مدرسه تفسیری عالمه جوادی آملی
علی مدبر

اسالمی

چکیده
عبدال جوادی آملی میپـردازد ،عـالوه بـر بحـ
در این مقاله که به تبیین مدرسۀ تفسیری عالمه
هل
دربارۀ «منهج تفسیری» و «گرایش تفسیری» ایشان ،به «مبانی تفسـیری» و نیـز «شـرایط مفسـر» از
منظر این مفسر و معرفی «شاخصههای ساختاری و محتوایی تسنیم» ،اثر گرانسن تفسیری ایشان،
پرداخته میشود .گفتنی است که چون بنای مقاله بر اختصار است ،در بسیاری از موارد ،از تعلیـل
مدعاها پرهیز شده است؛ همچنین بسیاری از عبارات مقاله ،متنی و نیازمند شرح و تفصـیل اسـت
که برای شرح آنها میتوان به آثار ایشان مراجعه کرد .پس از اشـاراتی بـه معناشناسـی مدرسـه و
مکتب ،ویژگیهای مدرسۀ تفسیری استاد جوادی آملی در  0بخش مبانی سدوری ،داللی و مبـانی
مربوط به متن ،تببین میشود .در بخش پایانی به برخی از ویژگیهای «تسنیم» ،اثر تفسیری اسـتاد
جوادی آملی پرداخته میشود.
کلیدواژهها :منهج تفسیری ،گرایش تفسیری ،مبـانی تفسـیری ،مدرسـۀ تفسـیری ،تفسـیر تسـنیم،
آیت هلال جوادی آملی.
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 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی (.)a.modabber@isca.ac.ir
تاریخ دریافت 79/30/42 :تاریخ پذیرش.79/39/51 :

معناشناسی «مدرسۀ تفسیری»

اسخالح «مدرسۀ تفسیری» همانند دو اسخالح «مکتب تفسیری» و «مذهب تفسـیری»
از اسخالحات نوپدید در تفسیرپژوهی روزگار معاسر است که در تاریخ تفسیر پیشـینهای
ندارد .در عرف تفسیرپژوهی کنونی ،مراد از مدرسۀ تفسیری و مکتب تفسیری ،یـک چیـز
است که اولی در زبان عربی و دومی در زبان فارسی رواج یافته و هر دو مصخلح به معنای
دیدگاهیاند در چگونگی تفسیر قرآن که در میان گروهی رواج یافته و پذیرفته شده اسـت
(بابایی.)15/1 :1091 ،
در گذشته ،معموالً منخقـۀ جررافیـایی از مؤلفـههای شـکلگیری مدرسـه یـا مکتـب
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316

6

تفسیری بوده است؛ به این معنا که مفسران ساکن در یک منخقۀ جررافیایی دیدگاه و روش
استادی در آنجا را پذیرفته و مدرسهای تفسیری پدید میآوردند و از همـین رو «مدرسـۀ
تفسیر» غالباً به نام مکان احافه میشد؛ مانند «مدرسۀ تفسیر مکه» یا «مدرسۀ تفسیر کوفـه»
(معرفت)017/1 :1419 ،؛ و از آنجا که محور یک مدرسه یا مکتب تفسیر ،وجود اسـتادی
مؤثر در یک منخقه است ،گاه عنوان مدرسه را به نام استاد مدرسـه احـافه میکننـد؛ ماننـد
«مدرسۀ تفسیر ابنعباس» یا «مدرسۀ تفسیر ابنمسعود» (مسلم)117 ،97 ،45 ،47 :1417 ،؛
گاه نیز عنوان مدرسه به گرایشی در تفسیر اطالق شده است؛ مانند «المدرسـ العلمیـ فـی
التفسیر» (عباس )075 ،031/6 :1415 ،که به معنای گرایش علمی (علم تجربی) در تفسـیر
قرآن کریم است.
در مدرسه یا مکتب تفسیری معموالً دربارۀ سه موحـوع بحـ
روش تفسیری؛  .1گرایش یا اتجاه تفسیری؛ و  .0خصای
مکتب تفسیری (مرکز فرهن

میشـود .1 :مـنهج یـا

و ویژگیهـای آن مدرسـه یـا

و معارف قرآن کریم41/9 :1091 ،ـ.)40

ال جوادی
مدرسۀ تفسیری آیت ه ل

عبدال جوادی آملی میپردازد ،افـزون
در این مقاله که به تبیین مدرسۀ تفسیری عالمه
هل
بر بح

دربارۀ «منهج تفسیری» و «گـرایش تفسـیری» عالمـه جـوادی آملـی ،بـه «مبـانی

تفسیری» ایشان ،همچنین «شـرایط مفسـر» از منظـر ایـن مفسـر و معرفـی «شاخصـههای
ساختاری و محتوایی تسنیم» ،اثر گرانسن

تفسیری ایشان ،نیز پرداختـه میشـود .گفتنـی

است که چون بنای مقاله بر اختصار است ،در بسیاری از موارد ،از تعلیـل مـدعاها پرهیـز
شده است؛ همچنین بسیاری از عبارات مقاله ،متنی و نیازمند شرح و تفصـیل هسـتند کـه
برای شرح آنها میتوان به آثار عالمه جوادی 1مراجعه کرد.
مبانی تفسیر

تفسیر قرآن ،مبانی خاسی دارد که میتوان آنها را به «مبانی سدوری»« ،مبانی داللـی»
و«مبانی مربوط به متن» تقسیم کرد .از آثار قرآنی عالمـه جـوادی آملـی ،از جملـه تفسـیر

 .1مبانی صدوری

الف) وحیانی بودن الفاظ و معانی قرآن :قرآن کریم کالم و کتاب خدای سبحان اسـت
و افزون بر معانی ،الفاظ آن نیز وحیانی و از جانب خدایند و چنین نیست کـه الفـاظش از
پیامبر اکرم 6باشد .نقش رسول خدا 6ابالغ ،تعلیم و تبیین قـرآن کـریم اسـت؛ پـس
قرآن «إلهی اإلیجاد و محمدی اإلبالغ است» (جوادی آملی :1099 ،پیشگفتار مفسر).
ب) سالمت قرآن از تحریف :بر پایۀ ادلۀ عقلی و نقلی معتبر ،قـرآن از هرگونـه تحریـف
به زیاده و نقیصه مصون است (جوادی آملی1097 ،الف) .سیانت قرآن از تحریف ،افزون بـر
مفسر به نام نزاهت قرآن از تحریف به گونۀ مبسوط ،آمده و به شـبهات
تسنیم ،در اثر مستقل ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5ر.ک :جوادی آملی /5 :5011 ،پیشگفتار مفسر؛  :5011ج5؛ و 5017ب.
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تسنیم میتوان برخی مبانی تفسیری وی را استخراج کرد و اینگونه برشمرد:
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1
محرف نبودن قرآن ،این است کـه کتـاب
مربوط به آن نیز پاسخ داده شده است .یکی از ادلۀ ل

ُم َح لرف ،خو ْد از اعتبار و حجیت ساقط اسـت؛ و از ایـن رو ،نمیتوانـد منبـع معـارف دیـن
جاودانه و جهانشمول اسالم و عامل هدایت بشر تا رستاخیز عـالَم و معیـار سـعادت ابـدی
انسان و میزان ارزیابی روایات معصومان :قرار گیرد (جوادی آملی.)96/1 :1096 ،
 .2مبانی داللی

