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  جايگاه عقل در تفسير الميزان

  جايگاه عقل

  در تفسير الميزان

  ∗∗∗∗سعيد روستاآزاد

  چكيده

تبط و منسجم جز با تكيه بر تفسـير  مسـتند   اي مر  عنوان مجموعه  به قرآن کریمنيل به معارف 
گيـري از منـابع اصـيل،      به منابع روشن و متقن ميسر نيست. از جملـه مفسـراني كـه بـا بهـره     

عالمـه سـيد   اند،   ويژه حجت دروني عقل، به قله رفيع فهم معارف ناب قرآني دست يافته  به
طباطبـايي،  عالمـه  يري محمدحسين طباطبايي است. نوشتار حاضر پس از تبيين روش تفسـ 

گيري از عقل و منطق در تفسير را بررسي كرده و سپس بـا تفكيـك بـين معـاني       لزوم بهره
كاركردهـاي هـر كـدام در     عنوان ابزار فهـم قـرآن بـه     عنوان منبع فهم دين و عقل به  عقل به

گيــري از عقــل، مراعــات   در بهــره المیــزانپرداختــه اســت. ويژگــي مهــم  تفســیر المیــزان
بنـدي بـه تعبـد و تفكيـك بـين مباحـث         هايي چون تمييز بين تطبيق و تفسير، پـاي   خصشا

  . تفسيري و فلسفي است

  ها  واژه  كليد

  ، عقل، تفسير، روش تفسيري.تفسیر المیزان

                                                        
 Asaeedazad@gmail.comعضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى                     ∗

 26/06/1390تاريخ تأييد:           02/05/1390تاريخ پذيرش: 
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  مقدمه
بـرداری   با وجود گوناگونى تعابير در معنای تفسير، تالش عالمانه جهت فهم كالم خداوند و پرده

تفسـير را     عالمه طباطبايىظ اين كتاب نورانى، معنايى مورد اتفاق است. در اين ميان از معانى الفا
  دانند.  و كشف مقاصد و مداليل آيات مى قرآنبيان معانى آيات 

از مقدمات الزم تفسير، تنقيح و تبيين روش تفسـير اسـت كـه در واقـع مبـانى و روش تفسـير، 
كارگيری  تعيـين منـابع تفسـير و نحـوه بـه ا خواهند كرد.ای در تفسير ايف  نقش علوم آلى و واسطه

منـدی از   عنوان يك منبع، و نيز منطـق بهره  آنها از اركان تنقيح مبانى و روش تفسير است. عقل به
نظر مفسـران   منبعى اصيل مدعنوان   آن در فهم كالم وحى نقشى بسزا و برجسته داشته و همواره به

مرتبه در آيات االهى ذكر شده و محور  49با مشتقات گوناگون آن  كه واژه عقل  بوده است؛ چرا
  دليل عدم استفاده از عقل است.  عمده آنها تشويق به تعقل، تدبر و يا توبيخ به

. علم ناشى از قوه 2ساز پذيرش علم؛   . قوه زمينه1كار رفته است: به دو معنا به قرآنواژه عقل در 
كنـد، ماننـد آيـه   دليل عدم تعقل از عبد رفع تكليـف مى  وند بهعقل. با اين توضيح كه هر جا خدا

را مگـر انديشـمندان) مـراد معنـای اول  قرآنفهمند   (نمى )43(عنكبوت:  )عْقِلَُها إِال الَْعالُِمونَ يَوَما ...(
شـوند، ماننـد آيـه   گيری از ايـن نعمـت االهـى مـذمت مى  علت عـدم توشـه  است و هر جا افراد به

)... كنند)   كَر، گنگ و كورند، پس درك نمى ]كفار[() 171(بقـره:  )عْقِلُونَ يفَُهْم الَ  ىبُكٌْم ُعمْ  ُصم
  )578، ص1412(راغب اصفهانى، مراد معنای دوم است. 

عقل را عامل َميز بين صالح و فساد، حق و باطل، صدق و كذب و در واقـع، نفـس     عالمه طباطبايى
، 2، ج1372(طباطبـايى، ای در كنار قـوايى چـون حافظـه، باصـره و ... دانسـته   انسان مدرك، نه صرفاً قوه

(همـان، دانـد.   و مراد از عقل در كالم خدا را درك مشروط به سالمت فطرت بـرای انسـان مى )412ص
گيـری از معـارف عقلـى بشـری   محـدود بـه بهره    عالمه طباطبايىبنابراين، مفهوم عقل از نگاه  )262ص

شود. وی منشأ را چه در حوزه عقل عملى و چه در حوزه عقل نظـری   ره فراخى را شامل مىگستنبوده، 
  داند.  ناشى از الهامات االهى مى

. تمييـز بـين 1عبارت اسـت از:  المیزان های عقل در  محمدهادی معرفت، ويژگىآيه اّهللاٰ از نظر 
هـم نيـاميختن   . در3تن از تعبـد؛ نگـرف   . فاصـله2تطبيق و تفسير و تأكيد بر تفسير به جـای تطبيـق؛ 

تفسـیر كـارگيری عقـل در   مباحث تفسيری و فلسفى. اين مقاله، با نگاهى نسبتاً جامع، به نحـوه بـه
  پردازد.  در اين خصوص مى    عالمه طباطبايىو مبنای  المیزان
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  طباطبايىعالمه های تفسيری و روش تفسيری   روش
بـه بررسـى مكاتـب گونـاگون تفسـيری پرداختـه، ضـمن بيـان  المیـزاندر مقدمه     عالمه طباطبايى

های هر كدام، مشكالت آنها را گوشزد كرده است. وی تـالش طبقـه اّول مفّسـران عـالم   ويژگى
را صرفاً معطوف به بيان جهات ادبى، شـأن نـزول و انـدكى هـم در  ]7غير از اهل بيت[اسالمى 

داند كـه عـالوه بـر   رو ايشان مى  تابعين را نيز دنبالهای ديگر دانسته،   استدالل از آيه جهت فهم آيه
  اند.  گرفته  بهره قرآنموارد قبل، از برخى روايات جهت فهم 

های فكــری و فرهنگــى ماننــد   هــا و نحلــه  هــای بعـد، گروه  ، در دوره   عالمــه طباطبــايىبـه نظــر 
های خود و با هـدف   دانسته شها و پي  فرض محدثان، فيلسوفان، متكلمان و متصوفه با تكيه بر پيش

سـان روشـى ويـژه، بـرای خـود  ، سراغ كالم حق رفته و بدينقرآنهای متعالى   گيری از آموزه  بهره
ای كـه   اند و از ورود به تفسير آيه محور بوده  ای كه محدثان در تفسير، حديث  گونه اند؛ به  برگزيده

  اند.  وقف در فهم آن آيه قائل شدهروايتى در تفسير آن نقل نشده خودداری كرده، به ت
متكلمان و فيلسوفان نيز به جای تفسير راه تطبيق را در پيش گرفتند؛ يعنى ظـاهر آيـات موافـق 

های بـاطنى راه   مرام خود را پذيرفته و مخالف آن را تأويل كردند. متصوفه هم با تكيه بر گرايش
ای حقايق قرآنـى را   های اخير نيز، عده  ورهتأويل را در پيش گرفته و از تنزيل غفلت كردند. در د

های مذكور را تحميـل   مشكل اصلى روش المیزان اند.  با محوريت علوم جديد تفسير و تبيين كرده
دانسته و نتيجه آن را تطبيق، قول به مجاز در برخى حقايق قرآنى و  قرآنها بر   نظرات و عقايد نحله

  )8، ص1(همان، ج اند.د  مى قرآنقول به تأويل در تنزيالت 
ْ (را  قرآنبا استناد به آياتى كه     عالمه طباطبايى ، و نور و مايه هدايت )89(نحل:  )ءٍ ىل شَ كانًا ل يتِب

خـود در توضـيح و   كند كه مقتضای تبيان بودن، عدم اتكا بر غير داند، تأكيد مى  بشر مى )9(اسـراء: 
است و معتقد  قرآنابى به حقايق قرآنى مراجعه به خود ي  تبيين است؛ و لذا تنها راه انحصاری دست

بـوده و شـاهد ايـن مـدعا قـول و  :البيت  و ائمه اهل 9است كه اين راه، همان راه پيامبر اكرم
  )12، ص1(همان، جفعل آن بزرگواران است. 

