویلهلم؛ و دیگران ( ،)1055هرمنوتیک مدرن :گزینه جستارها ،ترجمـۀ
بابک احمدی و دیگران ،نشر مرکز ،تهران.
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 .15واعظی ،احمد ( ،)1093درآمدی بر هرمنوتیک ،پژوهشگاه فرهن
تهران.

و اندیشـۀ اسـالمی،