معماگونه نیست تا تفسیرپذیر نباشد
الف) تفسیرپذیری قرآن :قرآن کتابی پیچیده ،مبهم و ل
(جوادی آملی09/1 :1099 ،ـ 07و )99؛ چنانکه امام باقر 7فرمود« :هـر کـس بدنـدارد قـرآن
مبهم است ،هم خود را نابود کرده است ،هم دیگران را» (مجلسی.)73/97 :1430 ،
ب) حرورت تفسیر قرآن :معانی و معارف قرآن بدیهی نیستند تا به تفسیر نیاز نداشـته
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باشند (جوادی آملی71/1 :1096 ،ـ .)74گرچه قرآن خود را «نور» نامیـده اسـت ( .سـورۀ
نساء154/؛ سورۀ مائده ،)17/نور بودن آن در برابر تیرگی ابهام است؛ نه در برابـر ررفـایی،
تا نور بودنش به معنای بداهت و بینیازی از تفسیر باشـد (جـوادی آملـی.)76/1 :1096 ،
قرآن در عین نور بودن ،دربردارندۀ معارف بلندی است که حـرورت تفسـیر آن را آشـکار
میکند (همان71/1 :ـ.)74
مفســر تســنیم ،هــم داوری افراطیهــا را (کــه بــرای انحصــار حجیــت در روایــت و
معماهای نامفهوم چیزی بـرای آن
رویگردانی از قرآن ،آن را بیزبان و اَبْکَ ْم پنداشتند و جز ل
قائل نبودند ،یا زبان آن را رمز محض به معارف بـاطنی پنداشـتند کـه جـز انـدکی ،بـه آن
دسترسی ندارند) و هم داوری تفریخیها را (که ِ
سرف دانستن عربی را بـرای فهـم قـرآن
کافی انگاشتند و افراد عادی را برای فهم معانی قرآن سالح پنداشتند و نیاز به علـم تفسـیر
را انکار کردند) دربارۀ قرآن مردود میداند (جوادی آملی09/1 :1099 ،ـ.)07
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5ر.ک :جوادی آملی71/5 :5011 ،ـ77؛ نیز جوادی آملی 5017 ،الف.

ج) همگانی بودن فهم قرآن :هیچ «مخلبی» در قرآن نیسـت کـه انسـانهای متعـارف از
ادراك آن عاجز باشند ،گرچه «آیاتی» در آن هست که تنها اندکی از عالمان الهـی بـه ادراك
عمق آن نایل میشوند؛ نظیر سورۀ اخال و آیات نخست سورۀ حدید؛ نیز آیۀ  11سـورۀ
انبیاء که بیانگر برهان فلسفی تمانع است :لَو کانَ فی ِهما ءالِهـ اِالا هال لَفَسـدتا فَسـبحانَ ه ِ
ال
ل
َ
لُ َ َ ُ
العرش عما ِ
یصفون.
َرب
ِ ل
سر سازگاری میان دو مخلب یادشده این است که قرآن کریم ،محتـوای عمیـق همـان
ل
آیات را با َمثَل ،تشبیه و داستان تنزل میدهد تا در دسترس فهم همگان قرار گیـرد (همـان:
73 ،50 ،09 ،06 ،01/1؛ و 469/1 :1096؛ و 1097ب.)54 :
د) حجیت ظواهر قرآن :قرآن در داللت بـر محتـوای خـود ،حجـت مسـتقل اسـت و
حجیت ظواهر آن با ادلۀ گوناگون ثابت شده و سخن برخی اخباریان دربارۀ حجت نبـودن
ظواهر قرآن ،مردود است (همو .)99/1 :1099 ،نور و تبیان بودن قـرآن ،همگـانی اسـت و
تحدی ،تعقل و ...فراخوانده است .آری ،مرحلۀ کمالی و نهایی
است که همگان را به تدبلر ،ل
مخهران ،کسی به آن دسترسی ندارد
معرفت کتاب مکنون ،ویژۀ اهلبیت :است و جز آن ل
(همان97/1 :؛ و .)57/1 :1096
 .3مبانی مربوط به متن

الف) تعدد سخوح معنایی :قرآن کریم افزون بر معانی ظاهری ،معانی باطنیای دارد که
از آن به «حقایق» یاد شده و در روایات معصومان :ظاهر و باطن داشتن قرآن بـهروشـنی
آمده است (مجلسی74/97 :1430 ،ـ .)77معانی ظاهری نیز خـود دارای سـخوح سـهگانـۀ
طولی «عبارات»« ،اشارات» و «لخایف» هستند .بر پایۀ برخی روایـات ،عبـارات قـرآن کـه
نازلترین سخح معنایی قرآن است ،بهرۀ تودۀ مردم است و اشارات آن بهرۀ دانشـمندان ،و
لخایف آن بهرۀ اولیای الهی ،و حقایق آن نصیب معصومان« ::کتاب هلال علی أربع أشـیاء:

مدرسه تفسیری عالمه جوادی آملی

به معصومان :اختصا

ندارد .اختصا

فهم قرآن به معصومان :مخالف خـود قـرآن
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للعوام و اإلشارة للخوا ل و اللخـائف
علی العبارة و اإلشارة و اللخائف و الحقائق ،فالعبارة
ل
لألولیاء و الحقائق لألنبیاء» (ابن ابیجمهور احسائی77 :1437 ،؛ مجلسـی13/97 :1430 ،؛
نیز ر.ک :جوادی آملی.)455/1 :1096 ،
گرچه هدایت قرآن در اسل ،عمومی و همگانی است ،همگان توفیق بهرهگیری از همۀ
مراتب آن را ندارند؛ زیرا اموری مانند تقلید باطل از گذشتگان ،گناه و تبهکاری و الحـاد و
عناد ملحدانه ،قفلهای قلب آدمی و مانع تدبلر و بهرهگیری از قرآن است :اَفَـال یتـدبلرونَ
محمد14/؛ ر.ك :جـوادی آملـی05/1 :1099 ،ــ09؛ :1096
القُرءانَ اَم علی قُلوب اَقفالُها (ل
03/1ـ49 ،01؛ 1097ب.)55 :
ب) همسویی معارف ظاهری با معارف باطنی :چنانکه معانی ظاهری قرآن با یکـدیگر
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هماهن

هستند ،معانی باطنی قرآن نیز با هم سازگارند ،همانگونه که پیوند هـر ظـاهر بـا

ِ
فن بدیع تفسـیر قـرآن بـا قـرآن
باطن برتر از خود محفوظ است؛ بنابراین همانگونه که با ل
میتوان از راه پیوست ظاهرها به یکدیگر به معارف عـام قـرآن دسـت یافـت ،از انضـمام
باطنها به یکدیگر نیز راه دستیابی به معارف خا

آن گشـوده میشـود (جـوادی آملـی،

119/1 :1099؛ 76/1 :1096ـ.)75
ج) جامعیت :قرآن کریم کتابی جامع و دربردارندۀ همۀ نیازهای هدایتی انسـان تـا روز
قیامت استَ  :و نَزلنَا عل َ ِ
اب تِبیَاناً لِکُـل شَ ـیء(نحـل97/؛ جـوادی آملـی:1099 ،
َیک الکتَ َ
ا َ
01/1ـ.)04
د) جاودانگی و جهانشـمولی :قـرآن ،کتـابی جاودانـه و همیشـگی ،و جهانشـمول و
همگانی است و چون رسالت هدایت همـۀ انسـانها را در تمـامی اعصـار و امصـار دارد،
آیاتی که به مناسبت اوحاع خا

نازل شدهاند ،به همان اوحاع منحصر نیسـتند ،بلکـه در

ِ
مخصـ
نزول» جز در مواردی اندک،
آینده همانند گذشته ،جاری و حاکمند و «مورد
ل

آن

نیست و به تمام مواردی که در سفات و ویژگیها با مورد نزول همسان هسـتند ،سـرایت

میکنند .این ویژگی در عرف روایاتَ « ،ج ْری» (جاری بودن احکام قرآن در همۀ عصرها و
نسلها) نام گرفته است (همان165/1 :ـ100 ،167ـ.)104
منهج تفسیری عالمه جوادی

منهج یا روش تفسیری ،شیوهای کلی است که مفسر آن را در کشف مراد خدای متعـال
از آیات قرآن به کار میگیرد و اختالف در آن موجب اختالف در سراسر تفسـیر میشـود.
منهج تفسیر ،پیوندی تنگاتن

