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ابن  جايگاه عقل و نقل در  تفسير قرآن  از ديدگاه
  (ره)  تيميه و عالمه طباطبايي

  1علي الهبداشتي
  2محسن موحدي اصل 

  چكيده  
در تفسير قرآن، از ديدگاه  ابن تيميه وعالمه طباطبـايي(ره) بررسـي مـي    » نقل«و » عقل«جايگاه  ،در اين نوشتار

به خاطر تأكيدي است كه در متن قرآن،  ،شودتأكيد مي» نقل«و » عقل«بر عناصري همچون  ،شود . اگر در تفسير قرآن
  به اين دو مؤلفه، در وصول به مقصود قرآن شده است. 

نيز هست واين به خاطر » مصباح«بودن دين، نسبت به اصل حقيقت دين» مفتاح«عقل عالوه بر ،از ديدگاه عالمه
ن جـدايي ندارنـد. از نگـاه وي    قرآن وبرهـا  ،هماهنگ بودن قرآن با فطرت وعقل سليم است؛ از اين رو عنوان مي شود

 حائز اهميت است؛ زيرا مس حقيقت قرآن از آن اهل بيـت عصـمت وطهـارت اسـت؛     ،جايگاه روايات در تفسير قرآن
  روايات از جهت سند وداللت بررسي شوند تا دچار تفكر اخباريگري در فهم قرآن نشويم. ،ولي بايد در عصر غيبت

اه عقل در معرفت ديني مفتاح بودن آن است. بعد از آن همچون اهل حديث نهايت جايگ ،اما از نگاه  ابن تيميه
مقايسـه ونقـادي مـي شـود وقـول احسـن        ،بايد تمسك به نقل كرد. در اين مقاله اين دو ديدگاه در روش تفسـير قـرآن  

  مستدل مي گردد.
  

 عقل، نقل، تفسير قرآن  ،عالمه طباطبائي، ابن تيميه واژگان كليدي:
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  مقدمه:
قرآن كريم، بزرگترين منبع و سرچشمه حيات انساني است كـه مفسـران حقيقـي آن،    

رسد به كساني كـه در  شجره عصمت و طهارت (عليهم السالم)، هستند. بعد از آن نوبت مي
سـال،   1400مسير اهل بيت و رسول گرامي اسالم، به حقيقت قدم نهادند. تا كنـون در طـي   

م الشأن نوشته شده است و هر مفسـري بـر اصـول و مبـاني     تفاسير متعددي بر اين كتاب عظي
خاصي، تفسيري از خود بجا گذاشته است وتمامي تفاسـير موجـود، بـر اسـاس درجـه فهـم       
مفسر و مباني خاصش نگاشته شده است كه اين مباني به طور مستقيم بر نحوه تفسـير مفسـر   

ي، كالمـي، عرفـاني، عقلـي،    اين مباني باعث تقسيم بنـدي تفاسـير بـه فلسـف     اثر گذار است.
  اند.هعلمي، تفسير نقلي و يا تركيبي از چند تاي اينها گرديد

-كـه جـامع  » قرآن به قرآن«روش خودش را  بر پايه روش تفسير  عالمه طباطبايي(ره)

  ترين روش تفسير اين كتاب عظيم الشأن است بنا نهادند.
لسفه اسالمي، عرفان اسالمي، تمامي زير بناهاي علمي اعم از ف ،در اين روش تفسيري

كالم اسالمي، منابع نقلي و روايي و كالم ائمه به خوبي پايه ريزي شـده اسـت و وقتـي ايـن     
-كند، خود به خود تفاسير يك سويه مانند فلسفي يا عرفاني يا نقلي نقد مـي تفسير ظهور مي

انـد؛ ولـي   مـوده هاي خود را بـر قـرآن تحميـل ن   شوند؛ چرا كه خيلي از اين تفاسير در يافت
  كند.روش تفسيري قرآن به قرآن، چيزي از خارج به قرآن تحميل نمي
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از آنجاكه اين دو مفسر در تفسيرشان يكي بر مباني عقلـي و ديگـري بـر مبـاني نقلـي      
در روش تفسير قـرآن  » نقل«و » عقل«اين سئوال مطرح مي شود كه  ،عنايت خاص داشته اند

 درتفسير قرآن چيسـت؟ »نقل«و »  عقل«د ومنظور حقيقي ازمرا به قرآن چه جايگاهي دارند؟
  براي رسيدن به اين مقصد الزم است مفاهيم كليدي به دقت بررسي شود.

  .عقل1
يكي از مهم تـرين منـابع كسـب معرفـت را      ،غالب مفسران وحكيمان ومتكلمان اماميه

جايگاه عقـل  عقل ويكي از برترين روش هاي شناخت را شناخت عقلي مي دانند؛ ازين رو 
نياز به بررسي ودقت بيش تري دارد ودر اينجا الزم است چنـد نكتـه مـورد     ،در تفسير قرآن

 تحقيق قرار گيرد:

  .جايگاه عقل در حوزه معرفت ديني1-1
در اعتبار عقل بـراي شـناخت اصـول معـارف دينـي؛ يعنـي        ،مفسران و متكلمان اماميه

يشتر اشاره كرديم. اما در شناخت تكاليف پشناخت خدا و نبوت، اتفاق نظر دارند؛ چنان كه 
ديني، گرچه يكي از منابع شناخت احكام ديني، عقـل اسـت امـا منبـع انحصـاري و مسـتقل       

  نيست.
رع مسـتقل نمـي شـمارد و در    چنان كه مفيد عقل را در شناخت وظايف و تكاليف شـ 

عقـل در معـارف ديـن نيازمنـد نقـل      « آغاز تكليف را از رسول الهي مي داند و مي فرمايـد:  
است، اگر چه عقل از سمع جدا نيست؛ چون عاقل با عقـل بـر چگـونگي اسـتدالل آگـاهي      

)پس ميان عقل و نقل رابطه دوسـويه برقـرار اسـت. توحيـد و     50: 1413مفيد،»(پيدا مي كند
وت با عقل اثبات مي شود، اما در فهم احكام شريعت عقـل نيازمنـد شـرع اسـت. خواجـه      نب

  نصير طوسي در تعامل عقل و شرع مي نويسد:
البعثه حسنه ال شتمالها علي فوائد كمعاضده العقل فيما يـدل عليـه و اسـتفاده الحكـم     « 

؛ چون فوايد مهمي را ارسال رسل و بعثت انبيا، نيكو، است)«346: 1432حلي،»(فيما اليدل...
در بر دارد؛ مانند ياري عقل در آنچه كه مي فهمد و ارائه حكم آنچه را كه به استقالل نمي 

  »فهمد.
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الهيجي در گوهر مراد ضـمن اينكـه شـناخت ذوات مجـرده و مفهومـات كليـه را بـه        
ســـرپنجه عقـــل مـــي دانـــد و مـــي گويـــد احســـاس و تخيـــل را در ايـــن حـــوزه راهـــي  

)اما عقل را در پيمودن راه كمـال مسـتقل نمـي دانـد و معتقـد      31و30: 1373نيست(الهيجي،
است در معرفت خواص افعال و اعمال جزئي (شرعي) كه چه چيزي وي را به خدا نزديـك  

(همان) پس بايـد بـه شـرع متوسـل     ،كند و چه چيزي را دور گرداند، مقدور عقل بشر نيست
  شود

  . حجيت عقل1-2
  احكام عقل در معرفت ديني حجت است؟سوال اساسي اين است كه آيا 

عالمه طباطبايي در اعتقاد شيعه در حجيـت عقـل مـي نويسـد: شـيعه معتقـد اسـت در        
معارف اسالمي، حجت معتبر سه چيز است: كتاب، سنت قطعيه و عقل صريح، به ايـن بيـان   

ل كه قرآن شريف بيان پيامبر را اعتبار داده است... همچنين  كتـاب و سـنت بـه مـؤداي عقـ     
سليم و صريح در آيات بسيار و روايات زيادي ارجاع نموده است. در نتيجه سـنت قطعيـه و   
ــته           ــاد گش ــل اعتم ــرده و قاب ــدا ك ــت پي ــرآن، حج ــاب ق ــود كت ــد خ ــريح، مانن ــل ص عق

  )41و40: 1376اند.(طباطبائي،
گزارش هاي پيش گفته نشان از اعتبار و حجيت عقل نزد متكلمان مسـلمان را دارد و  

افت دو اصل اساسي دين؛ يعني دريافت وجود خدا و علم، حكمـت و قـدرت و   عقل به دري
امـا سـاير    ،مهرورزي او را دريافت ضرورت نبي و علم به وجوب صدق نبـي اسـتقالل دارد  

معارف ديني اگر عقل نتواند مستقالً اثبات نمايد، قول نبي را حد وسط برهان قرار مي دهـد  
  )49: 1373الهيجي،و به شناخت آن معارف دست مي يازد.(

  چنان كه خواجه نصير الدين طوسي در بحث معاد جسماني مي نويسد:
بر اساس دين پيامبر خدا (ص) حكم بـه معـاد جسـماني ضـروري اسـت، عـالوه بـر        « 

  )405: 1432حلي،»(اينكه امكان عقلي هم دارد.
  از اين سخن كوتاه مي توان دو نتيجه گرفت:

كند كه در برخي مسائل اعتقـادي از طريـق سـخن    الف. خواجه در اينجا اعتراف مي 
  صاحب شريعت بايد به يقين رسيد.
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امـا ضـرورت آن را نمـي توانـد      ،ب. عقل در برخي مسائل در حد امكـان مـي فهمـد   
  اثبات كند.