دانسـته و تصـريح  قـرآنگيری از خود   بنابراين، وی ويژگى اصلى و محوری تفسير خود را بهره
ای   ای علمـى و يـا مكاشـفه كند كه در راستای تفسير كالم حق بر بحثى نظری، فلسفى، فرضيه  ىم

  )30، ص1352؛ همو، 9ص ، 1(همان، جعرفانى تكيه نخواهد كرد. 
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  تعقّل و تدبّر
دانـد   در فهم آيات االهى را تدبر و تعقل در آيات مى قـرآنراه درك خودكفايى     عالمه طباطبايى

وجـود نـدارد؛ و  قرآنحتى يك آيه مبهم و پيچيده، كه در فهم آن عاجز باشيم، در  و معتقد است
تشابه در برخى آيات نيز ناشى از اختالف در مصداق و مدلول تصوری و تصديقى مفاهيم لفظـى 

همين وضوح و قابـل فهـم به دليل  )90، ص1، ج1372(طباطبايى، است، نه در خود مفهوم كالم حق. 
با استناد بـه آيـه شـريفه     عالمه طباطبايىمأمور به تدبّر در قرآن هستيم. در واقع، بودن است كه ما 

ِ لََوَجـُدواْ فِيـِه اْختِالَفًـا كثِيـًرا( قـرآن تـدبر در (آيـا  )َأفَالَ يتََدبُروَن الْقُْرآَن َولَْو كاَن مِْن عِنِد غَيِر اّهللاٰ
(همـو، داند.   ف در فهم مصاديق كالم خداوند ميتدبر را رافع هرگونه اختال )82(نساء: كنند...)   نمى

  گويد:  و در تفسير همين آيه مي )46، ص1352
ای ديگر و تأّمل و دقتـى بعـد از دقـت   به معنای تأّمل در يك آيه بعد از آيه ]تدبر[

قـرآن ديگر است. ليكن از آنجا كه غرض آيه شريفه بيان اين جهـت اسـت كـه در 
اً بود و نبود اختالف در بيش از يك آيه تصـور دارد ... اختالفى نيست، و قهر کریم

  احتماالً معنای اّول منظور است. 
، تعقل، تأّمل و تفكر در آيات مرتبط جهت كشف معنای مورد نظـر قرآنبنابراين، مراد از تدبر در 

گيــری از معــارف و   ، نــه صــرف بهرهالمیــزان در» عقــل«كارگيری  آيــه اســت و مــراد از بــه
است. بديهى است با تحقق اين معناست  قرآنهای عقلى بشر، بلكه بيشتر تأّمل در خود آورد دست

، بـا    عالمـه طباطبـايىشود. از نظـر   كه تفسير شكل گرفته و نقاب از رخ معانى آيات بركشيده مى
  ها خواهد بود نه تفسير.  فرض افتد تطبيق آيات بر پيش  رعايت نكردن اين معنا، آنچه اتفاق مى

كنـد. در  را مختـل مى قـرآنمعتقد است عدم تدبر و جمود بر ظواهر آيـات، فهـم و درك  وی
ماندن از جمـود، از   امان  قرار گرفته است. برای در  قرآنواقع، چنين كاری مورد تخطئه و نكوهش 

در ، مثـال   سويى، و تفسير به رأی، از سوی ديگر، راهى جز تـدبّر در آيـات االهـى نيسـت. بـرای
 )103(انعـام: كنـد)   (خداوند ديدگان را درك مى )... األَبَْصارَ  كْدرِ يَوُهَو  (فرمايد:  مى قرآنای   آيه

ای   كند و با ديدن آيـه  شنيدن اين آيه معنا و تصوری از درك خداوند به ذهن خطور مىبا و طبعاً 
ای، حـدود و  تا اندازه )11(شوری: (هيچ چيز مانند او [خداوند] نيست)  )لَيَس كَمِثلِِه َشىءٌ (همچون 

امـا درك درسـت و  شـود.  ثغور درك خداوند و شباهت نداشتن درك خداوند با انسان مشخص مى
كامل چنين آياتى در گرو تأمل، تعقل و تدبر در ديگر آيات االهى است نه اكتفا به ظـواهر و يـا 
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تخاذ موضع درست در تفسير در خصوص ا    عالمه طباطبايىهای خود.   دانسته اكتفای مفّسر به پيش
  گويد:  چنين آياتى مى

گويد يا گفته شـود كـه   چه مى قرآنای گفته شود   فرق است بين اينكه در تفسير آيه
بايد بر چه معنايى آيه را حمل نمود. طبق موضع اول، بايد مباحث نظـری و فكـری 

كنــار گذاشــته شــود و در صــورت دوم مبنــای بحــث، نظريــات و  ]خــاص مفســر[
گونه بحث و تفسير ديگر تبيـين معنـای آيـه   های مفّسر خواهد بود و طبعاً اين  نستهدا

  )4، ص1، ج1372(طباطبايى، نخواهد بود. 
  كند:  گونه بيان مى تر راه درست در فهم چنين آياتى را اين  و يا به عبارتى روشن

ت آيـات بـه و فهم آن با تدبير در آيـات مشـابه و شـناخ قرآنبه  قرآنراه دوم تفسير 
دانـد و   خود را تبيـان كـل شـىء مى قرآناينكه   كمك معانى ديگر آيات است، كما

  )9(همان، صشود تبيان كل شىء، تبيان و وسيله روشنى خود نباشد.   چگونه مى
جهـت توضـيح و تبيـين معـانى و مصـاديق  قـرآنگيری از   است، بهره المیزاننظر   بنابراين، آنچه مد
د تعقل و تأمل است كه حجتى موجه و رسول باطنى اسـت. حـال پرسـش ايـن آيات االهى به مد

چـه نـوع تأمـل و تعقّلـى را در ايـن راه  قـرآنبوده و  قرآناست كه كدامين روش تعقل مورد تأييد 
  شمارد.  مجاز مى

  راه تعقل و تفكر در قرآن
َهـْل يْسـتَِوی (آياتي ماننـد   سوره مائده با استفاده از 19تا  15پس از تفسير آيات     عالمه طباطبايي

 )9(زمر: اند)  دانند يكسان  دانند و آنان كه نمى  (آيا كسانى كه مى )الِذيَن يعْلَُموَن َوالِذيَن َال يعْلَُمونَ 
ُ الِذيَن آَمنُوا مِنكْم َوالِذيَن أُوتُوا الْعِلَْم َدَرَجاتٍ (آيه و  كـه  (و خداوند كسـانى از شـما را )يْرفَِع اّهللاٰ

و آيـه ) 11(مجادله:  بخشد)  اند و كسانى كه علم به آنان داده شده، درجات عظيمى مى  ايمان آورده
تِى هِى َأقَْومُ ( هاسـت هـدايت   (ايـن قـرآن بـه راهـى كـه اسـتوارترين راه )إِن َهَذا الْقُْرآَن يْهِدی لِل

جهت تفكـر صـحيح و اتبـاع از علـم،      ریمقرآن کبر اين نكته تأكيد دارد كه قطعاً  )9 (اسراء:  كند)  مى
دستور داده است. اما با وجود اين نكته آنچه معـين نشـده مـالك و معيـار      مهم دعوت كرده و ه

بخشـي بـه عقـول فطـري و       فكر صحيح است. وي معتقد است معناي اين عدم تعيـين، مشـروعيت  
  هاست.  ادراكات ارتكازي انسان
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دهد و آنچه از حـق و   بدان حواله مى قرآنادراك عقلى يعنى راه فكر صحيحى كه 
كند، همان است   كند و يا باطل و شر و ضرر كه از آن نهى مى  خير كه بدان امر مى

و  ]و اتفاقى بوده[شناسيم و تغيير و تبديل نداشته   خلقت و فطرت مىعنوان   كه ما به
  )275، ص5(همان، جحتى دو نفر در آن نزاع و اختالف ندارند. 

مندی از منطق در فهم آيات االهى دانسته و معتقد اسـت   ادامه راه فطرت را همان راه بهره وی در
گيری از منطق و انديشه، ندانسته، خود از اسـتدالل و منطـق بـرای بيـان موضـع خـود   منكران بهره

ه و شده از سوی منكران پرداختـ اند و در ادامه اين بحث به برخى از ايرادهای مطرح  استفاده كرده
  است. اين ايرادها به شكل ذيل قابل طرح و بررسى است:   عالمانه بدانها پاسخ گفته

رسـاند، پـس چـرا منطقـدانان در عقايـد دچـار   . اگر منطق انسان را بـه حـق و راه درسـت مى1
  اختالف و تشتّت هستند؛

تـوان حقـايق   اند، چطـور مى  . قواعد منطق تدريجاً و با رشد عقالنى بشر تدوين و تكميل شده2
  اند، بر قواعد متأّخر منطق استوار كرد؛  واقعى را كه قبل از آن وجود داشته

  اند؛  و بستن در خانه ايشان ترويج شده :بيت  . قواعد منطق با هدف تلقين عدم نياز به اهل3
 ای جـز  . كاركرد نهايى منطق، ارائه صور منتج منطقى است، اما در تأمين مواد استدالل چـاره4

  نخواهيم داشت. :مراجعه به اهل بيت
هـا عينـاً   در نقد و بررسى اين ايرادها، معتقد است صـور ايـن اسـتداللالمیزان،  قدر مفّسر گران

كـه برخـى حـاوی قياسـى اقترانـى و برخـى ديگـر حـاوی قيـاس   اند، چرا  برگرفته از صور منطقى
گونـه معـارف  بـودن اين  منطق داّل بر فطریگيری مخالفان منطق از   بسا بهره  استثنائى هستند؛ و چه

ــواد  ــى، م ــد، و از طرف ــاج و نيازمندن ــدان محت ــامالت فكــری ب بشــری اســت كــه همگــان در تع
  مثـال،  های فوق دچار مغالطه بوده و لذا منجر به خطاهای قابل توجهى شده اسـت. بـرای استدالل

بـرد، لـذا انتظـار   كار مى صحيح را بهبرد حتماً منطق   كار مى اند هر كس منطق به  چون تصور كرده
اند تدوين قواعد منطق، منطق   اند منطقدانان دچار خطا و اشتباه نشوند و يا چون تصور كرده  داشته

اند، حال آنكه قواعد   را پديد آورده، لذا از تقدم و تأخر قواعد منطقى و حقايق واقعى سخن گفته
  اند.  منطق بخشى از حقايق واقعى

  گويد: در خصوص اشكال سوم مى    اطبايىعالمه طب
تأسـيس و يـا رفـتن از راهـى بـا اغـراض فاسـده،  ]با فرض پذيرش هدف مـذكور[
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منافاتى با اينكه آن راه ذاتاً مستقيم باشد ندارد، مانند شمشير كـه عامـل قتـل مظلـوم 
  )276(همان، صگيرد.   االهى مورد استفاده قرار مى  شده يا دين كه بعضاً در مسير غير