با «منابع و مستندات تفسـیر» دارد و بـر ایـن اسـاس ،آنچـه

منهج یک مفسر را تعیین میکند ،نوع منابعی است کـه آن مفسـر در تفسـیر از آنهـا بهـره
میبرد و اختالف در منبع ،اختالف در منهج را در پی دارد.
منهج تفسیری یا منهج تفسیر ،به مأثور ِ
سرف (تفسیر روایی محض) است که اجتهاد و
کوشش فکری مفسر در آن نقشی ندارد ،یا اجتهادی است که بر درایت و عقل و کوشـش
مفسـر بـا
فکری مفسر تکیه میکند ،اگرچه از روایت و نقل نیز بهره میبرد .در این روش ،ل
کاوش در روایات تفسیری معصـومان :و بـهکارگیری بـراهین عقلـی بـه تفسـیر قـرآن
میپردازد .تفسیر اجتهادی نیز یا غیر جامع است که از همۀ منابع تفسیر بهـره نمیبـرد ،یـا
جامع است که از همۀ منابع و مستندات تفسیر (قرآن ،سنت ،عقل تجریدی و عقل تجربی)
بهره میگیرد.
تسنیم دارای روش و «منهج اجتهادی جامع» است؛ بدین معنا که اوالً تفسیر بـه مـأثور
ِ
سرف نیست ،بلکه محصول کوشش فکری و اجتهاد مفس ِر آن است؛ ثانیاً در این تفسـیر از
همۀ منابع و مستندات تفسیر استفاده شده است و در نتیجه ،روشهـای چهارگانـۀ تفسـیر
قرآن با قرآن ،تفسیر قرآن با سنت ،تفسیر قرآن با عقـل تجریـدی و تفسـیر قـرآن بـا عقـل
تجربی که همان دادههای علم تجربی است ،در آن دیده میشوند .البته پهنۀ گسـتردۀ روش
تفسیر قرآن با قرآن ،با دو روش دیگر قابلمقایسه نیست.
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 .1تفسیر قرآن با قرآن

از دیدگاه عالمه جوادی آملی ،آیات قرآن در ارائۀ معارف الهی ،برخی اسلی و برخـی
فرعی به شمار میآیند و آیات فرعی به کمك آیـات اسـلی و محـوری روشـن میشـوند
(جوادی آملی.)61/1 :1099 ،
قرآن به لحاظ نور بودن و به لحاظ استقالل در حجیت ،میتواند خود را تفسـیر کنـد و
این شیوۀ تفسیر ،حجت است .حجیت قرآن همانند حجیـت قخـع ،ذاتـی اسـت؛ اگرچـه
مخالب قرآنی در درجۀ حجیت یکسان نیستند :برخـی قخعیانـد کـه حجـت قخعیانـد و
برخی ظنیاند ،و در نتیجه ،حجیت آنها ظنی است .اما در هر سورت حجیت قرآن ذاتـی
است و در اعتبار خود وامدار غیر نیست (همان60/1 :ـ .)64البته رهاورد تفسـیر قـرآن بـا
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قرآن پیش از فح

و بررسی سنت ،نمیتواند مبنای اعتقاد و اخالق و عمـل قـرار گیـرد

(همان177/1 :ـ.)161
قرآن مهمترین منبع تفسیری تسـنیم و رجـوع بـه آیـات آن در همـۀ مباحـ  ،اسـلی
خدشهناپذیر است و بر پایۀ آگاهی فراگیر مفسر به معارف قرآنی ،هر آیه به گونهای تفسیر
ِ
مـوردنظر بـوده و از آیـات موافـق بـه عنـوان
شده که در آن ،سراسر قرآن (در حد وسع)
ِ
موردبحـ
استدالل و استمداد استفاده شده و اگر دلیل یا تأییدی از برخی آیات برای آیـۀ
نبوده ،آیۀ یادشده به گونهای تفسیر شده است که با هیچ آیهای منـاقض نباشـد و هرگونـه
احتمال یا وجهی که بـا دیگـر آیـات ناسـازگار باشـد ،مـردود دانسـته شـده اسـت؛ زیـرا
ناسازگاری آیات ،با انسجام اعجازآمیز قرآن کریم ،سازگار نیست.
گفتنی است که در پیشگفتار تسنیم ،هم سور و اقسام دهگانۀ تفسیر قرآن با قـرآن بیـان
شده است (همان113/1 :ـ ،)119هم به شبهات منهج تفسیر قرآن با قرآن پاسـخ داده شـده
است (همان50/1 :ـ.)134

 .2تفسیر قرآن با سنت

مراد از تفسیر قرآن با سنت ،تفسیر آن با روایات تفسیری پیامبر اکـرم 6و اهلبیـت
معصوم :است .به باور عالمه جوادی آملی ،تفسیر قرآن با سنت ،از بهتـرین و الزمتـرین
راههای فهم قرآن ،و سنت معصومان :از منابع دانش تفسیر است؛ اما چنـین تفسـیری در
عین حرورت ،در طول تفسیر قرآن با قرآن است ،نه در عرض آن؛ زیرا حدی

تفسیری در

دو جهت به قرآن وابسته و وامدار آن است:
الف) در تأمین حجیت؛ چون آنچه حجیت ذاتی دارد ،کالم اِعجازآمیز خـدای سـبحان
است و پس از آن حقانیت پیامبر اکرم 6در ادعای رسالت ثابت میشود و آنگاه سـنت
نبوی (اعم از قول و فعل و تقریر) به گونۀ مستقیم و سنت اهلبیت :به شکل نامستقیم و
با بیان و رهنمود نبوی 6حجیت مییابند (جوادی آملی101/1 :1099 ،ـ.)100
ب) در تأیید محتوا؛ زیرا به گفتۀ پیامبر اکرم 6و اهلبیت :همـۀ سـخنان منسـوب
آملی57/1 :1099 ،ـ .)90البته سنت قخعی به سبب قخع به سدور آن از معصوم 7و یقـین
به جهت و داللت آن ،از عرض بر قرآن بینیاز است (همان59/1 :ـ .)141 ،107 ،91بر این
اساس ،لزوم عرض حدی

بر قرآن ،مخصو

به سـنت غیرقخعـی اسـت؛ چـون سـنلت

قخعی ،خود همانند قرآن کریم میزان است ،نه موزون؛ هرچند بر فرض توزین چیزی غیـر
از همآوایی این دو گوهر معصوم به دست نمیآید.
روایات تفسیری پس از کسب اسل حجیـت از قـرآن و بـه دسـت آوردن سـالحیت
تفسیر کتاب هلال ،یعنی پس از تأیید محتوای آنها بر اثر عدم مخالفت با قـرآن ،در خـدمت
تفسیر قرآن کریم قرار میگیرند؛ چنانکـه در مواجهـه بـا یکـی از احتمالهـای همرتبـه و
مساوی در معنای آیه ،با بهرهگیری از حدی
(همان.)100/1 :

معتبر تفسیری میتوان احتمالی را ترجیح داد
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به آنان باید بر قرآن کریم عرحه و در سورت عدم مخالفت با قرآن پذیرفته شود (جـوادی
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عالمه جوادی آملی از ادلله و مؤیدات روایی در تفسی ِر هر آیه بهره گرفتـه و آیـه را بـه
گونهای تفسیر کرده است که با سنت قخعی معصومان :مناقض نباشد؛ زیرا تباین قرآن و
سنت ،همان افتراق این دو حبل الهی است کـه هرگـز از هـم جـدایی ندارنـد (مجلسـی،
.)130/97 :1430
 .3تفسیر قرآن با عقل تجریدی

در نگاه عالمه جوادی آملی ،قرآن کریم آشکارا به براهین عقلی ارج مینهد و خود نیـز
برای تبیین معارف الهی ،از جمله توحید ،ادلۀ قاطع عقلی اقامـه مـیکنـد (جـوادی آملـی،
1097ب163 :ـ)161؛ از این رو ،خو ْد سند حجیت عقل است .عقل برهانی یـا تجریـدی،
همان قوه ای است که اسل وجود مبدأ ،معاد ،وحـی و نبـوت و اسـماء و سـفات خـدا را
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اثبات میکند و رسول باطنی خداست و رهاوردش حجـت الهـی اسـت .بـر ایـن اسـاس،
رهنمودهای عقل برهانی در همۀ زمینههـا ،از جملـه در دینشناسـی و اسـتنباط از قـرآن،
حجت هستند و در همۀ مراحل تفسیر باید مراعات شوند و هرگـز بـا قخـع نظـر از آنهـا
نمیتوان قرآن را تفسیر کرد (همو .)417 ،110/1 :1096 ،عقل گرچه در هستی دیـن هـیچ
ِ
معرفت آن تأثیری بسزا دارد.
سهمی ندارد ،در
عقل در تفسیر قرآن ،گاه چونان «مصباح» (چـراغ) اسـت؛ یعنـی بـا تأمـل در شـواهد
داخلی و خارجی آیه ،معنای آن را درمییابد که این ،گونـهای از تفسـیر نقلـی اسـت ،نـه
تفسیر عقلی؛ زیرا با تأمل و تدبلر در منابع نقلی به دست آمده است ،گرچه تأمـلکننـدۀ آن
عقل است .گاه نیز عقل در تفسیر قـرآن« ،منبـع معرفتـی» اسـت؛ یعنـی برخـی از مبـادی
معرفتی ِ
ِ
عقل برهانی استنباط میشـوند کـه در اسـخالح «تفسـیر
استدالل تفسیری از منبع
قرآن با عقل» است (همو167/1 :1099 ،ـ.)153
حاسل حجیت و اعتبار عقل در تفسیر چنین است که اگر عقل برهانی در تفسیر قـرآن
ِ
مخلب ثابتشده مصون بمانـد و
مخلبی را اثبات یا نفی کند ،به حتم در تفسیر قرآن باید آن

