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درباره کتاب (پیشگفتار مؤلف):
آیت اهلل جوادی آملی ،فیلسوف ،عارف ،فقیه و مفسر معاصر است و در زمینه های یاد شده ،یک یا
چند اثر دارد .نگارنده ی این نوشتار در این اثر به آثار تفسیری او به ویژه تفسیر ترتیب ی وی ب ا عن وا
تسنیم پرداخته است.
آیت اهلل جوادی در تفسیر قرآ دو دسته اثر دارد که انجام و تدوین آنها ب ه پای ا نرس یده اس ت.
تفسیر ترتیبی با نام تسنیم در هجده مجلد و تفسیر موضوعی با بیش از ده موض و در هف ده مجل د ب ه
چاپ رسیده است .این تفاسیر در دورهای از تاریخ سیاسی ایرا به بار نشسته است که ایرا  ،نظامی ب ا
عنوا جمهوری اسالمی را تجربه می کند .همچنین دوره ای که اندیشه ی دینی اسالمی با مسائل فک ری
و گاه بنیادی تازه ای مواجه است .مسائلی که دستکم با این شکل و فرم پیش از این مطرح نبوده اس ت.
پلورالیزم ،هرمنوتیک ،حکومت اسالمی در قالب نظام والیت فقیه ،نسبت آزادی و دی ن ،انتظ ار بش ر از
دین ،علم و دین و دیگر مسائل.
آیت اهلل جوادی در چنین فضای فکری ،دینی و سیاسی با دانش هایی که اندوخته ب ود ،ب ه تفس یر
قرآ پرداخته است .تفسیر تسنیم و نیز تفاسیر موضوعی یاد شده ،به جهت برخورداری مفسر از ویژگ ی
های ،می تواند در شمار تفاسیر راهگشا و منابع قابل اعتماد برای شناخت آم وزه ه ای قرآن ی و دین ی
نقش ایفا نماید.
شیوه ی تفسیری در این تفاسیر ،تدبر در خود قرآ و به قولی قرآ به ق رآ اس ت .ای ن چی زی
است که مفسر درباره ی آ از جهات مختلف بحث کرده و به باور خود ،آ را بر کرس ی اثب ات نش انده
است .با این شیوه ،معنا و منظور آیات شناخته می شود .با این وجود ،این تفسیر در شناخت آموزه ه ای

اسالمی می تواند یک منبع ارزشمند باشد .چه ،به قول مفسر ،شناخت معنا و منظ ور آی ات مس اوی ب ا
شناخت آموزه های دینی نیست .قرآ یکی از این منابع و مهمترین آنهاست.
تسنیم را می توا در شمار تفاسیر جامع قلمداد نمود .جامع است از جهت پردازش به موض وعات
مختلف دینی مانند فقه ،کالم ،اخالق ،اجتما  ،اقتصاد ،فرهنگ و ...از ای ن رو ،تفس یری فقه ی ،کالم ی،
اخالقی و تربیتی و اجتماعی است .جامع است ،از جهت مستندات اعم از منابع ،ابزارها و مراحل تفس یر.
منابع اصلی آ  ،قرآ  ،سنت و عقل برهانی است و ابزارهای آ  ،ادب و لغت ،اق وال مفس را  ،فالس فه و
عرفا ،اقوال علمی ،گزارش های تاریخی و روایات شأ نزول است.
تفسیر تسنیم با عطف به جهات یاد شده تفسیری اجتهادی است .مفسر با تکیه بر عقل مص باحی و
به کمک دیگر ابزارها با استناد به منابع یاد شده به کشف معنا و مدلول آیات و شناخت آموزه های دینی
می پردازد.
تفسیر تسنیم افزو بر توجه به دیدگاه ها و اقوال جدید در مباحث تفسیری و دینی به ویژه تفس یر
المیزا و المنار ،مسائل جدید کالمی و دینی ممتازی دارد .بسط و گستردگی مباح ث تفس یری اس تفاده
های کالمی ،فقهی ،اجتماعی ،عرفانی دیگر ویژگی آ است .از آ جا که مفسر ،بیش و پیش از آ که به
تفسیر اهتمام داشته باشد ،به فلسفه و عرفا اهتمام داشته است ،این تفسیر ب یش از ه ر دان ش دیگ ری
رنگ و بوی فلسفی و عرفانی دارد .این هم می تواند امتیاز این تفسیر به شمار آید و ه م عی ب و نق
برای آ  .حُسن آ از این جهت است که عقل و دل ،دو راه شناخت و تشخی

در نگاه آموزه های دینی

و به ویژه قرآنی است .مقاصد قرآ آنگاه درست کشف می شود که مفسر این دو بال را در اختیار داش ته
باشد .هم مهذب و وارسته باشد و هم از عقل برهانی در اندازه ی الزم برخوردار باشد .می توان د عی ب