اين گفته دارای مغالطه است و خواسته بـا نقـد منطـق و «گويد:  وی در جواب استدالل چهارم مى
اثبـات  ]در مقابـل احكـام عقـل صـحيح[را  قـرآنادراك عقلى حجيت اخبار واحد و ظواهر ظنى 

الدالله درسـت  الصدور و قطعى در موارد قطعى :كند؛ و واضح است تمّسك به كالم اهل بيت
كنـد كـه آن   در موارد ظنى و اگر مالك در صيانت از خطا مواد يقينى باشـد فرقـى نمىاست، نه 

  )277(همان، صمواد از كلمات آن بزرگواران باشد يا مقدمات عقلى. 
گيـری از معـارف عقلـى در تفسـير آيـات   شده به بهره  در ادامۀ اشكاالت وارد    عالمه طباطبايى

  كنند:  االهى به سه اشكال ديگر اشاره مى
های عقلى مخالفت آيات و روايات است و لذا بايد از آنها دوری   . نتيجه پيروی از برخى راه1

  جست؛
مانـده غـذای   و روايات بيان شده و لذا نيازی به استفاده از ته قرآن. هر آنچه مورد نياز بشر است در 2

  )277(همان، ص كفار و ملحدين نداريم؛
مورد سفارش دين اسـت، اكتفـا بـه ظـواهر كتـاب و سـنّت و  . مقتضای عمل به احتياطى كه3

  )278(همان، صدوری از تمّسك به اصول منطقى و عقلى است. 
  گويد:  گيری از منطق و قياس در بيان اين اشكاالت در پاسخ به اشكال اّول مى  و با تأكيد بر بهره

و مقـدمات های عقلى با دين شده، نه صورت قياس   آنچه باعث مخالفت برخى راه
بديهى آن، بلكه مواد فاسد قياس داخل در مـواد و مقـدمات صـحيحه شـده و ايـن 

  مشكل را پديد آورده است.
ها بـه ايـن علـوم   به علوم بشری و نياز مـا انسـان قرآنو در پاسخ به اشكال دوم، با تفكيك بين نياز 

  گويد:  مى
و ثانياً استغناء كتاب اوالً اصول منطقى خود بخشى از معارف قرآنى و روايى است 

و روايات است و  قرآناز نياز بشر به اين معارف جهت   و سنّت از معارف بشری غير
  نيست. قرآننيازی انسان از اين معارف در فهم  ، به معنای بىقرآننيازی  بى

و در پاسخ اشكال سوم، با اشاره به اينكه اين استدالل از مقـدماتى عقلـى تشـكيل شـده كـه اگـر 
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  گويد:  بود مى  و سنّت هم به آن دستور نداده بودند، پذيرفتنى كتاب 
اند و هيچ مـانع   اين بيان در خصوص كسانى است كه فاقد استعداد فهم دقايق عقلى

ای برای نيل افراد مستعد به حقايق عقلى، كه نشان كرامت و شرافت  شرعى و عقلى
وی مطالبى كه مخالفت قطعـى انسان است، وجود ندارد. ... بله كتاب و سنّت از پير

  كنند.  با كتاب و سنّت دارند نهى مى
تواند مانع پيروی از مفاد عقـل باشـد، مـدلول قطعـى كتـاب و سـنّت اسـت نـه   بنابراين، آنچه مى

  قطعى و ظنّى.  غير
به نقد و بررسى آن پرداخته مربوط بـه خطابـات قرآنـى     عالمه طباطبايىآخرين استداللى كه 

طور عادی سخن گفته است، لذا بـرای   در خطابات خود به قرآن کریمن عبارت كه چون است. با اي
  فهم آن نيازی به منطق و معارف عقلى كه از تراث كفار و ملحدان است، نداريم.

اسـت  قرآنبا بيان اينكه يادگيری و استفاده از منطق مانند زبان عربى برای فهم     عالمه طباطبايى
خلط بـين معنـای ظـاهر كـالم خـدا و مصـاديق آن، دارای مغالطـه دانسـته و  استدالل را از جهت

  گويد:  مى
وقتى ديده كه قرآن و سنّت برای خدای تعالى علـم، قـدرت، حيـات و  ]مستشكل[

جای اينكه از اين صفات معانى مقابل   به ]با اجتناب از معارف عقلى[... اثبات كرده 
ای خداونـد علمـى ماننـد علـم انسـان و جهل، عجز و مرگ و ... را درك كند، بـر

وجـه مطـابق كتـاب و سـنّت و   هـيچ  قدرتى مانند قدرت انسان و ... قائل شده كه بـه
  )286(همان، صباشد.   عقل نمى

. دعـوت و دسـتور 1شـود:   شده در ايـن بخـش مطالـب ذيـل اسـتفاده مى  از مجموع نكات مطرح
. مـراد 2هى امری است كامًال روشن و واضح؛ به فكر صحيح و درست در فهم آيات اال کریم قرآن

گيـری از منطـق و عقـل   . بهره3از فكر درست و پايدار چيـزی نيسـت جـز فطـرت پـاك انسـان؛ 
، امـری قـرآنگيـری از زبـان عربـى در فهـم   هماننـد بهره قرآنهای فطری برای فهم   سرمايهعنوان   به

ای برای دوری از   انان يا فيلسوفان نبايد بهانه. خطای برخى از منطقد4ناپذير؛  است الزم و اجتناب
، قـرآن. تنها راه درست فهم 5ای كه با فطرت انسانى گره خورده است، باشد؛  علوم و قواعد عقلى

كنار هم گذاشتن آيات مرتبط و تأمل و تدبر ميان آنها و استنتاج از آنها با رعايت قواعد عقلى و 
  از عقل در فهم كالم خداست. گيری  منطقى است؛ و اين معنای بهره
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     عالمه طباطبايىنگاهى دوباره به روش تفسيری 
، عالوه بر اينكه جايگاه ممتاز و منحصر به فردی در عرصه تفسير دارد، فيلسـوفى    عالمه طباطبايى

عيار بوده كه آثار قلمـى وی شـاهد گويـای ايـن جامعيـت اسـت. بـا وجـود   نامدار و عارفى تمام
، وی هرگز از تعهد خود مبنـى بـر    عالمه طباطبايىو ذوق سرشار فلسفى و عرفانى گرايش فكری 

   را در عمـل بـه اثبـات رسـانده قـرآنمحوری در تفسير، عدول نكرده و تبيان كل شىء بـودن   قرآن
محصول تدبر در آيات االهى و   تحميل نكرده و آنچه بيان كرده قـرآناست. بنابراين، معنايى را بر 

  ج از لوازم كالم حق است.استنتا
های عرفانى   از برخى آيات، تصور و توقع اوليه برداشت    عالمه طباطبايىدر رويارويى با تفسير 

و عدم  قرآنآيد التزام به   آنچه به دست مىالمیزان  و فلسفى است، اما پس از مراجعه به تفسير قويم
، مثال  ر معارف بشری و عقلى و فلسفى. برایمخالف با عقل است نه اعتماد ب  رفع يد از ظواهر غير
ُه الَ إِلََه إِال ُهَو َوالَْمالَئِكُة َوأُْولُواْ الْعِلِْم قĤَئَِماً بِالْقِْسِط الَ إِلَـَه إِال ُهـ(در تفسير آيه مباركه  ُ َأن َو َشِهَد اّهللاٰ

، پس از تبيين )18(آل عمران: ) دهد خداوند كه خدائى جز او نيست...  (شهادت مى )الَْعِزيُز الَْحكيمُ 
گويـد مـراد از   معنای شهادت و بيـان اسـتعمال آن در دو معنـای تحمـل شـهادت و ادای آن، مى

  شهادت در آيه، شهادِت قولى است نه حالى و عملى:
آيـد شـهادِت قـولى اسـت نـه   مى  طوری كه از ظاهر آيه شريفه بر  مراد از شهادت به

نفسه حق است و عالم وجود بر وحدانيت حق   ى فىعملى، هرچند كه شهادت عمل
  )120، ص3، ج1372(طباطبايى، داللت دارد. 

كند، بـا  در ادامه تفسير اين آيه اقوال قائالن به شهادت عملى را نقد و بررسى مى    عالمه طباطبايى
عرفـانى و كـه از نظـر   اينكه توقع اوليه از وی همراهى و همدلى با تفسير عملى و فعلى است؛ چرا

انـد و بـا  فلسفى و با توجه به مباحث تجلى و يا عليت، تمامى عالم بر وحدانيت حق، نـاطق و قائل
ای قطعى باشـد حجيـت دارد، چـه قطعيـت آن از عقـل و برهـان   اينكه وی معتقد است اگر مسئله

بحثـى وان عنـ  محور بوده، و مباحث عقلـى مـرتبط را بـه  باشد و يا نقل، در تفسير كالم حق، قرآن
شود. همچنين رويكرد وی در پذيرش برخى روايات تفسيری،   مجزا در پايان هر بخش متذكر مى

ساله برای مالقـات   ، به علت انتظار يكقرآنالوعد در  به صادق 7مانند اتصاف حضرت اسماعيل
  )388، ص1(همان، ج كسى كه به او وعده ديدار داده بود، از اين منظر قابل بررسى است.
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  ركردهای عقل در الميزانكا
حجت درونـى عنوان   كه در كشف احكام دين يكى از منابع معرفتى، عقل و احكام عقلى به چنان

قدر و در انديشه مؤلـف ارزشـمند آن نيـز عقـل در  رود، در اين تفسير گران  شمار مى  خدادادی به
االتّبـاع در شـناخت  احكـامى الزمعنـوان   و فهم آن و حجيّت احكام عقلـى بـه قـرآنحجيت اصل 