 ،امكان عقلي آن اثبـات مـي شـود    ،گفتني است كه برخي حقايق در برهه اي از زمان
  ش ضرورت آن را هم مستقل از شرع اثبات نمايد.اما عقل مي تواند بر اثر رشد و كمال

مستقالً حجيـت دارد و در فهـم برخـي     ،خالصه سخن اينكه: در معرفت برخي حقايق
ديگر از حقايق، به مدد وحي و قول معصوم نيازمند است؛ چنـان كـه الهيجـي مـي نويسـد:      

: 1373الهيجي،.»(دليلي كه مؤلف باشد از مقدمات مأخوذه از معصوم افاده يقين تواند كرد«
49 (  

مستند اماميه در حجيت احكام عقل در معارف دين، آيات و رواياتي است كه در اين 
  باره آمده است؛ چنان كه قرآن كريم از زبان اهل جهنم مي فرمايد:

  )10ملك:»(و قالوا لوکنانسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر« 
مي شنيديم يا اهل تعقل بوديم، امروز اهل  اگر گوش شنوايي داشتيم كه پيام انبياء را«

  »آتش نبوديم.
و آيات فراواني كه تأكيد بر تعقل مي كند، دليل بر حجيت يافتـه هـاي درسـت عقـل     

  است. همچنين در روايات صريحي از امام هفتم (ع) آمده است:
  )14: 1،ج1363كليني،»(إن الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول...«
  »ها را با عقل مردم كامل كرد. بلند مرتبه كه نامش مبارك است، حجت خداي«

  و در ادامه مي فرمايد:
إن لله علی الناس حجتین؛ حجه ظاهره و حجه باطنه، فأما الظاهره فالرسل و االنبیاء و « 

  )19همان:»(االئمه و أما الباطنه فالعقول...
ري كه رسوالن، انبياء و ائمه خداوند براي مردم دو حجت قرار داد؛ يكي حجت ظاه«

  »(ع) هستند و ديگري عقل هايي (كه به آنان عطا كرده است)...
ن معصـوم (ع) حجـت اسـت،    اپس همان گونه كه سخن انبياء و رسوالن الهـي و امامـ  

حجت است و اگـر   ،حكم عقل در آنجا كه بر اساس اصول ضروري عقلي حكمي دارد نيز
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ثابت نمي شـود؛ چنـان كـه خواجـه نصـير در اثبـات       حجيت عقل رد شود، حجيت شرع نيز 
  حسن و قُبح عقلي مي نويسد:

اگر حسن و قُبح عقلي پذيرفته نشود، نه تنها حسـن و  «؛ »والنتفائھما مطلقًا لو ثبتا شرعاً «
  »قبح شرعي قابل اثبات نيست، حسن و قبح هم اثبات نمي شود

كـه منـزه از    _ي تعـالي چون بر حسب عدم پذيرش حسن و قبح عقلي، كذب بر خدا
جايز خواهد بود! پس اگر خداوند به زشتي چيزي خبر دهد، بـه قـبحش يقـين     _قبايح است

پيدا نمي كنيم، همينطور اگر به حسن چيزي خبر دهـد، بـه قـبحش يقـين پيـدا نمـي كنـيم،        
: 1432حلـي، »(همينطور اگر به حسن چيزي خبر دهد، و اين بـا حكمـت سـازگاري نـدارد.    

303(  
حجيت عقل ثابت نشود حجيت احكام شرع هم اثبـات نمـي گـردد. بنـابراين،     پس تا 

  بايد پذيرفت عقل در حوزه اي كه مي تواند معرفت ديني را كسب نمايد، حجت دارد.

 .هماهنگي قرآن با فطرت و عقل: 1-3

» لوكنا تسمع او نعقل ما كنّـا فـي اصـحاب السـعير    «عالمه طباطبائي در ذيل آيه شريفه 
عنوان مي كنند كه اول فهم صحيح مي باشد و ديگر التزام » عقل«دو معني براي ) 10(ملك 

  به مقتضاي اين فهم مي باشد و در ادامه چنين مي نويسد: 
یطلق العقل علی تمییز الخیر من الشرِّ و النافع من الضاّر، وربما ُیـراد بـه مـا هـو الغایـُه « و

(عالمـه طباطبـائي،   » افع و اجتناب الشّر و الضـّر منه و هو االلتزام بمقتضاه من طلب الخیر و الن
) كه طبق نظر ايشان معني دوم، در مورد عقل ، دقيق تر مي باشـد كـه بـر    369: 19، ج 1417

  هماهنگي قرآن با فطرت و عقل داللت مي كند.
كـار  ه بـ » عقل«از طرفي طبق روش تفسير قرآن به قرآن آنچه در آيات الهي در باب  

 صرف استدالل عقلي نمي باشد؛ بلكه پاك كردن لـوح نفـس از آلـودگي   ، است برده شده
براي رسيدن به عقل پاك الهي هماهنگ با فطرت الهي خدادادي مي  ،هاي ظاهري و باطني

عقل خدا جو را به عنـوان   ،)با اين بيان قرآن30(روم:» فطره الله التی فطر الناس الیھـا« ،باشد
 151عالمه طباطبائي رهنمودهاي قرآن به عقل در آيه  عقل سليم معرفي مي كند؛ از اين رو

  سوره انعام را اين گونه تفسير مي كند:
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ولعل الوجه فی ذلک أن المورد المذکوره فی اآلیه االولـی و هـی الشـرک باللـه العظـیم و « 
عقوق الوالدین و قتل االوالد من امالق و قربان الفواحش الشـنیعه و قتـل الـنفس المقدمـه مـن غیـر 

ق مّما تدرک الفطره االنسانیه حرمتھا فی بادی نظرها و ال یجتری علیھا االنسـان الـذی یتمیـز ح
من سائر الحیوان بالعقل اّال اذا اتبع االهواه و احاطت به العواطـف المظلمـه التـی تضـرب بحجـاب 
 ثخین دون العقل فمجرد االعتصام بعصمه العقل فی الجمله و الخروج عن خالصه االهـواء یکشـف

ذلکـم وصـاکم «لالنسان عن حرمتھا و شامتھا علی االنسان بما هو انسـان، و لـذلک ختمـت بقولـه: 
اموري كه در اين آيـات مـورد نهـي قـرار گرفتـه       ،ممكن است مراد اين باشد » لعلکم تعقلون

اموري است كه فطرت خود بشر نيز به حرمت آنها حكم مـي كنـد.    ،مانند ساير احكام الهي
مانند حرمت شرك بـه خـداي بـزرگ     ،امور فطري بودنش بسيار روشن است البته بعضي از

وعقوق والدين وقتل نفس بدون حق،چون اين چند مورد از اموري است كه فطرت بشر در 
حكم به حرمت آن مي كند وهيچ انساني كه عقل وفطرتش سالم باشـد حاضـر بـه     ،بدو نظر

دور ه پرده ظلمت باشد وگرنه عقـل بـ  مگر اينكه عقل در پس  ،انجام چنين كاري نمي شود
يه بـه  آبه همين جهت  هر انساني را به حرمت وشومي امور فوق كافي است. ،از هواي نفس

لعلكم تعقلون ختم شده است يعنـي اگـر عقـل وفطـرت پـاك بورزيـد. (عالمـه طباطبـائي،         
  )391: 7، ج 1417