ِ
مخلب نفیشده منتفی باشد و با ظـاهر هـیچ آیـهای ثابـت
با ظاهر هیچ آیهای نفی نشود و
نشود؛ چنانکه اگر آیهای دارای چند احتمال معنایی باشد و جز یك مح ِ
تمل معـین ،دیگـر
ِ
موردبحـ را فقـط بـر همـان
ال منتفی باشند ،باید به کمك عقل برهانی ،آیۀ
احتمالها عق ً
محتمل حمل کرد؛ یا چنانچه آیهای دارای چند محتمل باشد که یکی از آنهـا طبـق عقـل
ِ
محتمل ممتنع را نفی کرد و آیۀ یادشده را بـدون تـرجیح
برهانی ممتنع باشد ،حتماً باید آن
(در سورت فقدان رجحان) بر یکی از محتملهـای ممکـن حمـل کـرد (جـوادی آملـی،
75/1 :1099ـ.)79
البته تعارض عقل قخعی با نقل یقینی ،ممکن نیست و براین اساس ،تعارض متو اهم بـا
نظر دقیق برداشته میشود ،چنانکه دو دلیل عقلی قخعی یـا دو دلیـل نقلـی یقینـی هرگـز
معارض یکدیگر نیستند (همان.)160/1 :
 .4تفسیر قرآن با عقل تجربی

رهاورد علم را نباید بر قرآن تحمیل کرد ،براهین یا شواهد اطمینانبخش تجربی و تاریخی
به مفسر کمک میکنند معارف و معانی بیشتر و عمیقتری از قـرآن اسـتنباط کنـد .روشـن
است که رهاورد دانش تجربی تنها میتواند شاهد ،قرینـه و زمینـه بـرای ادراك خصـو
مخالب تجربی و تاریخی قرآن باشد؛ نه خارج از آنها (همان.)79/1 :
تبدل فرحـیهای علمـی بـه فرحـیهای
باید توجه داشت که چون همواره خخر احتمال ل
مفسر نباید برای فرحیههای علمی ،ارج برهانی قائل باشد و نباید قرآن را بـا
دیگر هست ،ل
فرحیههای ثابتنشده تفسیر کند؛ زیرا قرآن ثابت است و فرحیهها متریرند؛ و ثابـت را بـا
متریر نمیتوان تفسیر یا بر آن تخبیق کرد.
هرگز نباید محتوای ظنی متون دینی را به شکل قخعی به حسـاب دیـن گذاشـت و بـا
برخی فرحیههای علمی موجود ،تخبیق کرد که در این سـورت بـا تبـدیل آن فرحـیه بـه
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مراد از عقل تجربی ،رهاورد دانش تجربی است .از دیدگاه عالمه جوادی آملی ،گرچه
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فرحیهای دیگر ،آموزههای دین در نظرها سست خواهند شد؛ چنانکه گروهی بـا تحمیـل
رهاورد هیأت بخلیموسی بـر قـرآن ،بـه چنـین وحـع نـامخلوبی گرفتـار شـدند (همـان:
179/1ـ.)177
تفسیر قرآن به کمك دانش تجربی ،اوالً دربارۀ آیاتی است که بیـانگر مسـائل علمـی و
نشانههای خدا در آفرینش هستند؛ مانند اینکه آسمانها و زمـین در آغـاز خلقـت « َرتْـق»
(بسته) بودند و سدس «فتق» (گشوده) شدند (انبیاء .)03/اینگونه معارف ،نه «ثمرۀ فقهـی»
دارند و نه «جزم علمی» در آنها معتبر است .ثانیاً آنچه از محتـوای آنهـا بـه شـکل ظنلـی
برداشت میشود ،در همان محدودۀ ظن (گمان) قابلاِسناد به دین است ،نه بیش از ظن .در
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اِسناد مخلب به ساحب شریعت ،باید مقدار فهم استنباطکننده و نصاب دلیلی که در دست
دارد و گونۀ یقینی که در دل دارد ،همگـی لحـاظ شـوند؛ یعنـی اِسـناد گـاهی قخعـی (در
سورت قخع) و گـاهی ظنـی (در حالـت مظنـه و گمـان) اسـت (جـوادی آملـی:1099 ،
151/1ـ .)154ثالثاً چنانچه رأی دانشمندان علوم طبیعی و تجربی دربـارۀ آنهـا دگرگـون
شود (کشف بخالن گـزارۀ علـم تجربـی) ،میتـوان دربـارۀ اسـتنباط از متـون دینـی نیـز
ال به کمـك علـم تجربـی)
تبدل مسائل طبیعی مستفاد از ادلۀ نقلی (مث ً
تجدیدنظر کرد؛ زیرا ل
ِ
مسائل فقهی مستنبط از آن است و تفاوتی از این جهت وجود ندارد و پایـههای
تبد ِل
مانند ل
تبدل رأیها سست نمیشود (جوادی آملی.)154/1 :1099 ،
دین با اینگونه ل
به باور عالمه جوادی آملی ،دربارۀ منابع تفسیر قرآن به این چهار نکته کلیدی نیز بایـد
توجه داشت:
مفسر باید به غ َُرر آیات سوره نگاهی ویژه داشته باشد و با تکیه بر آیات کلیدی کـه
 .1ل
نسبت به دیگر آیات درخشش بیشتری دارند ،قرآن را تفسیر کند .اینگونـه آیـات ،بیشـتر
بیانگر معارف توحیدیاند و بر پایۀ آنها باید قرآن کریم تفسیر شود؛ یعنی بـا شناسـایی و
ِ
آیات زیربنایی ،هر احتمال معنایی را که مخالف با آنها باشد ،باید باطـل دانسـت و
لحاظ

هر احتمالی را که به این آیات نزدیكتر باشد ،باید ترجیح داد؛ چون توحید ،زیربنای همـۀ
معارف دینی و پایۀ اخالق و اعمال شایسته است (همو403/1 :1096 ،ـ.)407
 .1سیاق آیات ،از عناسر مهم تفسیر قرآن به شمار میآید و اعتمـاد بـر آن و همچنـین
تکیه و اعتماد بر شواهد درونی آیات ،بر اساس نخق و شهادت و هماوایی آنها نسبت بـه
یکدیگر (نهج البالغه ،خخبـۀ  ،100بنـد 5؛ هنـدی ،617/1 :1417 ،ح ،)1961بـر حـدی
مقدم است .البته بهرهگیری از سیاق ،مشروط به احراز نزول جمعی آیـه بـا آیـاتی
تفسیری ل
ِ
موردبح استفاده میشود (جوادی آملـی167/1 :1099 ،؛
است که از سیاق آنها برای آیۀ
و .)74/1 :1096
 .0آرای مفسران غیرمعصوم ،از منابع معتب ِر تفسیر قرآن نیستند و تنها بـه عنـوان رأیـی
علمی محترمند؛ چنانکه در علم فقه ،آرا و فتـاوای دیگـر فقیهـان بـرای فقیـه مسـتنبِط در
استنباط احکام فرعی فقهی از منابع دین ،حجیت ندارند و فقط برای تکامـل علمـی فقیـه
و مفسران اعصار پسین و معاسران نیست؛ زیرا هیچیك از آنها معصـوم نیسـتند تـا کـالم
آنان حجت شرعی و منبع استنباط احکام و ِحکَم شریعت باشـد (همـو101/1 :1099 ،؛ و
.)17/1 :1096
 .4کشف و شهود عرفانی اهل معرفت نیز معیار تفسیر قرآن نیست و تنهـا ُمنْکَشَ ـف و
مشهود آنان ،در سورت انخباق با موازین قخعی دینی و اطمینان از سحت آن ،از مصـادیق
آیه شمرده میشود؛ نه تفسیر مفهومی و نه محور منحصر آیه (اسالمی.)110 :1099 ،
گرایش تفسیری عالمه جوادی