معارف دين، از سويى، و ابزاری جهت فهم آيات االهى و كشف ارتباط بين آيات مورد توجه و 
ابزار فهم، نام خواهيم برد. در عنوان   منبع و از دومى بهعنوان   تأمل است. در اين نوشتار، از اولى به

، 1، ج1378(جـوادی آملـى، ه اسـت. ها از معنای دوم با عنـوان مصـباح نـام بـرده شـد  برخى از نوشته
  )58ص

  منبع شناختعنوان   عقل به
پـردازد. مسـتقالت   منبع، به بررسى احكام خود فارغ از احكـام كتـاب و سـنّت مىعنوان   عقل، به

هـای عقلـى، قاعـده مالزمـه،   عقليه، مصالح و مفاسد احكام، حسن و قـبح عقلـى، حجيّـت برهان
  )94، ص1، ج1389(اسعدی، ی عقل به اين معنا است. حجيت ظواهر، و ... از كاركردها

ای در مورد عقل عملى و عقل نظری به برخى از كاركردهای اين   در ادامه، پس از ذكر مقدمه
  شود.  اشاره مى قرآنمعنا از عقل در تفسير 

     عالمه طباطبايىنگاهى كلى به عقل نظری و عقل عملى از ديدگاه 
تفسـیر در خصوص ماهيـت و احكـام عقـل عملـى و نظـری در     طبايىعالمه طباهای كلى   ديدگاه

هـای عقـل   . ويژگى2های عقل نظری؛   . ويژگى1بندی كرد:   توان در سه بخش دسته  را مى المیـزان
  . ارتباط عقل عملى و عقل نظری.3عملى؛ 
  . ماهيت و احكام عقل نظری1

به بدی و خوبى چيزی و رفتـاری، بلكـه حيطه كاركرد عقل نظری را نه حكم     عالمه طباطبايى
البته تفكيك عقل نظری و  )337و  287، ص5، ج1372(طباطبايى، داند.  تشخيص حقيقت هر چيزی مى

عملى به معنای داشتن دو نوع عقل نيست، بلكه چون دو نوع معقول برای عقل قابل تصور اسـت، 
ر خصوص منشأ عقل نظری معتقـد لذا برای هر نوع كاركرد آن اسمى قرار داده شده است. وی د

(همـان، ای االهى است كه با تسخير و اعطا نصيب بشر شده است.   است اصل اين نوع تعقل وديعه
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برداری از حقايق عالم اسـت و خداونـد متعـال  كه نهايت كشف عقل نظری پرده  چرا )336، ص6ج
كْ (در آيه شريفه  مِـْن َربـ دانسـته و درواقـع، تعـالى   تمـامى حـق را ناشـى از سـوی حـق )الحـق

، »مـع ربـك«گويد  االمر هر چيزی برگرفته از وجود حضرت حق قلمداد شده است. لذا نمى نفس
  )57، ص8(همان، ج». من ربّك«گويد  بلكه مى

حجيت عقل نظری را ذاتى دانسته و اقامه برهان بر عدم حجيـت آن را باعـث     عالمه طباطبايى
، اگر برای اثبات چيزی بـه    عالمه طباطبايىبه نظر  )278، ص5(همـان، جداند.   قول به محال عقلى مى

مقدماتى علمى در قالب كل صحيح منطقى اقامه برهان شود، پذيرش اين اسـتدالل عقـًال واجـب 
وی عـالوه بـر حجيـت عقـل نظـری در كشـف معـارف االهـى و در واقـع  )287(همـان، صاست. 

نظری را در ناحيه افعـال خداونـد نيـز جـاری و سـاری  ها، حكم عقل  حاكميت آن برای ما انسان
داند. البته مقتضای اين جريان و حاكميت در افعال خداوند را، تابعيت خدا بـرای ايـن احكـام   مى

دانـد.   ناشى از وجـود حـق مىاالمر   و نفستعالى   ندانسته، بلكه احكام عقل را مأخوذ از سنّت حق
گويـد اگـر مفـاد ايـن  دانـد و مى  د به تعقل، تفكر و تدبر مىوی شاهد اين مدعا را ترغيب خداون

 )57، ص8(همــان، جشــد.   ها حجـت نبــود دليلــى بـرای ذكــر آنهــا متصـّور نمى  هـا و تشــويق  ترغيب
هـای اثبـات   شود كه با خدشه بر مفاد عقل صريح و صحيح، اعتبـار برهان  اساس، متذكر مى  اين  بر

كشيدن از   وش خواهد شد و لذا حتى اگر مفاد عقل نظری دستصانع و مواردی از اين قبيل مخد
ای   مثال، در پاسخ بـه عـده  ظواهر برخى از آيات باشد اولويت با تمّسك به مفاد عقل است. برای
دهند، ابطال عليـت اسـت،   كه معتقدند ظاهر برخى آيات، كه خلق هر چيزی را به خدا نسبت مى

  گويد: مى
 قـرآنرسـد تـا اينكـه   نمى قـرآنات صانع بسته شده و نوبت به با ابطال عليت، باب اثب

  )315، ص7(همان، جعليت را ابطال كند. 
پس با اسـتفاده از آيـات االهـى كـاركرد عقـل نظـری را نـه فقـط اثبـات صـانع، بلكـه تشـخيص 

  داند.  های عقل مى  خصوصيات افعال االهى دانسته و كيفيت آنها را نيز از توانايى
  های عقل عملى  ويژگى. ماهيت و 2

حيطه كاركرد عقل عملى و به عبارتى معقول در عقل عملى، احكامى است كه بـه بـدی و يـا 
شود. پس اگر عقلى در خصوص بـدی يـا خـوبى شـىء بـرای شـخص يـا   خوبى افعال مربوط مى
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    عالمه طباطبـايىشود.   حكم كند آن حكم از احكام عقل عملى شمرده مىتعالى   اجتماع و يا حق
 داند. وی با استناد به آياتى چون  تعالى مى  منشأ علوم عملى را مانند علوم عقلى، الهام از ناحيه حق

و  )10(شـمس:  (پس خداونـد بـه نفـس تقـوی و فجـور را الهـام كـرد) )فََألَْهَمَها فُُجوَرَها َوتَقَْواَها(
ِ التِى فََطَر الناَس َعلَيَها( هى، سرشتى كه خداوند مردم را براساس آن آفريد) (سرشت اال )فِْطَرَة اّهللاٰ

وسيله عقل نظری و يا حس قابل كشـف نيسـت،   معتقد است درستى و نادرستى افعال به )30(روم: 
بنـابراين، عقـل  )337، ص5(همان، ج ها قرار داده است.  بلكه خداوند آن را در فطرت و قلوب انسان

گيـرد كـه در وجـود هـر انسـانى بالفعـل   ای مى نىعملى مقدمات حكم خود را از احساسات بـاط
ُه (، )ذلِكُْم َخيٌْر لَكُـْم، فِيِهَمـا اِثْـمٌ ( و خداوند با تعابيری چون )183، ص2(همان، ج موجود است ـ فَاِن

، 5(همـان، ج دانـد.  در واقع درك نفع و ضرر و خير و شـر را وابسـته بـه الهـام االهـى مى )آثٌِم قَلْبَهُ 
  )338ص

به مبناي االهي احكام عقل عملي، اين احكام در افعـال تشـريعي خداونـد نيـز جـاري      با توجه 
كشف حسن و قـبح و مصـلحت و مفسـده آنهـا تواند در اطراف احكام شرعي و   است و عقل مي

بحث و تالش كند؛ و چون خداوند با ما مانند عزيزی مقتدر با بندگانش برخـورد كـرده و منـافع 
گردد نه به ذات حق، مطابق برخى آيات هم مجازات و هم پاداش او   مىاحكامش به ما بندگان بر

نَـة(كه آياتى مانند  معلّل به غرض بوده و هدفدار است؛ چنان (تـا اينكـه  )لِيُهلَِك َمن َهلََك َعن بَي
طــور   شـود بــا بينـه و دليــل باشـد و حجتـى بــر خـدا نداشــته باشـد) و همين  هـر كـس هــالك مى

تعالى عليه بندگان در روز قيامت دارد، همگى دال بر جريـان و نفـوذ احكـام   احتجاجاتى كه حق
و از اينكه خداونـد از  )57، ص8(همان، جعقل عملى در احكام شرعى و قوانين عالم آخرت است؛ 

گويـد   سخن مى قرآن کریمعدم ظلم به بندگان، رعايت عدل در قيامت و عدم امر خدا به فحشا در 
  مدار مصلحت و مفسده هستند.  االهى دائر فهميم كه احكام  مى

َ ال يَأُمُر بِالفَحشاءِ (در مورد آيه شريفه     عالمه طباطبايى كند)   (خداوند به فحشاء امر نمى )اِّن اّهللاٰ
  گويد:  مى

نفسـه فحشـايى وجـود دارد كـه خداونـد بـدان امـر   ظاهر آيـه داللـت دارد كـه فـى
  )58، ص8(همان، جكند.   نمى

، سخن اشاعره مبنى بر اينكه القبيح ما قبحه الشارع، بنا بر ظاهر اين آيه و آيـاتى ديگـر، و بنابراين
  مخدوش و نادرست است.
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  . ارتباط عقل عملى و نظری3
عقل عملى مقدمات حكم خود را از احساسات بـاطنى، كـه المیـزان  كه اشاره شد، مطابق چنان