فكـر شـده اسـت؛ ولـي     تأكيد فراوان بـر تعقـل و ت   ،بنابراين در بسياري از آيات قرآن
نحوه تفكر و ثمره تعقل را با تدبر در آيات ديگر قرآن بايد جستجو كرد با تلفيق همه آيات 

، عالمه طباطبائي به اين مهم دست مي يابند كه آيات قرآن »روش تفسير قرآن به قرآن« در 
و دوري ، عقل نظري را در كنار عقل عملي براي رسيدن به حقيقت الزم مي داند؛ از ايـن ر 

از هوا و هوس و انجام فرائض شرعي و عملي طبق سيره نبـوي در كنـار سـيره عقـل نظـري      
در آيـات  » عقـل «الزم و ضـروري اسـت؛ يعنـي     ،براي تعالي روحي انسـان و قـرب بـه حـق    

  قرآني، مطابق با فطرت پاك و خداجوي انساني است.
د آمـد. خـداي   قرآن كريم كتابي جاودانه است كه پس از آن كتاب ديگـري نخواهـ  

و أنّه لكتاب عزيز* ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من « فرمايد: سبحان در معرفي قرآن مي
كند. نـه  ) هرگز هيچ بطالني در قرآن نفوذ نمي42و41فصلت:»(خلفه تنزيل من حكيم حميد

را ابطال تواند آن رسد نه از بيرون عاملي ميگرايد و عمرش به پايان مياز درون به زوال مي
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كرده از پاي در آورد. در بحث تحدي نيز گفته شد. كه به دليل جهاني بودن قرآن، تحـدي  
قرآن در تمام اعصار و قرون » هل من مبارز«آن نيز جهاني و براي همه اعصار است. و نداي 

توانند ماننـد قـرآن و بلكـه    رسد تا اگر ميبه گوش همه، چه بر دانشمندان و چه بر عوام، مي
  ).292:  1392انند سوره كوچكي از آن بياورند (جوادي آملي،م

حـاوي نكـات و    ،حتي اگر در قرآن مطالبي در قالب داستان و مثَـل آورده مـي شـود   
وتلک االمثال نضربھا للّنـاس « دقايقي است كه صاحبان خرد با تعقل به عمق آنها پي مي برند 

  طباطبائي در اين باره مي فرمايند: )عالمه43(عنكبوت : » و ما یعقلھا اال العالمون
به فی القرآن علی أّنھا عاّمه تقرُع اسماَع عامه الناس لکن االشراف علی « أن االمثال المضرو

»  الحقیقه معانیھا و  لب مقاصدها خاّصه الهل العلِم ممن یعقل حقائق االمور و ال یتمه علی ظواهرها
ولـي   ،درك وسطح فهم عمـوم مـردم اسـت    (همانا مثل هايي كه در قرآن زده شد بر اساس
كساني كه حقـايق   ،مخصوص اهل علم است ،اشراف به حقيقت معاني ومقصد نهايي آيات

: 16، ج1417امور را تعقل مي كنند وبه ظواهر آيـات اكتفـا نمـي كنند.)(عالمـه طباطبـائي،      
136(  

قـرآن بـراي    بنابراين نبايد در ظاهر قرآن توقف كرد و مثال ها و تشـبيهات در آيـات   
آماده كردن اذهان، جهت فهم دقايق و لطايف برهاني است و بايد متشابهات را با محكمات 
تفسير كرد؛ از اين رو قرآن، كتاب برهاني است كه صاحبان خرد به هر اندازه كـه لياقـت و   

  استعداد و قابليت پيدا كردند، به همان اندازه از مراتب و درجات قرآن بهره مند مي شوند.
ها هماهنـگ و بـا جهـان بيرونـي     قرآن كريم محتوايي دارد كه با فطرت دروني انسان

 مطابق است و از نظر شكل و قالب بيان هم به صورت برهاني و روشن، با دليل قـاطع اسـت.  
اش آن اسـت  گويـد و نشـانه  كند كه كالم خداست، با دليل مـي اگر درباره خويش ادعا مي

كند و اگر به توحيد و دين و وحـي و رسـالت و   زه دعوت ميكه همه مردم جهان را به مبار
  آورد.شود، دليل هر كدام را به همراه آن ميمعاد و رهنمون مي

بايد در حمل آيه بر خالف ظاهر يا نـص، مشـاهده كـرد كـه قطـع موجـود در مسـأله        
منطقي است يا نه و اگـر منطقـي بـود، دليـل او مفيـد ضـرورت اسـت يـا دوام و اگـر مفيـد           

رورت بود به نحو انحصار است يا نه؛ زيرا اگر محمول دليـل مسـأله، دوام محمـول بـراي     ض
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موضوع بود، نه ضرورت آن، انفكاك محمول از موضوع، به نحو اعجاز ممكن است و اگر 
ضرورت آن به نحو انحصار نبود، تحقق آن محمول براي غير موضوع مألوف به عنوان فرق 

تـوان از  آيه يا حديث به صرف قطع بـه يـك مطلـب نمـي    عادت ميسر است پس، در تفسير 
)  166: 1، ج 1378ظاهر يا نص دست كشيد و بر خالف آن حمـل نمـود. (جـوادي آملـي،     

  نتيجه اينكه عقل برهاني مصباح شناخت وفهم آيات قرآني است.

  .نقل2
از روش هاي معتبر شناخت در كـالم اسـالمي و همچنـين تفسـير قـرآن ، روش نقلـي       

  كتاب وسنت است كه به طرح وبررسي هركدام مي پردازيم.يعني 

  .كتاب:2-1 
در فرهنگ اسالمي، به ويژه در كالم و فقه، هر جا كتاب بـه طـور مطلـق ذكـر شـود،      

در  ؛مراد قرآن كريم است كه مهمترين منبع معارف الهي و معتبرتـرين منبـع معرفتـي اسـت    
حجيت قرآن نزد متكلمان مسلمان، اتفاق نظر وجود دارد. آنچه محل بحث است، اين است 

در حجيت  ،كه برخي آيات قرآن كريم از محكمات و پاراه اي از آيات از متشابهات است
ظواهر محكمات بحثي نيست؛ اما آيا در آيات متشابه هم مي توان به ظواهر آنها استناد كرد 

تاويلي بر خالف ظاهر نمود، اين نزد متكلمان ومفسران  محل اختالف است  يا بايد تفسير و
  كه در ادامه به اين مهم در روش تفسير قرآن به قرآن مي پردازيم.

  . محكمات ومتشابهات در تفسير قرآن:2-1-1
در ميان  علماي اسالم در معناي محكم و متشابه اخـتالف اسـت و وجـوه مختلفـي را      

ده اند  كه در اين بين عالمه طباطبائي نظر مشهور را  به اين شكل عنـوان  براي آن عنوان كر
  مي كند:

محكمات آياتي هستند كه معناي مراد آنها روشن است و به معناي غير مـراد اشـتباه   « 
نمي افتد به اين گونه آيات بايد ايمان آورد و هم عمل كرد و آيات متشابه آياتي هستند كه 

جز خـداي ندانـد و بشـر را     ،مراد واقعي آنها را كه تأويل آنها است ظاهر شان مراد نيست و
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به اين گونه آيات بايد ايمان آورد ولي از پيروي و عمل به آنها توقف و  ؛راهي به آن نيست
  )52: 1386(عالمه طباطبائي، » خودداري نمود

مي  عالوه بر آن عنوان ،اين قول در ميان اهل سنت و جماعت مشهور است ولي شيعه
  پيغمبر اكرم (ص) و ائمه اهل بيت (ع) نيز مي دانند. (همان) ،كند كه تأويل آيات مشابه را

متشـابه بـه    ،از بيانات ائمه اهل بيت (عليهم السالم) اين گونه برمي آيـد كـه در قـرآن   
معناي آيه اي كه مدلول حقيقي خود را به هيچ وسيله اي نشان ندهد وجـود نـدارد.  عالمـه    

هر آيه اي كه در افاده مدلول حقيقي خود مسـتقل نباشـد بـه    «ر اين باور است كه طباطبائي ب
واسطه آيات ديگري مي توان به مدلول حقيقي آن پي برد و اين همان ارجاع متشـابه اسـت   

  )55(همان: » به محكم
خـدا بـر تخـت خـود قـرار      » الرحمن علي العرش اسـتوي «به عنوان مثال  در مورد آيه 

) ظهور بـر جسـميت و ماديـت    22پروردگارت آمد(فجر:» وجاء ربك«آيه ) و 5گرفت (طه:
يابيم كـه منظـور    ) در مي11شوري:»(لیس کمثله شیء«ولي با ارجاع اين دو آيه به آيه  ،دارد

غيـر از اسـتقرار در مكـان و     ،از قرار گرفتن و آمدن كه به خداي متعال نسبت داده مي شود
  انتقال از مكان به مكان است.