از مصخلحات رایج در تفسیرپژوهی کنـونی ،مصـخلح «گـرایش تفسـیری» یـا «اتجـاه
تفسیری» است .گرایشهای تفسیری از شاخصـهها و ویژگیهاییانـد کـه موجـب تمـایز
تفاسیر از یکدیگر میشوند و این شاخصهها تابع باورها و گرایشهای پیشین مفسرند و با
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مستنب ِط راهگشا و زمینهسازند .فرقی هم میان مفسران اعصار پیشین ،مانند سحابه و تابعان
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جهت دادن به تفسیر وی ،گرایش فکری مفسر را هـم در تفسـیر آشـکارا نشـان میدهنـد
(ابوطبره.)10 :1051 ،
فهد رومی گرایش تفسیری را همان هدفی میداند که مفسر در تفسیر خود به آن روی
میآورد و در تفسیرنگاری آن را نصبالعین خود قرار میدهد (رومی11/1 :1419 ،ــ.)10
برخی نیز گرایش تفسیری را به سبرههایی تعریف کردهاند که تفاسیر بر اثر امـوری ماننـد
افکار و عقاید مفسران پیدا کردهاند؛ مانند گرایش اشعری و گرایش اعتزالی (بابایی:1091 ،
17/1ـ.)13
مراد ما از گرایش تفسیری در این مقاله ،سبرهها و لونهای گوناگونی است که از یـک
ســو برخاســته از باورهــا ،گرایشهــا و اهــداف مفســر و از ســوی دیگــر ،برخاســته از
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توانمندیهای او هستند و با عناوینی مانند گرایشهـای ادبـی ،کالمـی ،تـاریخی ،فقهـی،
علمی ،اجتماعی یا عصری ،وعظی یا واعظانه ،هدایتیـتربیتی و عرفانی شناخته میشوند.
گفتنی است که اوالً در درون برخی کالنگرایشها مانند گرایش ادبی که اسل و غالب
در گرایشهای تفسیری است و از سدۀ نخست هجری تاکنون وجود داشته ،گرایشهـای
خردی مانند گرایش لروی ،نحویـاعرابـی ،و بیـانی و بالغـی وجـود دارد .ثانیـاً گـرایش
ِ
تفسیری برخی مفسران ،یکسویه یا تکساحتی و برخی چندسویه و چندسـاحتی اسـت؛
بدین معنا که بیش از یک گرایش را در خود گرد آورده است.
ِ
تفسیری عالمه جوادی آملـی کـه در اثـر تفسـیری او تسـنیم متجلـی اسـت،
گرایش
چندسویه است:
 .1گرایش کالمی و معرفتی :این رویکرد ،جهتگیری کلی تفسیر در تبیـین و تثبیـت
پایههای اعتقادی و باورهایی است که پایههای سعادت آدمی را میسازند .به بـاور مفسـر
تسنیم در میان ابعاد سهگانۀ وجودی آدمی (عقیدهُ ،خلق ،عمل) مهمترین آنها عقیده است

(جوادی آملی 157/1 :1099ـ1)156؛ از این رو ،آیـات بیـانگر معـارف اعتقـادی در قـرآن
کریم ،اهمیتی ویژه دارند و تفسیر اینگونه آیات ،حجم قابلتوجهی از تسـنیم را بـه خـود
اختصا

دادهاند.

2

عالمه جوادی آملی که از مدرسان نامـدار و سـاحبنظر فلسـفه و عرفـان اسـالمی و
ِ
آیـات بیـانگ ِر معـارف عقلـی (کالمـی ،فلسـفی،
حکمت متعالیۀ سدرایی است ،در بیشتر
عرفانی) ،به تبیین معارف یادشده پرداخته است.

3

 .2گرایش اخالقی و تربیتی :اخالق ،سرچشمۀ زایندۀ رفتارهای نیك و بد آدمی است
که در مراتب هستی او ،در درجۀ دوم اهمیت و پـس از اعتقـاد قـرار دارد 4و در تسـنیم از
همین منظر به آن عنایت شده است و مباح
(اعم از فضایل و رذایل) در آن آمده است

فراوانی در تبیـین و تعلیـل مسـائل اخالقـی

5

 .3گرایش اجتماعی و عصری :تسنیم دارای گرایش اجتماعی اسـت و از ایـن رو ،در
تفسیر قرآن نمیپردازد ،بلکه ناظر به واقعیات اجتماعی است و در تخبیق اسـول و احکـام
کلی قرآن بر اوحاع زمانه و پاسخگویی به نیازهای زندگی اجتماعی میکوشد.
توجهی
نگارش تسنیم در دوران حاکمیت نظام اسالمی سورت گرفته است و از این رو ،ل
ویژه به مباح حکومتی و اجتماعی مور ِدنیاز نظام اسالمی در آن مشاهده میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5نیز ر.ک :جوادی آملی111 /1 :5011 ،؛ و 5011ج.501 /7 :
 . 4برای نمونه ،ر.ک :جوادی آملی5011 ،د111 /54 :ـ111؛ و .91 /51 :5011
 . 0برای نمونه ،ر.ک :جوادی آملی014 ،031 ،030 /5 :5011 ،؛  91 /4و 505؛  ،021 ،492 ،413 ،501 ،550 /0و
217؛  013 ،10 /2و 237؛ 500 /1؛ 5011ب519 /9 :؛ 001 /55 :5019؛ 050 /50 :5011؛ 593 /52؛ 492 /51؛
510 /59؛ 530 /51؛ 577 /57؛  13 /43و .112
 . 2ر.ک :جوادی آملی 591 /4 :5011ـ591؛ 111 /1؛ .501 /7
 .1برای نمونه ،ر.ک :جوادی آملی5017 ،ح112 :ـ111؛ 529 /51ـ515؛ 000 /59ــ002؛ 04 /51ــ501؛ 534 /40؛
552 /42ـ 551و 511ـ.519
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فضایی تجریدی و بریده از وحع جهان و جامعه و نیازها و اوحاع خا

ِ
انسان معاسر به

17

از ویژگیهای برجستۀ تسنیم در رویکرد آن به مسائل اجتماعی ،این است کـه حـمن
پاسخگویی به نیازها و اقتضائات خا

زمان ،روشمندانه بـه تفسـیر قـرآن پرداختـه و از

افکار الحادی و سکوالر اثر ندذیرفته و رهاورد علوم بشری را بر قرآن تحمیل نکرده است.
برخی مسائل اجتماعی بیانشده در تسنیم از این قرار است :فقر و غنا 1و عزت و ذلـت
جوامع انسانی2؛ اتحاد و اختالف در جامعه3؛ عدالت اجتماعی4؛ امر به معـروف و نهـی از
منکر5؛ حسن سلوك و همجواری با مردم6؛ وفا به عهد و پیمان اجتماعی7؛ انفاق و خدمات
مالی و اطعام گرسنگان8؛ مبارزه با َمفسدهگرایان9؛ عبادات جمعـی و اجتمـاعی10؛ والیـت
فقیه و حکومت دینی11؛ رابخه با کافران12؛ روابط بینالملل13؛ دشمنشناسی14؛ مبـارزه بـا
هرجومرج15؛ و تقوای سیاسی اجتماعی و نظامی16؛ وظیفۀ دولتمردان و رهبـران دینـی17؛
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5ر.ک :همو.014 :5011 ،
 . 4ر.ک :همان111/2 :؛ 114/53؛ .419/51
 . 0ر.ک :همان152/2 :؛ 213 ،237 ،471 ،414 ،411 ،442/53؛ .034 ،033 ،409 ،447/51
 . 2ر.ک :همان.192/54 :
 . 1همان509/2 :؛ 271/50؛ .025 ،419/51
 . 1همان012/1 :؛ 111/7؛ 011/54؛ .112/50
 . 9همان04/2 :؛ 105 ،114/1؛ 542/7؛ .159/52
 1 .همـــان591 ،519/4 :؛ 115 ،531/7؛ 150/53؛ 11/55؛ ،272 ،251 ،235 ،072 ،014 ،011 ،007 ،051 ،74/54
.137
 . 7همان192 ،111/4 :؛ .440/53
 . 53همان.557/2 :
 . 55همان591 ،540/0 :؛ 401/53ـ407؛ .492/51
 . 54همان591 ،540/0 :؛ 401/53ـ407؛ .492/51
 . 50جوادی آملی.224 ،200 ،490/51 :5011 ،
 . 52همان.24/1 :
 . 51همان.591/0 :
 . 51همان.113 ،435/0 :
 . 59ر.ک :همان.521/52 :