يـن احساسـات بالفعـل در وجـود انسـان گيـرد و چـون ا  همان قـوای شـهويه و غضـبيّه اسـت، مى
موجودند نيازی به فعليّت رسيدن ندارند. اما قوه ناطقه در وجود انسان بالقوه اسـت و بعضـاً عقـل 

  شود.  عملى مانع به فعليت رسيدن قوه ناطقه مى
  گويد:  وی در خصوص رابطه اين دو مى

عنـوان مأخـذ   بـه[قوه ناطقه قدسيه در وجود انسـان بـالقوه اسـت و احسـاس فطـری 
در وجود انسـان بالفعـل بـوده و خـود منشـأ اخـتالف و  ]مقدمات حكم عقل عملى

بينيم فرد يا گروهى با فقـدان   كه مى  بعضاً مانع بالفعل شدن قوه ناطقه است. همچنان
  )154، ص2(همان، جكنند.   تربيت درست و با داشتن عقل به توحش گرايش پيدا مى

  قل نظریبرخى از كاركردهای ع .الف

  مثابه پايه اعتبار قرآن    . عقل نظری به1

در مقام نقد روش تفسيری محدثان كه مالك تفسـير را حـديث دانسـته و در     عالمه طباطبايى
  گويد: كنند، مى  ای كه حديثى در تفسير آن نقل نشده باشد توقف مى  هر آيه

تنهـا   نـه قـرآن. و حـال آنكـه اند ..  ايشان با اين روش عقل و انديشه را از كار انداخته
عقل را از اعتبار نينداخته، بلكه معقول هم نيست كه آن را از اعتبـار بينـدازد. بـرای 

همـان، ( و كالم خدا به وسيله عقل برای ما به اثبـات رسـيده اسـت. قرآناينكه اعتبار 
  )155، ص2ج

وسيله   اوند، و اصل نبوت بهكه اصل اثبات خد  وابسته به عقل است، همچنان قـرآنبنابراين، حجيّت 
ای جـز دور   وسـيله نقـل نتيجـه  كه تالش برای اثبات موارد مذكور بـه  رسند؛ چرا  عقل به اثبات مى

  باطل نخواهد داشت.

  . تالزم مفاد عقل نظری و شرع2

مالزمه عقل و شرع از ديگر احكام عقلى است كه يكـى از مقـدمات الزم تفسـير اجتهـادی و 
كه حجيت آن جزء احكام صريح عقـل اسـت كـه هـم حجيـت ذاتـى   رود؛ چرا  مىشمار   عقلى به

، اگر مالِك مصونيت از خطا    عالمه طباطبايىداشته و هم مورد تأييد احكام شرعى است. به تعبير 
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كنـد كـه آن مـاده يقينـى مـأخوذ از كـالم   گيـری از مـواد يقينـى در برهـان باشـد فرقـى نمى  بهره
  )277، ص5(همان، جخوذ از مقدماتى عقلى. معصومان باشد يا مأ

  گويد: جوادی آملى در تبيين يك سوی اين مالزمه و نحوE حاكميت احكام عقلى مى
بايـد آن مطلـب  قـرآناگر عقل برهانى مطلبى را اثبات يا نفى كرد، حتماً در تفسـير 

ريـق از ط[شـده   ای نفى نگردد و مطلب نفـى  ثابت و مصون بماند و با ظاهر هيچ آيه
ای   كـه اگـر آيـه ای ثابـت نشـود، چنان  منتفى باشد و با ظاهر هيچ آيـه ]عقل برهانى

دارای چند احتمال بود و جز يك محتمل معين همه آنها عقـًال منتفـى بـود بايـد بـه 
(جـوادی كمك عقل برهانى آيه مورد بحث را فقط بر همـان محتمـل حمـل كـرد. 

  )58، ص1، ج1378آملى، 
معتقد است كه چون مفاد كتاب و سنّت قطعى به تأييد عقل برهانى رسيده است،     عالمه طباطبايى

  پذير نيست:  پس مخالفت با آنها عقًال محال بوده و امكان
هـای عقلـى درسـت   گيـری از روش  گرچه كتاب و سنّت انسان را به گسـترش بهره

ی آنچه بـا كتـاب اند، ولى از پيرو  خوانده  (مقدمات بديهى يا متكى بر بديهيات) فرا
هايى   اند. زيرا كتاب و سـنّت قطعـى از نمونـه  داشته  و سنّت قطعى مخالفت دارد، باز

هستند كه عقل بالصراحه حقانيت و درستى آنها را امضا كـرده و محـال اسـت كـه 
  )278، ص5(همان، جبودن آن اقامه برهان نمايد.   عقل بار ديگر بر باطل

دارای حجيت ذاتى است، و مفاد كتاب و سنّت قطعى چون مؤيّد  بنابراين، مفاد عقل صريح چون
گاه با هم تنافى نخواهند داشـت و اگـر تخـالفى هـم باشـد،   وسيله عقل هستند، هيچ  شده به  و امضا

ای چنـان تفسـير شـود كـه   ابتدايى بوده و با تدبر و تأمل رفع خواهد شد. در نتيجه نبايد ظاهر آيـه
  د.مخالف با عقل صريح باش

  . شناخت صفات حضرت حق با عقل نظری3

معتقد است وضع واژگان همواره با نتايج و منافع واژه مـرتبط اسـت و لـذا بـا     عالمه طباطبايى
آيـد، بشـر نيـازی بـه تغييـر آن احسـاس   ای كه در مصـاديق يـك واژه پديـد مى  تغييرات گسترده

ديق آن از بدو تأسيس ايـن واژه همچنـان بـر مثال، واژه چراغ با همه تكامل و مصا  كند. برای  نمى
مصاديق جديد قابل اطالق است. بنابراين، مالك در صـدق يـك واژه فايـده و نتيجـه آن اسـت. 

منـدی،   منـدی و مكان  دليل انس ذهن انسان با امور مادی، از قبيـل محـدوديت، زمان  همه، به  اين  با
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های مـادی آنهـا را بـه نظـر   روردگـار، مصـداقموقع شنيدن واژه علم، قدرت، خلقت و ... برای پ
  گويد: آورد. وی مى  مى

متأسفانه انس و عادت ما به يك يا چند مصداق خاص، مـا را از ايـن حقيقـت دور 
ای ماننـد حشـويه و مجّسـمه در تفسـير   سازد و همين امور باعث شـده كـه عـده  مى

ر عادت نـام گـذارد، آيات جمود خاصى بر الفاظ كنند، گرچه بايد اين را جمود ب
  )8، ص1(همان، جنه جمود بر لفظ. 

معتقـد  )لَيَس كَمِثلِِه َشـىءٌ (، در حل اين مشكل، عالوه بر استعانت از آياتى چون المیزان صاحب
توان معنای درست صفات خداوند را درك كرد؛ يعنى انسان با توجـه   است با مراجعه به عقل مى

چند محدود از علـم، قـدرت و حيـات را دارد، اينهـا را بـرای ای هر  به اينكه در وجود خود نمونه
  شود.  كند، اما اين محدوديت مانع از شناخت صفات خداوند نمى  خدا نيز اثبات مى

گـوييم   با توسل به صفات سلبيه اين نقيصه را جبران نموده و در عين اينكـه مى ]ما[
كنـيم كـه خداونـد در   خدا عالم است، قادر است، حى است اين را نيـز اضـافه مـى

تر از آن است كه در چارديواری اوصاف و تحديـدات  گنجد و بزرگ  وصف نمى
  )56، ص8(همان، جما محصور گردد. 

تواند بـه كمـك   تعالى، عقل مى  يابى به كنه ذات حق  بنابراين، با وجود ناتوانى عقل بشر در دست
ای درسـتى از صـفات حـق را ارائـه معن ]متّخذ از تصورات و تصديقات عقلى[فهم صفات سلبى 

كند و چراغ راهى در نحوه تفسير آيات مرتبط با صـفات حـق باشـد و مـا را از غلتيـدن بـه وادی 
های عقـل نظـری   تشبيه و تعطيل مصون بدارد. و پيداست كه ترسـيم صـفات سـلبى از توانمنـدی

هى حق، صفات سلبى را به االطالق خداوند، با تحليل وجود نامتنا  است كه با توجه به وجود على
  آورد.  دست مى

  برخى از كاركردهای عقل عملى

  . حسن و قبح عقلى1

های   يكـى از محورهـای اصـلى اخـتالف نحلـهعنـوان   مسئله حسن و قـبح عقلـى از ديربـاز بـه
گوناگون كالمى در جهان اسالم مطرح بوده است. معتزله و اماميه معتقد به آن و اشاعره مخالف 

ند. معنای اعتقاد به آن اين است كه احكام و معـارف االهـى بـر مبنـای مصـالحى وضـع ا  آن بوده
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توانـد بـه حسـن و   اند كه توسط عقل بشر قابل درك هستند و در واقع عقل عملـى انسـان مى  شده
ها. در اين صـورت ايـن   قبح افعالى حكم صادر كند كه هم شامل خداوند باشد و هم شامل انسان

پس از تفسير     عالمه طباطبايىمنبعى برای شناخت احكام االهى خواهد بود. عنوان   احكام عقلى به
» مالكيت خداوند و عدم جواز تكليف بر خداوند«سوره مريم ذيل بحثى با عنوان  72تا  66آيات 

كند و در عين تأكيد بر وجود مصـالح و   ای را در تشريح حسن و قبح عقلى ارائه مى  نكات ارزنده
  كند:  گونه تشريح مى در احكام و افعال االهى معنای درست وجوب بر خداوند را اينمفاسد 

حقيقتش اين است كه سنّت خدا بر اين جريان يافته كه كاری را اراده كند و انجام 
دهد كه اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند و اين عنوان را به آن بدهـد و 