يشـهد  «ين امير المؤمنان علي (ع) در مورد محكم و متشـابه چنـين مـي فرماينـد:     همچن
برخي از قرآن به برخـي ديگـر شـهادت مـي دهنـد و      » بعضه علي بعض و ينطق بعضه ببعض

)  بنـابراين در  131برخي از آن به سبب برخي ديگر منطبق مي آيـد. (نهـج البالغـه، خطبـه:     
ه ن مهم را مـدنظر داشـته باشـيم كـه متشـابهات قـرآن بـ       بايد اي» تفسير قرآن به قرآن« ،روش

وسيله محكمات قرآن قابل تفسيرند، و جايگاه روايات اهـل بيـت (علـيهم السـالم) در بيـان      
برخي محكمات و متشابهات و روش راهيابي به محكم و متشابه بسيار حـائز اهميـت اسـت؛    

دارند، مفـادي اسـت كـه از     پس آنچه كه عالمه طباطبائي در اين روش تفسيري بر آن تكيه
دست مي آيد. اينجاست كـه جايگـاه نقـل در كنـار عقـل در تفسـير       ه متن قرآن و روايات ب

  آيات قرآن، بنابر تأكيد خود قرآن برجسته است.
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  . سنت:2-2
از منابع مشترك ميان سلفيه و اماميه، در معرفت ديني، سنت است اما در تعريف سنت 

ظر اماميه قول، فعل و تقريـر معصـوم اسـت امـا سـلفيه آن را      اختالف وجود دارد، سنت از ن
  محدود به پيامبر مي دانند.

شـيعه  «از نگاه اماميه پيامبر گرامي، اميرمومنان، علي و يـازده فرزنـدش كـه بـه امامـان      
مشهورند و حضرت زهرا حلقه عصمت را تشـكيل مـي دهنـد و قـول، فعـل و تقريـر       » امامي

دشان براي امت اسالمي حجت است و اين حجيت را خداونـد بـه   يعني گفتار و رفتار و تايي
  پيامبر و اولي االمر بر اساس آيه شريفه زير داده و مي فرمايد: 

اي ) «... 151انعام:»(یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم.....«
از پيامبر خدا و صاحبان امرتان نيـز   كساني كه ايمان آورده ايد، پيرو دستورات خدا باشيد و

  در اين آيه شريفه، امر به اطاعت سه مقام شده است:» اطاعت كنيد.
اول، اطاعت از خدا، يعني پيروي از قرآن كريم كه در بردارنده پيام ها و اوامـر الهـي   

  است.
بـه ايـن معناسـت     ؛دوم، اطاعت از پيامبر خدا براي كساني كه در عصر رسالت بودنـد 

كه سخنان پيامبر را به گوش جان شنيده و اوامرش را انجـام و نـواهي اش را تـرك كننـد و     
كساني كه عصر آن حضرت را درك نكرده اند وظيفه دارند آنچه از گفتار و رفتار اخـالق  
و آداب پيامبر گزارش شده را به دست آورنـد و الگـوي گفتـاري و رفتـاري خـويش قـرار       

  اين آيه شريفه عمل كرده باشند. دهند تا به
مسـتلزم ايـن     ،كه در رديف اطاعت از پيامبر خـدا اسـت   -سوم، اطاعت از اولي االمر

  است كه :
الف) اولي االمر شخصيت هاي برجسته اي باشند كه گفتارشان و اخالق و رفتارشـان  

نان همچون پيـامبر  يعني آ، ار و رفتار نبي گرامي اسالم باشدفتكامال منطبق بر اوامر خدا و گ
امر به اطاعت كساني كه از نظر شخصيتي سـنخيتي بـا    ،چرا كه خداي حكيم ؛معصوم باشند

پيامبر ندارند و گتفار و رفتـار و اخالقشـان منطبـق بـر سـنت رسـول گرامـي اسـالم نيسـت،          
  نخواهد كرد؛ چون بر خالف مقتضاي حكمت است.
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عصـوم نباشـند، مسـتلزم تنـاقض     ب) معصوم باشند، روشن است كه اگر اولـي االمـر م  
است، زيرا والي غير معصوم، ممكن است از روي جهل يا پيروي از هواهـا و اميـال نفسـاني    
خويش امر به معصيت كند،آنگاه اطاعـت آن ولـي امـر، مسـتلزم معصـيت خداسـت، چـون        
خداي سبحان به دوري از گنـاه امـر كـرده اسـت وعـدم اطاعـت از ولـي امـر هـم، مسـتلزم           

و اين مستلزم اجتمـاع  » از صاحبان امر اطاعت كنيد«است، چون خداوند فرمود: معصيت خد
نقيضين مي شود كه محال است و امر به آن مستلزم تكليف  به محـال؛ يعنـي تكليـف مـا ال     

خداونـد  )«286بقـره: »(ال یکلف الله نفسـا اال وسـعھا«يطاق است و خداي سبحان فرموده است: 
نتيجه اينكه اولي االمر بايد مقام عصمت » يف نخواهد كردهيچ نفسي را بيش از وسعش تكل

  داشته باشند.
ال طاعـة «ج) امر به معصيت نكنند؛ زيرا پيامبر گرامي و امير مومنـان، علـي فرمودنـد:    

از هـيچ مخلـوقي در معصـيت خـداي     )«381: 4،ج 1427(صدوق،» لمخلوق فی معصیه الخالق
  »سبحان نمي توان اطاعت كرد.

همـان) و در  »(انما الطاعه للـه و لرسـوله و لـواله االمـر«ر ادامه مي فرمايد اميرمومنان د
استدالل آن فرموده اند: خداي سبحان امر به طاعت رسول كـرد، چـون او معصـوم و پـاك     

نهـا معصـوم و   آاست و امر به معصيت نمي كند پس امر به طاعت اولي االمـر كـرده، چـون    
  كنند(همان).پاك اند و امر به معصيت نمي 

د ) تعيين شده باشند، شناخت عصمت توسط امت ممكن نيست، زيـرا مـردم تنهـا بـر     
اما معصوم كسي است كه از گناه كوچـك و   ،ظواهر اعمال و گفتار افراد شهادت مي دهند

بزرگ در آشكار و نهان پرهيز مي كند. اين علمش تنها نزد خدا و رسـول و كسـاني اسـت    
پس اين پيـامبر خـدا و امامـان حـق      ،عني علم به ملكوت اعمال دارندكه مقام امامت دارند ي

احاديث متواتري است كه پيامبر اين كـار   ؛هستند كه مي توانند اولي االمر را مشخص كنند
  را انجام داده اند و آن ها معصومين از اهل بيت پيامبر هستند به دليل آيه شريفه: 

)خداونـد  33(احزاب: » البیت و یطھرکم تطھیراانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل «
  مي خواهد از شما اهل بيت هر پليدي را بزدايد و شما را به شايستگي پاك گرداند.
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روايات معتبري از پيامبر گزارش شده است كه مراد از اهل بيت، كسـاني هسـتند كـه    
و ام سـلمه  » يتـي هوالء اهـل ب «پيامبر آنان را در زير كساي يماني خويش جاي داد و فرمود: 

فرمود: آيا من هم اجازه ورود دارم؟ حضرت فرمودند: تو بر نيكي هستي اما جزو اين گروه 
  نيستي.

  از اين آيه و روايات نبوي ذيل آن، چند نتيجه در ارتباط با بحث ما به دست مي آيد:
ال «الف) معصومين به حقيقت قرآن آگاهند؛ چنـان كـه خـداي سـبحان مـي فرمايـد:       

و ايـن پـاك   » قرآن را مس نمي كنند مگـر پـاك شـدگان   ) «79(واقعه:» ال المطھرونیمسه ا
  شدگان همان اهل بيت هستند كه خداي سبحان اراده طهارتشان كرده است.