لزوم پرداخت مالیات و تأمین هزینۀ حکومت اسالمی1؛ نفـی سـرمایهداری و اشـتراکیت2؛
اسول علمی و عملی مدینۀ فاحله3؛ جن
امت اسالمی و امام مسلمانان.

و جهاد4؛ و لزوم پیوند با ارحام ،برادران دینـی،

5

بنا بر آنچه گذشت ،گرایش تفسیری عالمه جوادی آملی را میتوان گرایشی چندسویه
و جامع دانست؛ زیرا سه گرایش «کالمی و معرفتی»« ،اخالقـی و تربیتـی» و «اجتمـاعی و
عصری» را در خود گرد آورده و چنین رویکردی با مقاسد قـرآن کـریم هماهنـ

اسـت؛

کتابی که خود را «نور»« ،هدایت» و «شفا» میخواند و عنایت ویژهای به جهانبینی ،اخالق
و مسائل اجتماعی دارد.
شرایط مفسر از منظر عالمه جوادی

از منظر عالمه جوادی آملی ،مفسر قرآن کـریم بایـد از برخـی ویژگیهـا و شـرایط و
توانمندیها برخوردار باشد که به برخی از آنها اشاره میشود.
(لرت ،سرف ،نحو ،معانی ،بیان ،بدیع و )...و علوم پایۀ مؤثر در فهم قرآن ،نخستین شـرط
توانمندی مفسر برای تفسیر قرآن است و عمومی بودن فهم قـرآن بـدین معنـا نیسـت کـه
هرکس ،گرچه به قواعد ادبیات عرب و علوم پایۀ مؤثر در فهم قرآن آشنا نباشد ،حق تـدبلر
در مفاهیم قرآنی و استنباط از قرآن را دارد و سرانجام میتواند به نتیجـۀ اسـتنباط خـویش
استناد کند (جوادی آملی.)07/1 :1099 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5ر.ک :همان.111/0 :
 . 4ر.ک :همان.157 /2 :
 .0ر.ک :همان.493/51 :
 .2ر.ک :همان.101/53 :
 .1ر.ک :همان.191 ،115 ،117/4 :
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 .9آشنایی با ادبیات عربی مؤثر در فهم قرآن :آشنایی مفسر بـا قواعـد ادبیـات عـرب
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 .2برخورداری از علوم پایۀ مؤثر در فهم قرآن :افزون بر توانمندیهای ادبـی کـه در
مفسـر را
بند پیش بیان شد ،تحصیل علوم و اندیشههای مستدل دیگر نیز ظرفیـت فکـری ل
تحمل گستردهتر معارف قرآن گسترش میدهد .نور و تبیان بودن قرآن (اسـتقالل در
برای ل
داللت بر محتوای خود) و غنای محتوایی آن (از علوم بیرونی) نیز مسـتلزم آن نیسـت کـه
مفسر جاهالنه به قرآن رو کند و علوم و معارف پایه و پیشدانستهها را نادیده بگیرد .مفسر
نباید علوم و یافتههای بشری را به قرآن «تحمیل» کند؛ ا لما با کسب علوم گوناگون میتواند
تحمل» معارف قرآنی را در خود فـراهم آورد (جـوادی آملـی19/1 :1096 ،ــ)17؛
زمینۀ « ل
چنانکه امیرمؤمنان 7دلها را ظرفها ،و بهترین آنها را پرگنجایشترین آنهـا شناسـانده
است (نهج البالغه ،حکمت  .)145بدرالدین زرکشی نیز دربـارۀ زمینهسـازی علـوم بـرای
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تفسیر قرآن براین باور است که هرکس بهره اش از دانشها فراوانتـر باشـد ،نصـیب او از
علم قرآن افزونتر است (زرکشی.)17/1 :1413 ،
 .3رعایت روشمندی و پرهیز از تفسیر به رأی :تفسـیر هـر کـالمِ دینـی (قرآنـی یـا
روایی) یا غیردینی باید روشمند باشد تا بتوان آن را به گویندهاش نسبت داد .روشمنـدی
در تفسیر قرآن ،در رعایت منهج اجتهادی جامع و پرهیز از تفسیر بـه رأی اسـت .بـر ایـن
اساس ،کالم الهی را نمیتوان «تفسیر به رأی» کرد و سدس آن را بـه خـدا نسـبت داد و در
واقع تفسیر به رأی« ،تحمیل» رأی به قرآن و «تخبیق» قرآن با رأی مفسر است ،نه «تفسـیر»
قرآن (جوادی آملی.)101 ،139/1 :1096 ،
 .4توسعۀ فرهنگ مفاهمه :تفسیر همۀ معارف قرآن بـا دسـتمایههای متعـارف و رایـج
(آشنایی مفسر با قواعد ادبیات عرب و علوم پایۀ مؤثر در فهـم قـرآن) ممکـن نیسـت .در
منخقهای که ظرفیت لرت و ادبیات عرب ،تاب مظروف عمیق و رفیـع وحیـانی را نـدارد،
باید «سنعت ادبی ویژۀ وحی» را دریافت که خداوند سبحان در کالبد وارگان عرب اِعمـال
کرده و سخح ادبیات عرب را ارتقا داده است.

توسعۀ فرهن

مفاهمه راههایی دارد که برخی از آنها مربوط به وارگان و بدین شـرح

است:
الف) الفاظ برای «ارواح معانی» یعنی برای «مفـاهیم عـام» وحـع شـدهانـد ،نـه بـرای
مصداق های خا

 ،گرچه واحعان ابتدایی ،برخی از مراتب آن ارواح بلند را نداننـد و بـر

اثر جهل یا غفلت از مراحل عالی ،انحصار معنا در مصداق خا

را توهم کنند.

ب) گرچه الفاظ برای همان مرتبه وحع شده باشند کـه مـورد فهـم واحـعان ابتـدایی
است ،استعمال آنها دربارۀ مصادیق دیگر یا تخبیق آن معنا بر مصادیق برتر ،از قبیل توسعه
و َمجاز خواهد بود.
عالمه جوادی آملی از این نکته به «نکتۀ حساس و شایان اهتمام در تفسیر» یـاد کـرده،
بر این باور است که تکیه بر خصو

قواعد ادبی عرب و جمود بر مصادیق مادی وارگان

قرآنی برای رسیدن به مراد آیات ،عامل سـقوط در ورطـۀ تفسـیر بـه رأی اسـت (همـان:
ایشان در نقدی بر تفسیر زمخشری از آیۀ  01سـورۀ آلعمـران :قُـل اِن کُنـتُم تُ ِحبلـونَ
هلال ...مینویسد« :زمخشری و همفکرانش (معتزله) میگویند کـه محبـت بـه خـدا تعللـق
نمیگیرد و خدا «محبوب» بشر نمیشود ...بنابراین اطالق «محبوب» بر حضرت حقتعالی
َمجاز است 2. ...تفسیر قرآن سـرفاً بـه زبـان عـرف ،نحـوَ ،سـرف و ادبیـات محـاورهای،
بی آشنایی به زبان خود قرآن کریم چنان پیامدهایی دارد ...این الفاظ در معنای حقیقی خود
به کار رفتهاند و خدا برای هرکسی به انـدازۀ معرفـت او «محبـوب» و «مرهـوب» اسـت»
(جوادی آملی43/14 :1099 ،ـ.)41
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5نیز ر.ک :جوادی آملی451/5 :5011 ،ـ.457
 .4ر.ک :زمخشری.240 /5 :5079 ،
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10