اگر بر عقول عرضه شود به آن عنوان ظلـم دهـد،  نيز اينكه كاری از او سر نزند كه
گـوييم   كنيم و مى  همين حقيقت است كه در ظرف اعتبـار عبـارتش را عـوض مـى

  جايز است.  فالن كار بر خداوند واجب و فالن عمل بر خدا غير
وی در عين اعتراض به مبنای معتزله مبنى بر محدودكردن خدای متعال به وسـيله احكـام عقـل و 

بر اخذ تمام احكام عقل چه احكام عقل نظری و چـه احكـام عقـل عملـى از فعـل خـدای تأكيد 
  گويد: متعال، معتقد به جريان احكام عقل عملى در افعال تشريعى خداوند است. وی مى

اگر احكام عقلى در اين مرحله [مرحله عقل عملى] جريان نداشت خدای تعالى در 
َ الَ يْظلُِم (امثال آيه  و  )44(يـونس:  )الناَس َشيئًا َولَكن الناَس َأنفَُسـُهْم يْظلُِمـونَ ِإن اّهللاٰ

َ الَ يخْلُِف الْمِيَعادَ ( و ... و آيات بسـيار ديگـری ظلـم، خلـف  )9(آل عمران:  )ِإن اّهللاٰ
دانـد، از خـود   وعده، لهو و لعب و ساير رذائل اجتماعى را، كه عقل آن را قبيح مى

  )56، ص8، ج1372ى، (طباطبايكرد.   نفى نمى

 . جبر و تفويض2

 محـل بحـث و اخـتالفيكى ديگر از مسائل اختالفى بين فرق اسالمى، كه به نوعى از ديرباز 
ای نيـز قائـل بـه تفـويض   ای قائل به عدم اختيار بنده و عـده  بوده، مسئله جبر و تفويض است. عده
  قد به قولى معتدل بين جبر و تفويض است.اند و شيعه نيز معت اختيار در افعال از خداوند به بندگان

های ُعقال در امور اجتمـاعى مـورد تأييـد   معتقد است روش    عالمه طباطبايىكه گذشت،  چنان
و  قرآنخداوند بوده و اساس احكام شرعى، قوانين عقاليى است و لذا بر اساس اين كبرای موكّد 
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َوَما يِضـل بِـِه (وی ضمن تفسير آيه شريفه عقاليى حكم كرد.   توان به صحت فعلى غير  عقل، نمى
بحث مفّصلى را در خصوص مسـئله جبـر و اختيـار طـرح كـرده و تأكيـد  )26(بقره:  )إِال الْفَاِسقِينَ 

كند كه چون امر و نهى، به لحاظ عقلى، متوجه افراد مختار است و از سـويى پـاداش و كيفـر  مى
  ه لحاظ عقلى، قبيح و مردود است.در مقابل عمل اختياری است، قول به جبر، ب

اگر خدای سبحان بندگان خود را مجبور به اطاعت و معصيت كرده بود، ... ديگـر 
كاران، دوزخ مقـرر  كـاران، بهشـت و بـرای معصـيت معنا نداشت كـه بـرای اطاعت

بدارد و حال كه مقرر داشـته بايـد در مـورد اولـى پاداشـش بـه جـزاف و در مـورد 
  )95، ص1(همان، جد و جزاف و ظلم نزد عقال قبيح است. دومى كيفرش ظلم باش

با ساحت قدس حضرت حق منافات دارند،  كهمنتسب به خداوند  موارد مطابق اين اصل، تمامى 
مكــر، خدعــه، اضـالل، كمــك در طغيــان و ...، بايـد بــا مراعــات اصـل ُعقاليــى اختيــار و  ماننـد

  گويد:  مى    عالمه طباطبايى. اختصاص پاداش و كيفر به انسان مختار تفسير شوند
چــون برگشــت همــه ايــن معــانى بــاالخره بــه اضــالل و فــروع و انــواع آن اســت و 

كدام از انحای اضالل منسوب به خدا، اليق ساحت او نيست تـا شـامل اضـالل  هيچ
شـود، اضـالل   ابتدايى و اغفال هم شود؛ بلكه آنچـه از اضـالل بـه او نسـبت داده مى

  )96(همان، صكند.   است كه افراد طالب ضاللت را بدان مبتال مىمجازات عنوان   به
بـرداری از معـانى   منبعى مـورد تأييـد شـرع، محـور پردهعنوان   بنابراين، عقل در چنين مواردی، به

واقعى برخى از آيات متشابه است. با تدبر در آياتى كه به مقتضای آنها خداوند خود را در مقـام 
فهميم كه خداونـد روش ُعقـال مبنـى بـر رعايـت   تماع انسانى قرار داده، مىگذاری برای اج  قانون

مصلحت و مفسده، هدفداری احكام و قوانين، مجازات احسان با احسان و بـدی بـا بـدی، توجـه 
در اين مقام به آيـاتى ماننـد:     عالمه طباطبايىاحكام به مختار نه مضطّر را كامًال امضا كرده است. 

ا هِى إِن تُبُْدواْ ( َدقَاِت فَنِعِم 271(بقـره: (اگر صدقات را آشكار كنيـد، چقـدر خـوب اسـت)  )الص( 
آن برای شـما ()َذلِكْم َخيٌر لكمْ (و  )11(حجرات: اسمى است)   (فسق چه بد  )بِئَْس اِالْسُم الْفُُسوقُ (

  اند.  و برخى ديگر از آيات نورانى استناد كرده )11(صف: بهتر است) 

  عقل در پذيرش يا رد روايات تفسيری. معيار 3

كنـد.   در پذيرش يا رد روايـات تفسـيری معيارهـای گونـاگونى را معرفـى مى    عالمه طباطبايى
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در     عالمـه طباطبـايىيكى از اين معيارها معيار عقل در نقد و بررسى روايات است. نحوE رويكرد 
احاديث، مخالفـت برخـى از روايـات  هايى چون تأكيد بر محدوديّت عقل در فهم برخى از  قالب

  با عقل برهانى، و عدم امكان عادی برخى ديگر از احاديث، درخور توجه و امعان نظر است.

  عقلى بودن برخى روايات  فرا

  معتقد است توقع فهم مفاد رواياتى كه درك آنها فراتر از فهم و درك بشری    عالمه طباطبايى
(مائـده:  )َعلَيكْم َأنفَُسكمْ (مثال، وی پس از تفسير آيه شريفه   یاست توقع بجا و درستى نيست. برا

  گويد:  سنگ معرفت حقيقى نفس مى با اشاره به رواياتى عميق در خصوص آثار گران )105
طـور كـه بايـد،   شـود كـه بـا فكـر و علـوم فكـری آن  از اين روايات نيز استفاده مى

د، چون اين روايـات از مواهـب االهـى توان معرفت حقيقى را كامًال استيفا كر  نمى
وجـه سـير   هيچ  كند كه به  هايى را ذكر مى  اّهللاٰ است و نمونه  است كه مخصوص اولياء

  )176، ص6، ج1372،    عالمه طباطبايى(تواند آن امور را نتيجه دهد.   فكری نمى
يری، خصوصـاً، آمـده بنابراين، نبايد انتظار داشت تمامى آنچه در روايات، عموماً، و روايات تفس

كه در برخى موارد، مفاد روايات فراتـر   است كامًال قابل فهم و درك برای عقل عادی باشد، چرا
ای جدای از حـوزه فعاليـت عقـل عـادی مربـوط   از فهم و درك عقل بشر است و اساساً به حوزه

سـاله حضـرت   های اتخـاذ ايـن رويكـرد در مـورد روايـات، انتظـار يـك  شود. يكـى از نمونـه  مى
با اشـاره     عالمه طباطبايىجهت مالقات با كسى است كه به او وعده ديدار داده بود.  7اسماعيل

بـوده اسـت  7همين عمل حضـرت اسـماعيل قرآنشدن وی در  الوعد ناميده به اينكه علت صادق
  گويد:  مى

و ساله كاری است كه عقـل مـادی آن را انحـراف از مسـير اعتـدال   اين انتظار يك
فضيلت بـرای عنوان   داند. با آنكه خداوند متعال اين كار اسماعيل را به  روی مى  ميانه

او شمرده است ... اين تنها از آن جهت است كه ميزانى كه اين كار با آن سـنجيده 
گيرد ... و ما قبًال بيان كـرديم   از ميزانى است كه عقل عادی از آن بهره مى  شده غير

ماند تا در آن حكم دهـد   اير چنين علومى، موضوعى باقى نمىكه برای عقل در نظ
  )388، ص1(همان، جو اين شيوه معارف االهى است. 

ساله پيامبر ناظر بر نوعى تربيت االهى است كه فهم قواعـد آن در حيطـه عقـل   پس انتظار يك
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قواعـد و قـوانين عادی نيست و بنابراين، نبايد توقع از عقل، فهم اين نوع معارف و تطبيـق آن بـر 
  خود باشد.