ب ) سنت معصومين حجت است؛ يعني امير المومنين علي (ع) و حضرت زهـرا (س)  
ند، مقـام عصـمت داشـته  و    و يازده فرزند آنان، كه بر اساس روايـات ائمـه معصـومين هسـت    

اطاعت از قول، فعل و تقرير آنان، حجت است؛ چنان كه عالمه طباطبايي در حجيت كتاب 
  و سنت رسول گرامي اسالم و ائمه معصوم از اهل بيت پيامبر مي نويسد:

قرآن كريم كه مأخذ اساسيِ تفكـر مـذهبي اسـت، بـه ظـواهر الفـاظ خـود در برابـر         «
داده است و همان ظواهر آيات، بيـان پيغمبـر (ص) را تـالي بيـان     شنوندگان حجت و اعتبار 

  )75: 1376(طباطبائي،» قرآن قرار مي دهد و مانند آن حجت مي سازد.
  ايشان به آيه ذيل استناد مي كند:

مـا بـر تـو    ) « 44نحـل: »( و انزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیھم و لعلھم یتفکـرون« 
تا براي مـردم آنچـه را كـه بـه سـوي آنـان فـرو فرسـتاده انـد روشـن           قرآن را فرو فرستاديم 

و آيات ديگري كه رسول اهللا را معلم و اسوه مـردم قـرار داده   » .گرداني،  باشد كه بينديشند
  است، دليل بر حجيت گفتار و رفتار پيامبر خدا و حتي سكوت و امضاي اوست.

  ايشان در ادامه، درباره حجيت اهل بيت مي نويسد:
همچنين با تواتر قطعي از آن حضرت رسيده است كه بيان اهل بيت وي، مانند بيـان   «

خودش مي باشد و اهل بيت در  اسالم سـمت مرجعيـت علمـي داشـته و در بيـان معـارف و       
احكام اسالم هرگز خطا نمي كنند و بيانشان به طريق مشافهه (براي افرادي كه در عصر ائمه 

  همان)»(تند) يا نقل قابل اعتماد، حجيت است. بودند و بر آنها دسترسي داش
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  .شرايط حجيت سنت2-2-1
وقتي حجت است كه ثابت شود قول معصوم است و الزمه  ،سنت از نظر علماي اماميه

آن، اثبات صدور سخن از معصوم است و براي آن، يكي بررسي اسناد حديث و ديگر مـتن  
ر آن مي باشـند. بـر ايـن اسـاس بـه      حديث ضروري است كه دو علم رجال و درايه عهده دا

(كه موضوع علم كالم است) كه بـه نـص قـرآن     ،گفته عالمه طباطبايي در معارف اعتقادي
به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است  ،علم و قطع الزم است

  )85عمل مي شود.(طباطبائي،همان:
قرآن است؛ چنان كه آيـت  خبري كه شرايط صحت حديث، عدم مخالفت حديث با 

  اهللا جوادي آملي مي نويسد:
روايتي كه با قرآن اختالف تبـايني نداشـته باشـد در دامنـه قـرآن قـرار مـي گيـرد و         « 

  )160: 1،ج1378جوادي آملي،»(حجيت دارد و قابل استناد است. 
نتيجه اينكه سنت رسول گرامي، مشـترك بـين اماميـه و سـلفيه اسـت و سـنت امامـان        

ز منابع اختصاصي  اماميه و سنت سلفيه صالح از منابع اختصاصي سلفيه به شمار مي معصوم ا
  آيد.

گفتني است در ميان سلف صالح، علي (ع) و فرزندان او هم قـرار مـي گيرنـد؛ چـون     
آنان خاندان رسول اهللا و اهل بيت او هستند. اما سلف صـالحي كـه سـلفيه بـه عنـوان مرجـع       

اماميه يا در مجموعه روايان سنت رسول اهللا قرار مي گيرند،  فكري خويش پذيرفتند، از نظر
آن گاه سخنان بر اساس قواعد علم حديث سنجيده مـي شـود، اگـر گزارششـان معتبـر بـود       
پذيرفته مي شود و اگر سخني از خودشان گفتنـد، بـا كتـاب خـدا و سـنت معصـوم و عقـل        

يـا اگـر    ؛ش قـرار مـي گيـرد   سنجيده مي شود. پس اگر كالم حكيمانه اي بود، مـورد پـذير  
گزارشي تاريخي نقل كرده اند، گزارش آنها به ميزان و ثاقتشان و بر اساس قواعدي كـه در  
درستي يك گزاره تاريخي الزم است سنجيده مي شود، اگر قابل اعتمـاد بـود پذيرفتـه مـي     

  شود.
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  .جايگاه روايات در تفسير قرآن:2-2-2
بايد ببينيم  ،اعتبار خود را از قرآن كسب كرد بعد از آنكه حديثي خودش معتبر بود يا

چه نقشي در تبيين و تفسير قرآن كـريم دارد كـه الزم اسـت بـه آن رجـوع شـود. كـاركرد        
مبلـغ و تأويـل   «و » مفاد آيات«، »معاني و مصاديق واژگان«روايات بيشتر در تبيين سه بخش 

  )223: 1387بوده است. (رجبي، » قرآن
  فرمايند: سوره ابراهيم مي 35تفسير آيه  عالمه طباطبايي در ذيل

وابسط كلمة في هذا المعني ما وقع في أخبـار آل العصـمه: ان اهللا يوفـق عبـده لفعـل      « 
كنـد عبـارتي   ترين بياني كه اين معنا را افاده مـي ترين و سادهكوتاه» «الخير و ترك الشر هذا

اند: خداوند بنـده خـود را   است كه در كلمات اهل بيت عصمت (ع) آمده است كه فرموده
  ).70: 12ق، ج  1417(طباطبائي، ». كندموفق به عمل خير و يا ترك عمل زشت مي

يعني در عين اينكه نگاه عالمه طباطبايي به آيات ديگر قرآن است، ولي اشراف ايشان 
شود در برداشت معنا از روايات كمـك بگيرنـد. حتـي گـاهي مباحـث      به روايات باعث مي

نمايند. آيت اهللا جوادي آملـي دربـاره توجـه    نيز به خاطر كفايت روايات ترك ميعقلي را 
  عالمه طباطبايي به مباحث روايي چنين مي نويسد: 

كرد، براي اينكه بحث روايي بـه طـور كامـل    گاهي طرح مبحث فلسفي را ترك مي«
  )22: 1392(جوادي آملي،» .دار ارائه معارف عقلي بوده استعهده

طباطبائي (ره) عقيده داشتند كه قرآن كريم ظاهري دارد كه مردم آن  حضرت عالمه
شـنود. همـان گونـه كـه     فهمد و نمـي اما باطن آن را هر كس نمي ،شنوندخوانند و ميرا مي

مس ظاهر قرآن كريم به طهارت و پاكي ظاهر، نيازمند است درون و مكنون كتاب الهي نيز 
بـارز پاكـان و مطهـران از ادنـاس و ارجـاس را      جز بـا طهـارت درون ممكـن نيسـت. نمونـه      

انما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم «خداوند چنين معرفي كرده است: 
  ).310: 16،ج1417) (عالمه طباطبايي،33(احزاب: » تطهيراً

) بـه ايـن مهـم    7(آل عمران : » والراسخون فی العلـم« مرحوم عالمه در ذيل آيه شريفه 
ازند كه قرآن داراي مراتب و درجاتي است كه اهل بيت (عليهم السالم) كه مصداق مي پرد

اتّم  راسخون در علم هستند و به جهت دارا بودن ملكه عصمت، به تمام ابواب آن آشـنايند.  
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یله«امام صادق(ع) مي فرمايند:   ،آن راسخان در علم» نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأو
 :1،ج1363و تأويـــل آيـــات مشـــابه را مـــا مـــي دانيم.(كلينـــي، مـــا اهـــل بيـــت هســـتيم

)  البته الزم به ذكر است كه طبق نظر عالمه طباطبـائي، اهـل   199: 22،ج1403؛مجلسي،213
اين مقام رسيده اند كه  ،بيت عليهم السالم به جهت شدت اتصال به منبع فيض و قرب به حق

  ) .228: 12،ج1417مفسر حقيقي آيات الهي هستند.(عالمه طباطبائي،

  معرفت عقلي از ديدگاه ابن تيميه: -3
عقل، از مهم ترين منابع معرفت است. درباره جايگاه عقل در معرفت، ميـان متفكـران   

هـاي متفـاوتي    اهاختالف نظر فراوان وجود دارد. متكلمان و اصحاب فرق و ملل نيـز ديـدگ  
درباره جايگاه عقل در معرفت به ويژه معرفت الهيات دارند. سلفيه گرچه در مسائل زندگي 
از عقل بهره مي برند اما عقل را به عنوان يك منبع مستقل در الهيات و مسـائل فراطبيعـي بـه    

 فهـم كتـاب و سـنت و سـخن     ،ويژه اسماء و صفات الهي نمي پذيرندو باالترين هنر عقل را
  سلف مي دانند.