باشد آنگاه که تفسیر ق رآ ج وال گ اه ب راهین و اص طالحات فلس فی و آم وزه ه ا و دی دگاه ه ا و
اصطالحات عرفانی شود .تفسیر تسنیم از هر دو برخوردار است .بر این اساس ،این تفسیر برای عم وم و
حتی قشر متوسط و تحصیل کردگا غیر فلسفه و عرفا  ،نیازمند تفسیر دیگ ر اس ت .عی ب دیگ ر ای ن
تفسیر تکرار مباحث است که گویا میزا آ به موازات پیشرفت تفسیر کاهش پیدا کرده است .این تکرار
بیشتر از آ جهت به این تفسیر ورود پیدا کرده که آ در اصل صورت شفاهی و گفت اری داش ته اس ت.
گروه تحقیق و تنظیم اگر چه تالش کرده اند معیارهای نوشتاری را رعایت نمایند ،به ط ور کام ل توفی ق
نیافته اند .این بدا جهت است که گاه تصرف در صورت گفتاری زیبایی و عمق مطل ب را ت ا ان دازهای
تحت تأثیر قرار می داده است.
قلم کتاب ،روا  ،گویا و ساده نیست .این نیز به جهت سعی در انطباق صورت نوشتاری با گفت اری
است .بیا آیت اهلل جوادی بیانی عمیق و پوشیده در الفاظ و اصطالحات و عبارت ملهم از دان ش ه ایی
است که اندوخته است .بنابراین ،برای آ که این تفسیر بیشتر مفید افتد و همه بتوانن د ک م و ب یش از آ
بهرمند شوند ،الزم و مناسب است زبا آ نیز در سطح فهم مخاطبا تنظیم گردد.
نیز قلم کتاب ،کم و بیش مسجّع و آهنگین است .مفسر با ذوق و اس تعداد شخص ی و ب ا آش نایی
خوبی که به آرایه ها و ساختار زبا عربی و فارسی دارد ،در سطح واژگا به خلق و س اخت واژه م ی
پردازد و جمالت را در یک ساختار آهنگین و مسجّع بیا می کند.
این تفسیر جوال گاه نقد اندیشه ها و آرا است ،چنا که می تواند منبع ی ادگیری نق د منص فانه و
مؤدبانه نیز باشد .مفسر به نقل آرا و دیدگاه ها بسنده نکرده که با نگاه اجتهادی به سراغ آنها رفته اس ت.
هیچ قولی را از هر کسی بدو دلیل نپذیرفته یا رد نکرده است .وی در این ارتباط اقوال تفسیری به ویژه

اقوال مفسرا معروف مانند زمخشری ،فخر رازی ،آلوسی ،و نویسندگا المنار عالمه طباطبایی را ذک ر و
نقد کرده است .نیز اقوال برخی فالسفه و عرفا به ویژه ابن عربی را آورده است.
تسنیم از جهت دانش های قرآنی نیز ارزشمند است .مفسر به مناسبت به بیشتر دانش ه ای قرآن
پرداخته است .سوره های مکی و مدنی ،تناسب آیات ،شأ نزول ،تحریف ناپذیری قرآ  ،نسخ قرآ و...
برخی از این دانش هاست که پردازش شده اند.
بحث از «فضا» و «جوِّ نزول» امتیاز دیگری برای این تفسیر شناخته می شود .این بحث با عن وا
فضای نزول در پیشگفتار هر سوره کم و بیش آمده است .ساختار تفسیر ویژگی دیگر آ اس ت .در ای ن
تفسیر بسا دیگر تفاسیر ،برخی مباحث مربوط به قرآ که ب ه دان ش ه ای قرآن ی مع روف اس ت ،در
پیشگفتار بلند مفسر آمده است .ساختار تفسیر شامل پیشگفتار هر سوره ،گزیده ی تفسیر آیه ،تفسیر آیه،
لطایف و اشارات و بحث روایی است .گویا این هما ساختار المیزا است که با شکل روشن تر و دارای
عنوا در این تفسیر تکرار شده است.
تفسیر جداگانه ی هر آیه که اکثر آیات را شامل می شود ،از ویژگی های آ است.
تفسیر تسنیم از جهت فقه الحدیث و شناخت راه های سازش و جمع می ا روای ات متخ الف نی ز
منبعی ارزشمند است .چنا که یک منبع ارزشمند برای تفسیر روایی است .مفسر روایاتی را که ب ه گون ه
ای به آیات ارتباط داشته اند ،یک جا ذکر کرده است .این روایات گاه روایات شأ نزولند و نیز روای ات
تفسیری و تأویلی و تطبیق .به هر روی جامعیت ،گستردگی مباح ث و بح ث ه ای علم ی و اس تداللی
ویژگی های این تفسیر است.
نگارنده در این نوشتار به معرفی این تفسیر پرداخته است .در این پردازش که در شش فصل ساما

یافته است ،شرح حال مفسر ،آثار قرآنی مفسر ،ساختار تفسیر تس نیم ،مب انی تفس یر تس نیم ،مس تندات
تفسیر تسنیم و دانش های قرآنی در تفسیر تسیم آمده است .در بیا مطلب تالش شده زبا نوشتار ساده
و در سطح فهم عموم باشد .با این وجود در مواردی که زیاد نیست ،شاید این گونه پیموده نشده باشد.