  عدم امكان مفاد برخى از روايات

مفاد برخى از روايات تفسيری، با لحاظ مجموعه شرايط صدور روايت، محال عقلـى نبـوده و 
صرفاً از جهت عادی ممكن نيست؛ يعنى قول به مفاد اين دسته از روايات نـه موجـب اجتمـاع يـا 

با عنـوان عـدم امكـان     عالمه طباطبايىامری بديهى، كه  شود و نه منجر به نفى  ارتفاع نقيضين  مى
مثـال، پـذيرش برخـى روايـات مربـوط بـه   كند. برای  عادی آنها، اين دسته از روايات را نفى نمى

، نظيــر اينكــه همــه قــوم صــالح از شــير آن 7هــای ناقــه حضــرت صــالح  خصوصــيات و ويژگى
ز طريق اعجاز بوده، مشكلى را در پـى نخواهـد آشاميدند، از اين جهت كه اصل پيدايش ناقه ا  مى

توانـد پـذيرفتنى   ميلـى دو پهلـوی ناقـه نمى  ها، مانند وسعت يك  داشت. اما برخى ديگر از ويژگى
  گويد: باشد. وی مى

هيكـل   در بعضى از روايات درباره خصوصيات ناقه صالح آمده كه آنقـدر درشـت
مطلـب روايـت را ضـعيف و  بود كه فاصـله دو پهلـويش يـك ميـل بـوده و همـين

كند، نه برای اينكه ممتنع است ... بلكه از اين جهت كه در خود روايات   موهون مى
نوشيدند و حيـوانى كـه بـين دو پهلـويش دو كيلـومتر   آمده كه مردم از شير آن مى

هايش بـه سـه كيلـومتر برسـد ... و در ايـن   فاصله باشد بايـد ارتفـاع شـكم و پسـتان
  )328، ص10(همان، جتواند آن را با شمشير بكشد.   نمى صورت ديگر كسى

ى َأَخـاُف (وی ذيل آيه شريفه  لَئِن بََسطَت إِلَى يَدك لِتَقْتُلَنِى َما َأنَاْ بِبَاِسٍط يِدی إِلَيـك َألَقْتُلَـك إِنـ
َ َرب الَْعالَمِينَ  كه مثل هابيل  كند  بدين مضمون نقل مى 9روايتى را از پيامبر اكرم )28(مائده:  )اّهللاٰ

تان آمد همان سخن هابيل را بگوييد و دست روی دست بگذاريـد و   نباشيد و وقتى قاتل به سراغ
  گويد:  باشيد؛ و سپس مى 7نتيجه همانند بهترين از دو پسر آدم در

آيـد و همچنـين بـا   نمى  اين روايات به ظاهرشان با عقل و اعتبار صـحيح درسـت در
سـازد،   دهـد نمى  ه دفاع از جان خود و دفاع از حق مىروايات صحيحه كه دستور ب

پـذيری اسـت كـه   كه مراد از عقل، حكم عقل عملى بـه وجـوب دفـاع و قـبح ظلم
  )347، ص6(همان، جاصلى است عقاليى. 
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ـالَلَةُ (وی ذيل آيـه شـريفه  َعلَـيِهُم الض روايتـى را از امـام  )30(اعـراف:  )فَِريقًـا َهـَدى َوفَِريقًـا َحـق
كند كه خداوند انسان را از روز اول، مؤمن و كافر و شقى و سعيد خلق فرمـود   نقل مى 7دقصا

  فرمود:  شوند. سپس   و در روز قيامت هم مهتدی و گمراه مبعوث مى
اين روايات و همچنين آيات، در مقام اثبات سعادت و شقاوت ذاتى نيستند و آنچه 

چنـين  ]چـون[بـرای چهـار نيسـت ... كنند از قبيل ثبـوت زوجيـت   را كه اثبات مى
چيزی مستلزم اختالل نظام عقل در جميع مبانى عقالست بـرای اينكـه بنـای جميـع 

  )96، ص8(همان، جعقال بر تأثير تعليم و تربيت است. 
كنـد و بايـد چنـين آيـات و   و چون شارع قوانين عقال را پذيرفته، مخالف آن قانونى را وضع نمى

دليـل محـدوديت عقـل، موافقـت و عـدم   وليه توجيه شوند. بنـابراين، بـهرواياتى برخالف ظاهر ا
تواند دليلى بر رد يا پذيرش مفاد روايتى باشد، اّما مخالفت آن با دليـل عقلـى   موافقت با عقل نمى

تواند دليلى بر رّد مفاد روايات باشد؛ و ايـن خـود مـالك و معيـاری در جهـت   يا بناء عقاليى مى
با تبيين حوزه فعاليت عقـل و تحديـد آن     عالمه طباطبايىات تفسيری است كه قضاوت ميان رواي

  اين مالك را ارائه كرده است.

  ابزار تفسير قرآنعنوان   . عقل به2

يكى از منابع تفسير وحى بيان شد، در پى تبيـين عنوان   آنچه تاكنون تحت عنوان نقش عقل به
بود. اكنون به نقـش عقـل  قرآنو روايات در تفسير  نقرآجايگاهى برای عقل در كنار منابعى چون 

 قرآنشود. در واقع، اين نقش برای عقل برگرفته از خود   پرداخته مى قرآنابزاری برای فهم عنوان   به
گيری از   يك سيستم منسجم است. به بيان ديگر، عقل با بهرهعنوان   به قرآنمبنى بر تدبّر و مالحظه 

كشف مجهوالت خود از آيات پرداخته و با كاوش و اسـتدالل بـه فهـم لغت، آيات و روايات به 
  يابد.  دست مى قرآنمراد آيات نورانى 

ابزاری جهت فهم كالم حضرت حق، در برخى از مصـاديقى كـه ذكـر خواهـد عنوان   عقل، به
شد برگرفته از اصول محاوره مبتنى بر بناهای عقالئيه اسـت. اگـر متكلمـى اعـالم كنـد كـه فهـم 

ست كالم من در گرو ارجاع بخشى از سخنان مـن بـه بخشـى ديگـر اسـت، ايـن سـخن مـورد در
نظيـر تقسـيم  قـرآنرئيس عقال در برخى از آيـات عنوان   پذيرش عقال خواهد بود؛ و خداوند نيز به

آيات به محكم و متشابه، يا دستور به تدبّر در آيات اين مطلب را اعالم كرده است. اين مسئله در 



 

 

161  

جا
اه
يگ

 
س
تف
ر 
 د
ل
عق

 ير
لم
ا

ان
يز

 

لى مورد مداقه قرار گرفته و تأكيد شده است كه بدون فحص از مخّصصـات و مبينـات كتب اصو
  گويد: كرد. خويى در اين خصوص مى تمسك ای  توان به ظاهر جمله نمى

دليل بناء عقال مورد   داللت تصديقى به معنای تطابق اراده جدی با اراده استعمالى به
دم قرينـه منفصـله بـرخالف ايـن احراز عـ ]و يكى از شروط تحقق آن[قبول است. 

ای ظاهر اين داللت كاشـف   داللت تصديقى است. و در صورت وجود چنين قرينه
از اراده جدی نخواهد بود و در واقـع وجـود قرينـه منفصـله مـانع از حجيـت ظـاهر 

  )103، ص1تا، ج (خويى، بىاست. 
معانى آيات و سپس نحـوE  گيری از عقل در جهت كشف  در ادامه، ابتدا مصاديقى از تدبر و بهره

  از مطالب فلسفى و عقالنى در تبيين آيات االهى، بررسى خواهد شد.    عالمه طباطبايىاستفاده 

 شناسايى و ارجاع آيات متشابه به آيات محكم. الف

واقع مالك فهم آيات متشابه   آيات را به دو بخش محكم و متشابه تقسيم كرده و در  قرآن کریم
به آيات محكم دانسته و از طرفى يكى از عالمات افراد مريض را تبعيـت از آيـات را ارجاع آنها 

ترين مصداق تدبّر، شناسايى آيات متشابه و سپس ارجاع   متشابه بيان فرموده است. بنابراين، اصلى
سـان مفسـر از فـرو غلتيـدن در   آنها به آيات محكم و فهم آنها از اين طريق خواهد بـود، تـا بدين

عمـران   سوره آل 7ذيل آيه     عالمه طباطبايىتعطيل يا تفسير به رأی مصون و محفوظ بماند. بيراهه 
  گويد:  مى

است و مـراد  قرآنمراد از كلمه محكمات آياتى است كه متضّمن اصول مسلّمى از 
از كلمه متشابهات آياتى است كه معـانى آنهـا بـه وسـيله آيـات دسـته قبـل روشـن 

  )31، ص3، ج1372(طباطبايى، گردد.   مى
آيات متشابه خواهـد بـود.  ارجاع آيات متشابه به آيات محكم قرآن، محكم بودن بنابراين، نتيجه

بـه ذهـن خطـور  )14(فجـر:  )إِن َربك لَبِالْمِْرَصـادِ (ای مانند   مثال، در ابتدای نظر آنچه از آيه  برای
جاندار است. اما با مراجعه بـه آيـات كردن يك موجود   كند، معنايى مادی و متناسب با كمين  مى

بـريم. فهـم و تمييـز آيـات   به خطـای چنـين برداشـتى پـى مى )لَيَْس كَمِثْلِِه َشْىءٌ (محكمى چون 
الكتـاب از  بـه امّ  قـرآن کـریممحكم از متشابه و نحوE ارجاع متشابهات به آيـات اصـلى و بـه تعبيـر 

در اثبـات نيـاز بـه     عالمـه طباطبـايىسوی  شده از  كاركردهای عقل است. بسياری از مطالب طرح
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ناظر به همين كاركرد است. چون عقل با تكيه بر معلومات و مقدمات برگرفته  قـرآنمنطق در فهم 
  شود.  و از طريق منطق به فهم كالم حضرت حق و كشف مجهوالت آن نائل مى قرآناز خود 

 درك معنای ايجابى .ب

منبـع شـناخت و معرفـت، درك معنـای عنـوان   ل بـهكه گذشت، يكى ازكاركردهای عق چنان
مثـال، در تفسـير معنـای   سلبى برخى از آيات و مشخّصاً آيات مربوط به صفات حق است. بـرای