ابن تيميه در بحث رابطه عقل و نقل، پايه و اساس بودن عقل براي نقل را رد مي كنـد  
عقل اساس ثبوت شرع در األمر الـنفس نيسـت و ايضـاً اسـاس     «و در توضيح آن مي نويسد: 

چون علم مطابق با معلومي است كه  ،ثبوت صفتي براي شرع كه واجد آن نبوده باشد نيست
  )50: 1(ابن تيميه، بي تا، ج » ن مستغني استمعلوم از آ

و علـوم   ؛علوم را بر دو قسم مي كند، علوم عملي و علوم خبـري نظـري   ،وي در ادامه
خبري نظري را علومي مي داند كه معلوم در وجودش به علم آن نيازي ندارد؛ مانند علم مـا  

ها ثبوت دارند؛ خواه  به وحدانيت خداي تعالي و اسماء و صفاتش... اين معلومات في نفس
  )50علم به آنها داشته باشيم يا نداشته باشيم. (همان: 

ايشان از اين بحث نتيجه مي گيرند كه رابطه شرع بـا عقـل از ايـن بـاب اسـت؛ يعنـي       
خواه با عقلمان به آن عالم شـوم يـا    ،شرعي كه از جانب خدا نازل شده في نفسه ثبوت دارد

عقل مـا بـي نيـاز اسـت و لكـن مـا بـه آن محتـاج هسـتيم و           نشويم. آن في نفسه از علم ما و
پس اگـر عقـل شـرع را همـان گونـه كـه هسـت         ؛نيازمنديم كه با عقلمان آن را درك كنيم

  دريافت، عالم به آن مي شود.
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  وي در ادامه در مقام محاجه با عقل گرايان مي گويد: 
ع (نقـل) اسـت و   عقل اسـاس معرفـت مـا بـه سـم      كه، اگر مراد شما از عقل اين است

  راهنماي ما براي صحت نقل است، در پاسخ مي گوييم:
آيا مراد شما از عقل غريزه اي است كه در ماست يا در علومي است كه به واسطه آن 

  كسب مي شود.
اگر معناي اول مراد باشد، مي گوييم: اين علمي نيست كه تصور شود معارض با نقـل  

م عقلي يا نقلي است... همچنين اين عقل شرط هـر  است؛ چون عقل به اين معنا شرط هر عل
  )51اعتقادي است كه با استدالل به دست مي آيد. (همان: 

ابن تيميه در ادامه به معناي دوم عقل اشاره مي كنـد و مـي نويسـد: بـديهي اسـت كـه       
چنين نيست هر چه با عقل دريافت مي شود، اساس شرع و دليل بر صـحت آن باشـد، زيـرا    

بيش از آن است كه به حصر درآيد. اما هدف از علم به صـحت سـمع (نقـل)    معارف عقلي 
  چيزي است كه به واسطه آن صدق رسول اهللا (ص) شناخته مي شود.

صدق رسول اهللا (ص)  دانسته شـود.   ،پس چنين نيست كه هر علم عقلي به واسطه آن
  )52و  51(همان: 

نيسـت كـه همـه معقـوالت      در ادامه مي نويسد: بر همين اساس مي توان گفت چنـين 
اساس و پايه نقل باشند؛ يعني نه علم به سمعيات متوقف بر آن عقليات است و نه داللـت بـر   

  صحتش. (همان)
  در پايان نتيجه مي گيرد:

فاذا کان المعارض للسمع من المعقوالت ما ال یتوقف العلم بصحه السمع علیه لم یکن یقـدح « 
واضح و لیس القدح فی بعض العقلیات قدحًا فی جمیعا کما أنـه فیه قدحا فی أصل السمع و هذا بین 

لیس القدح فی بعض السمعیات قدحًا فی جمیعھا و ال یلزم من صحه بعـض العقلیـات صـحه جمیعھـا 
  )53(همان: » کما یلزم من صحه السمعیات صحه جمیعھا...

ع هر گاه سمعيات (كتاب و سنت) با معقوالتي معارض شود كه علم بـه صـحت سـم   «
مبتني بر آن معقوالت نيست، اشكال وارد بر آن نقل اشكالي به اصل سـمع وارد نمـي كنـد.    

مسـتلزم بـي   ، اين مطلب روشن است. همچنين اگر بعضي از ادراكات عقلي بي اعتبـار شـود  
اعتباري همه گزاره هاي عقلي نيست، همچنان كه بي اعتباري بعضي سـمعيات موجـب بـي    
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يز صـحت بعضـي عقليـات مسـتلزم صـحت همـه آنهـا نيسـت و         اعتباري همه آنها نيست و ن
  »صحت بعضي سمعيات هم مستلزم صحت همه آنها نيست....

نتيجه و حاصل كالم ابن تيميه: مسائلي كه از طريق عقل بـه دسـت مـي آيـد، بعضـي      
ممكن است درست و صادق باشد و بعضي نادرست و كـاذب. رابطـه آنهـا از نظـر منطقـي،      

زئيه است كه از صدق يا كـذب يـك گـزاره جزئـي، صـدق يـا كـذب        رابطه گزاره هاي ج
  گزاره ديگر الزم نمي آيد؛ به همين شكل است در گزاره هاي نقلي.

  خودش بحث منطقي است كه ابن تيميه مخالف آن است. ،البته رابطه قضايا
 خالصه اينكه: ابن تيميه عقل را به عنوان منبع معرفت و استدالل عقلي در مقام مجادله
با خصم مي پذيرد و آن را بعد از كتاب و سنت و فطرت در مرتبه سوم قرار مي دهد؛ چنان 
كه از وي گزارش شده است مي گويد: معارف را بايد از قرآن و سنت اخذ كرد. در مرتبـه  
دوم بايد بر فطرت تكيه كرد؛ چنان كه وي معرفت خدا را فطري مي داند. البته مـراد ايشـان   

 قل است كه مراد از آن انتقال ذهن از الزم به ملزوم يـا بـرعكس اسـت.   از فطرت، فطرت ع
مقدمات براي كسب نتيجـه مـي دانـد و آن را اسـتدالل مـي       ،ايشان دليلي عقلي را به ترتيب
كار مي رود؛ يعني در مقام جـدال بايـد اسـتفاده شـود و الّـا از      ه نامد كه براي تسليم خصم ب

الهي با بودن كتاب و سنت و فطرت، نيازي بـه اسـتدالل   نگاه ابن تيميه ما در كسب معارف 
 عقلي نداريم. 

برخي از محققان موضع معتدل تري در پيش گرفتـه و دسـت كـم، عقـل را در مرتبـه      
سلفيه بر عقل اعتماد دارند و بـر  « سوم نشانده اند؛ چنان كه قيس خزعل العزاوي مي نويسد:

را مقيد به نص نموده، اولويـت را بـه وحـي مـي     اجتهاد و آزادانديشي تكيه مي كنند اما آن 
دهند. اجماع عقيده سلف بر اين است كه عقل و اجتهاد در مرتبه سوم؛ يعني بعد از قـرآن و  

  )27: 1992(قيس خزعل، » سنت است.
از سخن وي فهميده مي شود كه سلفيه رابطه عرضي بين قرآن، سـنت و عقـل برقـرار    

ما اگر رابطه طولي بين قرآن و سنت و عقل برقرار نمائيم، كرده، آنگاه ارزشيابي مي كنند، ا
كليد فهم قـرآن و   ،نيازي به اين گونه رتبه بندي نيست. سنت در راستاي قرآن است و عقل

براي احياي عقل آدميان برانگيخته شـده انـد و قـرآن مكـرر بـر تفكـر و        ،سنت است و انبيا
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الفاظ قرآن و سنت و سخنان سلف تفكـر   تعقل و تدبر دعوت كرده و نفرموده است تنها در
كنيد، بلكه مي فرمايد: خردمندان در خلقت آسمان ها و زمين تفكر مي كننـد (آل عمـران:   

خداوند انبيا را فرستاد تا گنجينـه هـاي نهفتـه در    «) و امير المومنان علي (ع) مي فرمايد: 191
  ».یروا لھم دفائن العقولیث«؛ (نهج البالغه، خطبه اول) »خرد آدميان را برانگيزانند
يعني كتاب  ،درباره عقل پذيرفته نيست؛ زيرا عقل را در عرض نقل هپس ديدگاه سلفي

و سنت قرار داده آنگاه بحث مي كند كه آيا با بودن نقل نيـازي بـه تفكـر عقلـي داريـم يـا       
  اين خود مغالطه آشكاري در رابطه عقل و نقل است. ؟خير

  معرفت نقلي: -4
مهمترين روش شناخت نزد سلفيان است و مهمتـرين منـابع آنـان در ايـن     روش نقلي، 

  راستا كتاب خدا، سنت پيامبر و سنت سلف صالح است.
مراد از معرفت نقلي، معرفت هايي اسـت كـه از طريـق درك قـرآن و سـنت نبـوي و       
سنت سلف كسب مي شود كه با توجه به اهميـت ايـن روش معرفتـي نـزد سـلفيه و اهميـت       

  آن، هر كدام به طور مستقل بحث مي شود.منابع 

  . كتاب (قرآن):4-1
  يكي از مهم تري منابع معرفتي مسلمانان؛ به ويژه سلفيه قرآن كريم است.