نگاهی به «تسنیم» اثر تفسیری استاد

عبـدال جـوادی آملـی ،در شـاخههای گونـاگون علـوم
حکیم و مفسر معاسر ،عالمه
هل
اسالمی ،از جمله فقه و اسول ،حدی پژوهی ،تفسیر قرآن کریم ،حکمت متعالیه و عرفـان
اسالمی ،آثار گرانسنگی ( 250جلد) دارد که تا زمان تـألیف ایـن مقالـه (سـال 1397ش)
حدود  150جلد آن چاپ و منتشر شده است.
اثر تفسیری استاد« ،تسـنیم» نـام دارد کـه برگرفتـه از آیـۀ  27سـورۀ مخفلفـین اسـت:
ِ
زاج ـ ُه مِــن تَســنیم .وارۀ «تســنیم» از ریشــۀ «س ن م» بــه معنــای بلنــدی و برتــری
وم ُ
مقربـان
(ابنفارس )107/3 :1404 ،و نام چشمهای بهشتی است که شـراب طهـور ویـژۀ ل
الهی (برترین بندگان خدا :معصومان و ُم ْخلَصان ):از آن میجوشد.
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316
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تفسیر تسنیم از تفاسیر اجتهادی قرن پانزدهم و برآمـده از درس تفسـیر ترتیبـی قـرآن
کریم است که عالمـه جـوادی آملـی در پـاییز سـال 1363ش .آن را در جمـع عالمـان و

قرآنپژوهان حوزۀ علمیه قم آغاز کرد و در زمان تألیف این مقاله ادامه دارد .مفسـر تسـنیم
شروع درس تفسیر را بدون سابقۀ دعوت ،پیشنهاد ،سنلت حوزوی و هیچ عامل دیگر ،بلکه
بــر اثــر نفحــهای ملکــوتی میدانــد (خرمشــاهی856/1 :1395 ،؛ جــوادی آملــی:1386 ،
451/1ـ.)452
در سال 1051ش .برای تحقیق و تدوین آثار آیت هلال جوادی «مرکـز تحقیقـاتی اِسـراء»
تأسیس و با تشکیل چند گروه پژوهشی از جملـه «گـروه تفسـیر» تحقیـق و تـدوین آثـار
معظمله ،از جمله تسنیم آغاز شد .مرکز یادشده هماکنـون در قالـب «پژوهشـکدۀ قـرآن و
عترت» از پژوهشکدههای «پژوهشگاه علوم وحیانی معارج» (وابسته بـه بنیـاد بینالمللـی
علوم وحیانی اِسراء) عهدهدار تدوین تفسیر تسنیم است.
انتشار تسنیم از سال 1057ش .آغاز شده و تا زمان تألیف این مقالـه 47 ،جلـد آن (دربردارنـدۀ
بخش آغازین سورۀ نحل) به زبان فارسی منتشر شده است و در نهایت ،به  97جلد میرسد.

تسنیم تاکنون چندین بار در درون و بیرون کشور ،حائز رتبۀ برتر شده است؛ از جملـه
در سال 1097ش .به عنوان «تحقیق برتر در عرسۀ مخالعـات اسـالمی و قرآنـی» از سـوی
«آیسیسکو» (سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس اسالمی) برگزیده شـد و
در پیام مدیر دفتر منخقهای آیسیسکو در تهران از عالمه جوادی آملی بـه عنـوان «یکـی از
برجستهترین اساتید کمنظیر در جهان اسالم» یاد شده که توانسته با نبوغ و خالقیت فـاخر
و نمونه و با نهایت دقت و درایت ،ظرایف دانشهای فلسفه ،عرفان و کـالم را فراگیـرد و
همۀ آنها را در خدمت کتاب نور (قرآن) به کار گیرد.
تفسیر یادشده چنانکه گذشت ،بر مبانی خاسی اسـتوار اسـت و در اسـتنباط از قـرآن
منهج (روش و شیوه) ویـژهای دارد و از گـرایش و شاخصـههای سـاختاری و محتـوایی
ویژهای برخوردار است.
شاخصهها و امتیازات تسنیم

بدین شرح دارد:
 .9چون نخستین مخاطبان تسنیم فارسیزبانان هستند ،ابتدا به فارسی نگارش و انتشار
یافت .فارسی و روان بودن زبان تفسیر زمینهای برای بهرهگیـری گسـتردهتر فارسـیزبانان
قرآنپژوه از آن است ،گرچه سالبت و سنگینی محتوا و همچنین نثـر فـاخر آن در برخـی
موارد ،دستیابی برخی از مخاطبان را به آن دشوار کرده است.
 .2در آغاز هر سوره مباحثی کلی برای شناسـاندن سـوره در محورهـای گونـاگون بـا
عنوان «پیشگفتار سوره» مخرح شده است؛ مانند مبح

«فضای نزول سوره» کـه بـه تبیـین

اوحاع و ویژگیهای دوران نزول سوره میپردازد .عنایت ویژۀ تسنیم به تبیین فضای نزول
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تسنیم در ارائۀ مباح  ،ساختاری منظم ،و همچنین به لحـاظ محتـوایی ،ویژگیهـایی

17

سوره در تفاسیر پیشین کمنظیر است.

1

 .3برای آسانیابی مباح  ،هر آیه یك فصل و از مباح

آیۀ پیشین و پسین جدا شـده

است .موارد استثنا از این شیوۀ ساختاری عبارتند از :الف) آنجا که دو یا چند آیه ،بـا هـم
پیوند تنگاتن

لفظی یا محتوایی داشته باشـند؛ ب) در آیـات کوتـاه و آیـاتی کـه مباحـ

تفسیری آنها پیشتر آمده است.
 .4مباح

ذیل هر آیه در تسنیم بدینگونه چینش شدهاند:

الف) گزیدۀ تفسیر :گزیدۀ تفسیر ،چکیدۀ مباح

تفسیری و آینۀ آنها اسـت .گـزینش

گزیدۀ تفسیر به جای ترجمه ،بر این پایه است که ترجمۀ دقیق و معادلیابی برای وارگـان
قرآنی بر اثر محدودیت زبان مقصد ،کاری ناشدنی یا دشوار است.
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316

16

ب) مفردات :شرح برخی وارگان دشوارفهم آیه ،با استناد به منابع وارهپژوهـی کهـن و
متأخر در این بخش آمده است.
ج) تناسب آیات :این مبح

ِ
موردبح
عهدهدار بیان پیوند آیۀ

با آیه یا آیات پیشـین و

گاه ربط آن با آیه یا آیات پسین است تا پیوند زنجیرهای آیات در سوره بهدرسـتی ترسـیم
شود.
ِ
ترتیب چینش آنها در همان آیه
د) تفسیر :در این قسمت ،مباح اسلی تفسیر آیه ،به
آمده است .بح های تفسیری ،مباحثی هستند که از « ِسباق آیه» (وارگان ،تعبیرها ،جملهها
ِ
موردبح ) یا از «سیاق آیه با آیات دیگر» (ساختار کلی کالم و از جمله در پـی
یا تمام آیۀ
هم آمدن وارگان و طرز جملهبندی) برداشت میشوند و «مستند» به آیهاند.
ِ
موردبحـ
ه) اشارات و لخایف :ذیل این عنوان ،مباحثی میآیند کـه بـا موحـوع آیـۀ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5ر.ک :جوادی آملی401/5 :5011 ،؛ 09/4ـ14؛ 23/50ـ.22

«مرتبِط» هستند ،ولی از وارگان ،تعابیر و جملههای آیه برنمیآیند.
و) بح

روایی :این مبح  ،عهدهدار نقل روایات تفسیری آیه ،تبیـین محتـوای آنهـا،

بیان هماهنگی یا ناسازگاریشان با آیـه ،داوری دربـارۀ روایـات مخـالف آیـه و سـرانجام،
بهرهگیری از روایات در تفسیر آیه است.
دستهبندی روایات تفسیری در «بح