احمد بن حنبل در شأن جايگاه قرآن مي نويسد: از شما مي خواهيم كـه چيـزي را بـر    
آن بـا بنـدگانش   قرآن ترجيح ندهيد؛ زيرا كالم خداست و چيزي است كه خدا بـه واسـطه   

  )10سخن گفته است. (ابن بدران، بي تا: 
  ابن تيميه درباره جايگاه قرآن مي نويسد:

هو حبل الله المتین، و الذکر الحکیم، و الصـراط المسـتقیم... و ال تنقضـی عجائبـه، و ال « 
ن قـرآ ) «43: 1(ابـن تيميـه، بـي تـا، ج    » یشبع منه العلماء من قال به صدق، و مـن عمـل بـه أجـر...

ريسمان محكم الهي و بيان خداي حكـيم و صـراط مسـتقيم اسـت... شـگفتي هـايش پايـان        
نپذيرد و علماء از آن سيراب نگردند، هر كس با قرآن سخن گويد، راست گفته و هر كس 

  »به قرآن عمل كند پاداش گيرد.
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و به بيان مصطفي حلمي، از پرتوهاي روش ابن تيميه، بسنده كردن او به قرآن و سنت 
است و از نظر او قرآن و سنت بـراي آنچـه كـه انسـان در معرفـت ديـنش و تنظـيم زنـدگي         

  )208: 1413دنيايش نيازمند است كافي است. (حلمي،
  در بيان اصول صحيح براي قواعد دين مي نويسد: ،صنعاني از علماي خلف اين تيميه

ذب، و هدی ال ضالله، من ضروره الدین أن کل ما فی القرآن فھو حق ال باطل، و صدق ال ک« 
و علم ال جھاله، و یقین ال شک فیه، فھذا األصل ال یتّم أسـالم أحـد و ال أیمانـه إّال بـاألقرار بـه و 

از ضروريات دين اسالم اين اسـت كـه   ) «13: 1412(صنعاني، » .هذا مجمع علیه ال خالف فیه
كـه دروغـي در   آنچه در قرآن آمده حقي است كه بطالني در آن راه ندارد، صـدقي اسـت   

آن نيست، هدايتي است كه گمراهي در آن نيست و علمي است كـه جهلـي در آن آميختـه    
نشده است و يقيني است كه شكي در آن راه نداردو ايـن اصـلي اسـت كـه اسـالم و ايمـان       
كسي با آن تمام نمي شود مگر با اقرار به اين اصل و {عالمان دين} بـدون اختالفـي بـر آن    

  »اجماع دارند.
ر اين عبارت جايگاه معرفتي قرآن بـه روشـني بيـان شـده اسـت و آن اينكـه سـخني        د

  مطابق واقع و راست و درست و سخني علمي و يقيني و كتابي هدايت بخش است.

  حجيت قرآن:
حجيت قرآن از چند جهت مـي توانـد بررسـي شـود؛ يكـي از جهـت محتـواي آن و        

سـوم سـالمت از تحريـف و چهـارم      ديگري از آن جهت كه از جانب خدا نازل شده است،
  .عصمت پيامبر

يعني هر محقق زبان دانـي كـه بـه درسـتي      الف: استواري علمي و عقلي قرآن؛
به برتري آن بر كتاب هـاي   ،بتواند قرآن را بفهمد، به دليل عقل با توجه به عمق معاني قرآن

پـذيرد كمتـر بـه    بشري حكم خواهد كرد. اما سلفيه چون داوري عقل در اين مسأله را نمي 
  اين روش روي مي آورند.
قرآن حجيت خود را با معجزه بودن اثبات مي كند. بعد از آنكـه   ب: اعجاز قرآن؛

اعجازش ثابت شد، انسان بدون چون و چرا بايد احكام و معارفش را بپذيرد؛ زيرا با اعجـاز  
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و مـن  «ثابت شده است كه كالم خداست و خداي حكيم راستگوترين سخن گويان اسـت؛  
  )87(نساء: » أصدق من الله حدیثنا

سلفيه اين روش را بر روش گذشته ترجيح مي دهند. سلفيه در استدالل بر كالم خـدا  
بودن قرآن، به خود قرآن استناد مي كنند، چنان كه صالح الثيمين در شرح كالم ابـن تيميـه   

و أن ) « 75: 1428يمين، به آيه شريفه زير استدالل مي كند: (صالح العث ،در كالم بودن قرآن
اگر فردي از مشـركان از  ) «6(توبه: ». أحد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کالم الله
  »تو پناه خواست پس او را پناه ده تا كالم خدا را بشنود.

خـواه شـخص    ،اما آيا استدالل به خود قرآن، بر اين كه كالم خداست نـه كـالم بشـر   
يا از ديگري آموخته باشد، با اين آيه اثبات مي شود؟ بحث ديگـري  پيامبر آن را گفته باشد 

  است.
اما قرآن كريم براي استدالل به كالم اهللا بـودنش بـه آيـه زيـر اسـتناد جسـته كـه مـي         

  فرمايد:
اگر قـرآن كـريم   ) « 82(نساء: » و لو کان من عند غیر الله لوجودوا فیه اختالفًا کثیـراً « 

  »، در آن اختالف فراوان مي يافتي.از سوي كسي غير از خدا بود
قرآن مبدأ و منتهاي انسان را به خداي يگانه مي داند و او را به عبادت خداي يكتا مي 
خواند اين وحدت مبدأ و غايت و وحدت خالق، رب، مالك و رزاق داللت بر يك پارچـه  

كه با تدبر در بودن كالم و منشأ واحد داشتن آن مي كند. اما اين يك استدالل  عقلي است 
  قرآن حاصل مي شود.

يكي از ديگر داليل حجيت قرآن، سالمت قرآن از  ج. سالمت قرآن از تحريف؛
تحريف است. به اين معنا كه قرآن موجود در دسـت مسـلمانان، همـان اسـت كـه از سـوي       
خداي سبحان بر پيامبر نازل شده و توسط پيامبر گرامي بر مردم تالوت گرديـد و اصـحاب   

: 1422درسينه سپرده و كاتبان وحي مكتوب مي كردند و محفوظ داشتند؛ (مقدسـي،  آن را 
  )9(حجر: ». إنا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون« ) همچنانكه خداوند سبحان فرمود: 135

اما در جمع آوري قرآن، به اين معنا كه براي اول بار آيا در زمان پيامبر (ص) صورت 
 ؛يا اينكه چند بـار جمـع آوري شـده، اخـتالف نظـر وجـود دارد      گرفته يا بعد از حضرت و 
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برخي مانند حاكم نيشابوري معتقدند قرآن كريم در سه نوبت جمع آوري شد. برخي ديگر 
مانند سيوطي بر اين باورند در زمان خليفـه اول و برخـي معتقدنـد قـرآن موجـود در دسـت       

) به هر حال، 181: 1، ج1421ي، جا جمع گرديد. (سيوط مسلمانان در زمان خليفه سوم يك
اين ها مباحثي است كه در علوم قرآني بحث مي شود و آنچه در بحث ما مهم اسـت اينكـه   

) در سالمت قرآن از زيادت و نقصان 239-240: 1، ج1410سلفيه همچون اماميه (زركشي، 
  )132-141: 1422اتفاق نظر دارند. (مقدسي، 
هـاي حجيـت قـرآن، عصـمت پيـامبر اسـت؛       يكي ديگر از دليل  د. عصمت پيامبر؛

برخي از محققان دليـل حجيـت قـرآن را عصـمت پيـامبر مـي داننـد، چنـان كـه محمـد بـن            
  اسماعيل شربيني مي نويسد:

وي در توضــيح ايــن » العصــمه ســبیل حجیــه القــرآن کــریم، و الســنه النبویــه المطھــره «
  مطلب مي نويسد:

هر چيزي اسـت كـه از جانـب     عصمت حضرت رسول (ص) در تبليغ، بيانگر حجيت
خواه وحي قرآني باشد و خواه به عنـوان قرآنـي تـالوت نشـده      ،خداي سبحان آورده است

  )29-34باشد بلكه جزو حديث قدسي يا سنت نبوي باشد. (شربيني، بي تا: 

  . سنت4-2
يكي ديگر از منابع معرفتي مسلمانان، سنت رسول اهللا است، كه الزم است در اهميـت  

  ن بحث شود.و حجيت آ
  در اهميت سنت سخن بسيار گفته اند. الف) اهميت و جايگاه سنت؛

خـداي  «؛ »أن اهللا ليدخل العبـد الجنـه بالسـنه يتمسـك بهـا     «احمد بن حنبل مي نويسد: 
و در جايگاه سنت و در » تعالي بندگاني را به سنت تمسك مي جويند وارد بهشت مي كند.

) و 10بعد از كتاب خدا قرار دارد (ابن بدران، بـي تـا:   ارتباط با كتاب خدا مي نويسد: سنت 
در جاي ديگر در اين باره مي نويسد: سنت قـرآن را تفسـير مـي كنـد و دليـل قـرآن اسـت.        

  )19: 1415(زمرلي فواز احمد، 
ولي در نسبت سنت با عقل معتقد است كه سنت با عقـل هـاي آدميـان تحصـيل نمـي      

  مان)تنها بايد پيرو سنت باشيم. (ه ،شود
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اگر بپـذيريم قـول، فعـل و تقريـر پيـامبر حجـت اسـت، آنگـاه          ب) حجيت سنت؛
  هم از حيث معرفت و هم از حيث عمل پذيرفته مي شود. ،حجيت پيامبر

يكي از داليل حجيت سنت، فرمان خداي سـبحان اسـت كـه     دليل حجيت سنت:
آنچه از پيامبر خدا ) «7 ؛ (حشر:»ماآتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا« مي فرمايد: 

  »به شما رسيده، پس به آن تمسك جوييد و آنچه كه شما را از آن بازداشت باز ايستيد.
فھذه اآلیه فیھا األیجـاب علـی العبـاد باالئتمـار «شوكاني ذيل آيه شريفه فوق مي نويسد: 

صـلی  -عما نھی عنهو األخذ به، و االنتھاء  -ّصلی الله علیه (و آله) و سّلم -بما أمر به الرسول
در اين آيه بر بندگان  واجب شده است كه آنچـه رسـول   « ؛ »الله علیه و (آله) و سلم و ترکه

باز ايسـتد و   ،پذيرفته و به كار گيرند و آنچه رسول اهللا از آن نهي كرده ،خدا بدان امر كرده
  )25: 1414(شوكاني، » ترك نمايند.

دن خداست؛ اول، از آن جهت كه رسول به اعتبار حجيت دا ،پس حجيت سنت پيامبر
اهللا (ص) را اسوه و پيشواي مومنان قرار داده است. دوم، از آن جهت كه اطاعـت از رسـول   
خدا را موجب محبت خويش قرار داده است. سوم، از آن جهـت كـه امـر نمـوده بـه اوامـر       

  پيامبر خدا تن داده و از نواهي او باز ايستيم.
هللا است؛ چون آن حضرت معصوم اسـت. پـس پيـروي    دليل ديگر، عصمت رسول ا -

از اوامر و نواهي او حركت در صراط مستقيم الهي است؛ چنان كه خـداي سـبحان او را بـر    
ته و صحابه بر عصمت او جماع كرده انـد. پـس همـان گونـه كـه سـنت       سصراط مستقيم دان

عنـي قـول پيـامبر    پيامبر در نزد فقها حجت است از نظر اخالقي و معرفتي نيز حجت اسـت؛ ي 
  خودش برهان است.

سنت صحيح چگونه مي تواند مخالف كتاب خدا باشـد، در حـالي كـه پيـامبر خـدا      « 
م: 1986(ابـن قـيم،   » مبين كالم خداست و عالم ترين مردم به تأويل قرآن و مراد آن اسـت. 

67(  
ه اما آيا هر چه در كتـب حـديثي يـا غيـر آن بـ      ،ابن قيم بر سنت صحيح تكيه مي كند

پيامبر خدا (ص) نسبت داده شده، مي توان به عنوان سنت صحيح پذيرفت يا حديث صحيح 
معياري دارد كه بايد با آن معيارها به صحت حديث اطمينان پيـدا كـرد كـه در جـاي خـود      

  بحث شده است.
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نتيجه اينكه در معرفت شناسي سلفيه، حديث جايگاه معرفتي مهمي دارد، مشـروط بـر   
 ت كرد كه سنت نبوي است، نه سنت اموي.اينكه بتوان ثاب

  نتيجه گيري
درتفسيرقرآن، نقش عقل و نقل به عنوان دو مؤلفه اصلي، كه خود آيات الهـي بـر آن   

  كنند، بسيار پر رنگ است.تأكيد مي
در مقام مقايسه بايد عنوان كرد كه از نظر عالمه طباطبايي ،عقلي كـه در روش تفسـير   

هم سطح با نقل در درون دين است؛ از   باح است و مفتاح كههم مص ،كنندقرآن معرفي مي
اين رو قرآن كريم، كتاب هدايت همگاني اسـت كـه  بـا فطـرت و عقـل همـاهنگي دارد و       
دائماً انسان را به توجه ودقت به فطرت حقيقي و عقل سليم و تفكر در نظام هسـتي سـفارش   

ازايـن رو در ايـن    كنـد؛ سـرزنش مـي   دنبال حقيقت نيسـتند را دائمـاً  ه كند و كساني كه بمي
ديدگاه كه عالمه طباطبايي در پيش گرفته اسـت، قـرآن و برهـاني جـدايي ندارنـد و معيـار       

كند در كنار دليل و اگر دعـوتي  قرآن اگر ادعايي مي ؛ضرورت وحي، عقل است نه تجربه
بـن تيميـه   دارد در پرتو برهان است و لذا قرآن، برهـان پروردگـار اسـت. ولـي در ديـدگاه ا     

فقـط مفتـاح بـودن آن اسـت بعـد از آن       ،نهايت جايگاهي كه براي عقل مي توان قائل شـد 
  همچون اهل حديث بايد تمسك به نقل كرد.

برداشت هاي آنها در معرفت  ،ابن تيميه وسلفيه به نقل اهميت ويژه اي مي دهند ولي 
رآني و مثَل هـا ننمـوده   وتوجه دقيق به محكمات و متشابهات ق ،نقلي محدود به ظواهر است

جداي از عقل نيست وهمچون دوبال پـرواز بـراي    ،ولي نقل در ديدگاه عالمه طباطبايي اند.
رسيدن به حقيقت مي باشند؛ از اين رو جايگاه محكمـات ومتشـابهات در تفسـير صـحيح از     
 آيات قرآن وبرگرداندن متشابهات به محكمات ، برجسته مي باشد. همچنـين يكـي از منـابع   
مورد استفاده در تفسير قرآن، سنت است كه از نظر عالمه قول، فعل و تقرير امامان معصـوم  

  عليهم السالم است ولي از نظر ابن تيميه فقط منحصر در پيامبر اكرم  مي باشد.
همچنين بايد اين نكته را خاطر نشان كرد كـه تفكـر اخبـاري گـري در فهـم قـرآن و       

طباطبايي، قابل قبول نيست؛ زيرا ثمره آن اين است كه مـا بايـد   روايات نيز درديدگاه عالمه 
  تابع فهم افراد ساده يا متوسطين از مسلمانان صدر اسالم باشيم.
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تفـاوت قائـل شـد؛ زيـرا آنچـه      » روايـات «و » عتـرت «الزم به ذكر است كه بايـد بـين   
در  ؛هماهنگ با قرآن معرفي شده عترت است يعنـي خـود معصـوم، كـه قـرآن نـاطق اسـت       

: در  حديث ثقلين همسنگ قرآن معرفي شده است ولي روايتي كه به دست ما مي رسـد اوالً
: قطعي الصـدور بـودن    حد فهم راوي سخن گفته شده نه به اندازه ادراك خود معصوم، ثانياً

  روايت و سند روايت نيز بايد بررسي شود.
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