روایی» ،عنوانگـذاری آنهـا ،شـرح و توحـیح

روایات تفسیری (با عنوان «اشاره») که نشاندهندۀ دیدگاههای مفسر تسنیم دربارۀ روایات
تفسیری و کوششی در جهت ارزیابی میراث ارزشمند حدیثی در حـوزۀ تفسـیر اسـت ،و
سرانجام ،تشریح هماهنگی محتوایشان با آیه و توجیه مخالفت ظاهری برخی روایـات بـا
آیه ،به گونهای که در تسنیم آمده ،در تفاسیر قرآن بیسابقه است.
 .5رجوع مفسر به نزدیك سی تفسیر از تفاسیر معتبر شیعه و اهل سنت و برخی منـابع
وارهپژوهی قرآنی و بهرهگیری گسترده از منابع یادشده در تسنیم بهخوبی آشـکار اسـت و
قرآن کریم است ،در اثر گستردگی و جامعیت برخی مباح  ،بهویژه در مجلدات نخست،
تا اندازهای سبرۀ «تفسیر موحوعی» یافته است .نمونـهای از مباحـ
انسان کامل» است که تمامی جلد سوم تسنیم را به خود اختصا
 .6بر خالف تفاسیر کهن که مباح

گسـترده« ،خالفـت
داده است.

فراوان و گوناگون را بدون عنوان مناسـب عرحـه

کردهاند ،در تسنیم افزون بر عناوین ثابت و مشترک در همۀ آیات (گزیدۀ تفسیر ،مفردات،
تناسب آیات ،تفسیر ،اشارات و لخایف ،بح

روایی) ،عناوین مقخعی ،نشاندهندۀ مباح

گونهگون ذیل آیهاند.
تسنیم افزون بر آنچه در بیان منهج و گرایش تفسیری عالمه جوادی آملـی گذشـت ،از
شاخصه هایی محتوایی نیز برخوردار است که آن را از بسیاری از تفاسیر پیشین و معاسـر،
متمایز میکند.
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پانوشتهای ارجاعی آن ،شاهد این مدعا است؛ از این رو ،با اینکه تسنیم تفسـیر ترتیبـی
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 .9از بزرگترین شاخصههای محتوایی تسنیم روشمند بودن آن است .مفسر با پایبنـدی
به روشمندی بایستۀ تفسیر به آن میپردازد و از مرز حابخهمندی گامی فراتر نمینهد.

1

 .2بسیاری از مباح قرآنی و علمی که در تفاسیر پیشین به اجمال آمدهاند ،در تسـنیم
به شرح و تفصیل و تعلیل آنها پرداخته شده است.
 .3شیوۀ تفسیر قرآن با قرآن ،در تسنیم گسترش یافته است؛ به گونهای که در هر برگی
از آن ،نمونهای از این روش مشهود است.
توجه به نیازهای
 .4تسنیم در دوران حاکمیت یافتن نظام اسالمی نگاشته شده است و ل
حکومت دینی در آن بهروشنی مشهود است.
 .5یادکرد گستردۀ مباح
سال سوم ـ شماره اول ـ پیاپی  5ـ پاییز و زمستان 9316
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فقهی در تفسیر آیات االحکام قرآن و همچنین ذکر مباحـ

عرفان نظری (بدون بهکارگیری اسخالحات خا

عرفـان) در تفسـیر آیـات مربـوط بـه
2

توحید و اسماء و سفات الهی نیز از امتیازت تسنیم به شمار میآید.
ِ
بهات دهههای اخیر نیـز ـ کـه در دوران نگـارش
 .6نقد و بررسی و پاسخگویی به ش
تفاسیر پیشین یا مخرح نبودند یا رواج چندانی نداشتند ـ از مهمتـرین امتیـازات محتـوایی
تسنیم است.

3

نمونهای از رویکرد پاسخ به شبهات را میتوان در مبـاحثی مشـاهده کـرد کـه دربـارۀ
پلورالیسم دینی ،4سکوالریزم ،5تساهل و تسامح ،6اسل تنازع بقا 7و نظریۀ تحـول انـواع و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5ر.ک :جوادی آملی591/5 :5011 ،ـ.405
 . 4ر.ک :جوادی آملی.577/5 :5011 ،
 . 0همان.407/5 :
 . 2برای نمونه ،ر.ک :همان07/1 :ـ13 ،99 ،23ـ14؛ 453/1ـ451؛ .909/52
 . 1برای نمونه ،ر.ک :همان.407/5 :
 . 1برای نمونه ،ر.ک :همان071/9 :ـ233؛ 209/51ـ.221 ،201
 . 9همان942/55 :ـ.907

تکامل داروینی 1آمدهاند.
 .7آزاداندیشی علمی مفسر تسنیم را در نقد و ارزیابی اندیشههای تفسیری استوانههای
بزرگ دانش تفسیر ،مانند طبری ،2شیخ طوسـی ،3سـدرالمتألهین شـیرازی ،4محییالـدین
عربی ،5محمد عبده ،6آلوسی ،7قرطبی ،8زمخشری ،9فخر رازی ،10عالمه بالغی 11و عالمه
طباطبایی 12میتوان مشاهده کرد.
 .8تسنیم هم به بیان و نقد آرای مفسران پیشین پرداخته و هم دیدگاههای معاسـران را
با میزان نقد و ارزیابی سنجیده است؛ لاما همواره عفت قلم و نزاهت نوشـتار را از هرگونـه
نقد تند و طعن زننده و گزنده و پرخاش ویرانگر حفظ کرده است و نقـدهایش همـراه بـا
ادب ،انصاف و لخافت در تعبیر است.
در پایان این مبح  ،گفتنی است که عالمه جـوادی آملـی از برجسـتهترین شـاگردان
مکتب فلسفی ،عرفانی و تفسیری عالمه طباطبایی ،مؤلف تفسیر المیزان به شمار میآیـد و
پیوست؛ از این رو ،در بسیاری از مباح

تفسیری ناظر به المیزان است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5ر.ک :همان203/53 :؛ 247/52؛ 519 ،520 /59ـ.511
 . 4همان417/53 :؛ .171/50
 . 0همان411/50 :؛ 112/52؛ .290/51
 . 2همان.535/4 :
 . 1همان535/4 :؛ .74/0
 . 1همان017/53 :؛ 191 ،519/52؛ .534/51
 . 9همان.219/52 :
 . 1همان.241/52 :
 . 7همان.290/51 :
 . 53جوادی آملی117 ،412/50 :5011 ،؛ 114 ،511/52؛ .290 ،441/51
 . 55همان190/50 :؛ .79/51
 . 54همان521/4 :؛ 74/0؛ 029/7؛ .111 ،105 ،297/52
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اثر تفسیری مفسر یادشده نیز از تفاسیری است که پس از المیزان بـه جمـع تفاسـیر قـرآن
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مفسر بارها در تسنیم از استاد خود ،عالمه طباطبایی ،به عظمت یاد کرده 1و المیزان را
ستوده است 2.دفاع از المیزان نیز در مواحعی از تسنیم بهروشنی مشهود است 3.امید مفسر
ِ
المیـزان فارسـی»
تسنیم نیز دربارۀ تسنیم چنین ابراز شده است که تسنیم به نوبـۀ خـود« ،
باشد ،نه «فارسی المیزان» و المیزان پایان قرن حاحر باشد ،نه المیزان وسط قرن حاحر.

4

این دو تفسیر مشترکات فراوانـی دارنـد :هـر دو از تفاسـیر اجتهـادی و دارای «مـنهج
اجتهادی جامع» هستند .در گرایش تفسیری نیز تشابه فراوان دارند .همچنین هر دو تفسیر
در دوران شکوفایی و اوجگیری «نهضت بازگشـت بـه قـرآن» در جهـان اسـالم ،نگاشـته
شدهاند .عالوه بر این ،هر دو تفسیر نسـبت بـه مکاتـب فکـری معاسـر خـود رویکـردی
ِ
شبهات معارف قرآنی ،پاسخگو و مدافع حـریم قدسـی
تحلیلی و انتقادی دارند و در برابر
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