سمع، بصر و يد برای خداوند و يا رؤيت پروردگار در روز قيامـت، عقـل بـه يـك معنـای سـلبى 
تواننـد معنـای مـادی و حّسـى   نمىگويد چون خداوند جسم نيسـت قطعـاً اينهـا   حكم كرده و مى

ابزاری برای فهم معانى آيات با بررسى آيات و يا روايات ديگر بـه عنوان   داشته باشند. اما عقل به
  يابد.  معنای ايجابى موارد فوق دست مى

آيـاتى  با ارجاع آيه به )23(قيامت:  )إِلَى َربَها نَاظَِرةٌ (در تبيين معنای آيه شريفه     عالمه طباطبايى
(انعـام:  )ال تُْدِركـُه األَبَْصـارُ ((چيزی مثل خداوند نيسـت) و  )11(شوری:  )لَيَس كمِثْلِِه َشىءٌ (چون 

توان خداوند را بـه چيـزی تشـبيه و يـا   كنند) معتقد است اوالً، نمى  (ديدگان او را درك نمى )103
محسوسات نيست. چـون خداونـد نـه با چيزی مقايسه كرد؛ ثانياً، مراد از نظر، ديدن از نوع ديدن 

توان احكام اشياء مادی را به او نسبت داد. پس از نكات مذكور، وی با استناد   مادی است و نه مى
معتقـد اسـت  )11(نجم: (قلب در آنچه ديد، دروغ نگفت)  )َذَب الْفَُؤاُد َما َرَأىكَما (به آيه شريفه 

گيرد كه اين رؤيـت عبـارت از يـك   ين نتيجه مىطبق اين آيه، قلب هم توان ديدن دارد و لذا چن
معنـای     عالمه طباطبايى )43(همان، ص مادی.  حّسى و غير  نحوه توجه خاص قلبى است، توجهى غير

گيـری از روشـى   سلبى نظر را از براهين عقلى و معنای ايجابى آن را بـا تـدبّر در آيـات و بـا بهره
كنـد.   معنای دست خداوند همين موضع را اتخاذ مىمنطقى به دست آورده است. وی در بررسى 

  )34، ص6(همان، ج

  كشف لوازم معانى آيات .ج

بطـون بـودن   وجوه و ذو  به تدبر در آيات االهى و وجود رواياتى مبنى بر ذو قرآن کریمتأكيدات 
ای دارد  كم بخش قابل توجهى از آيات لـوازم عقلـى و منطقـى حاكى از آن است كه دست قـرآن
نيـز بـا تكيـه بـر روش     عالمه طباطبايىوسيله عقل آن لوازم بررسى و كشف قرار شود.     بايد بهكه 

نمونه به برخى از آنها اشاره عنوان   اند كه به  تفسير قرآن به قرآن به خوبى از عهده اين مهم برآمده
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مؤمنون بر انشـاء خلـق و سوره  14مثال، وی با استناد به تعبير توفّى، و همچنين آيه   شود. برای  مى
  كند: ثنويت ميان جسم و روح مطالب زير را ذكر مى

از مـرگ بـه تـوفى تعبيـر  قرآن کریمشود، با وجود اين   . جسم انسان پس از مرگ متالشى مى1
  كند و اين حاكى از جدايى و ثنويت جسم و بدن است؛ مى

شود ايـن مرحلـه لـوازم و   وم مى. با توجه به عبارت انشاء در مرحله دميدن روح در جنين معل2
  جسمانى است؛   اقتضائاتى فراتر از مراحل قبل دارد و در واقع ايجاد جديدی است، لذا روح غير

. به علت تمايز نفس و بدن به وسيله انشاء جديد نحوE تعلق روح به بدن، و سرانجام، استقالل روح 3
  )355، ص1(همان، جشود.  پس از مرگ تبيين مى

  عارض ظاهری برخى آياترفع ت .د

فـرض مؤمنـان  كند، طبعـاً پيش  خود را تبيان، هادی و نور معرفى مى قرآن کریمبا توجه به اينكه 
نفى هرگونه ابهام، تعارض و تضاد در بين آيات است. اما چون اين كتاب كتاب هدايت اسـت و 

د و منسـجم اسـت، يـك كتـاب واحـعنـوان   بـه قـرآنمندی درست از آن مالحظه همه   الزمه بهره
  تعارض و يا تضاد ظاهری آن با تعقل و تدبّر قابل حل خواهد بود.

مثال، در آيه سوم سوره نساء تعدد زوجات را مجاز شمرده، اما آن را مشروط به رعايـت   برای
فرمايد شما توان رعايـت عـدالت   همين سوره مى 129كند. از سويى، آيه   عدالت بين همسران مى

 )فَـالَ تَمِيلُـواْ كـل الَْميـلِ (سوره نساء يعنـى جملـه  129با استناد به آيه     المه طباطبايىعرا نداريد. 
(پس به كلى از يكى اعراض نكنيد)، معتقدند مـراد در آيـه اّول عـدالت تقريبـى و در  )129(نساء: 

  )106، ص5(همان، جآيه بعدی مقصود عدالت واقعى و حقيقى است. 
كه هابيل به  )29(مائـده:  )كَأن تَبُوَء بِِإثْمِى َوإِثْمِ (اهری در مورد آيۀ همين نحوE رفع تعارض ظ

َوالَ (قابيل گفت اگر مرا بكشى وبال گناه خودت و هم گناه من برگـردن تـو خواهـد بـود و آيـه 
اتى (كسى وزر و وبال ديگری را بر عهده نگيرد) و همچنين آيـ )164(انعام:  )تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَرى

ــْوُم َال ينطِقُــونَ (ماننــد  (قيامــت روزی اســت كــه مــردم در آن روز ســخن  )35(مرســالت:  )َهــَذا ي
ها گويند ما نه شافعى داريم و   (جهنّمى )100(شعراء:  )َوَال َصِديٍق َحمِيمٍ (گويند) و آياتى چون   نمى

نقـل سـخنان افـراد در ها در روز قيامت و در ديگری   نه دوستى) كه مفاد آيه اول عدم نطق انسان
 )19، ص11(همان، جگيری است.  قيامت است، قابل پى
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 های فلسفى  الميزان و تبيين

را در  قـرآن، وی    عالمه طباطبايىكه قبًال متذكر شديم، با وجود گرايش فلسفى و عرفانى  چنان
يش بر تفسـير كار نگرفته و در واقع، به تعهد تفسيری خو مقام تثبيت و تقويت آراء فلسفى خود به

ناپـذيری  است. با وجود اين، بـا توجـه بـه اعتقادشـان مبنـى بـر جدايى   بند بوده  قرآن به قرآن پای
فلسفه االهى و دين االهى در تفسير برخى از آيات پس از تفسير قرآنى، به تبيين فلسـفى پرداختـه 

ه در خصـوص كـ عرضـه كـرده اسـت. همچنان قـرآن کـریمو در واقع، مباحث عقلى را بـه محضـر 
  گويد: اند. جوادی آملى مى  مباحث روايى مرتبط، آيات نيز چنين عمل كرده

طرح يك مسئله فلسفى به دنبال يـك آيـه، ايـن نيسـت  ]از    عالمه طباطبايىغرض [
كردنـد،   كه آيه را به روش فلسفى حل كنند، بلكه آيه را بـه روش قرآنـى حـل مى

گفتنـد آنچـه را وحـى گفتـه   كردند. مى  ذكر مى تأييدعنوان   منتها مسائل عقلى را به
  )311، ص1362، دومین یادنامه عالمه طباطبایی(كند.   همان را عقل تأييد مى
لو بـا رعايـت   های فلسفى، و  از تبيين    عالمه طباطبايىگيری   با توجه به نكات فوق، از سويى و بهره

 ين بخش نحوE طرح مباحـث فلسـفى درعدم خلط مباحث تفسيری و فلسفى، از سوی ديگر، در ا

  شود.  بررسى مىالمیزان 
. تبيين فلسفى معارفى كه صرفاً از طريـق 1اند:   به دو بخش قابل تقسيم المیزانهای فلسفى   تبيين
انـد.   و هم فلسفه بـدان پرداخته قرآن . تبيين فلسفى مسائلى كه هم2به ما رسيده است؛  قرآنوحى و 

توان اشاره كـرد و در   اول به اختصاص حمد به خداوند، و مسئله شفاعت مىبرای نمونه، در دسته 
  محسوس و تجرد نفس.  دسته دوم به جواز اعتماد بر غير

  معارف وحيانى در قالبى فلسفى .الف

  . اختصاص حمد به خداوند متعال1

ِ َرب الَْعـالَمِينَ (پس از تفسـير آيـه مباركـه  المیزان بحـث «تحـت عنـوان  )1 (فاتحـه: )الَْحْمـُد ّهللاٰ
، اختصاص حقيقى ستايش برای خداوند را با وابستگى تمام شئون معلول بـه علـت تبيـين »فلسفى

شـوند،   العلل) منتهى مى   عنوان علة  اند كه، چون تمامى كماالت به خداوند (به  كرده و نتيجه گرفته
علولى متوجه باشد، اما حقيقتـاً يكى از كماالت، گرچه در ظاهر به معنوان   پس حمد و ثناء هم، به

  )22، ص1، ج1372(طباطبايى، شود.   به خداوند منتهى مى
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  . شفاعت2

سوره بقره در خصوص شـفاعت، مسـئله  48پس از ارائه بحثى مفّصل ذيل آيه  المیزان صاحب
  است.   ای فلسفى، بررسى و با تكيه بر مقدمات ذيل تبيين كرده  مسئلهعنوان   شفاعت را، به

به علت عدم دسترسى عقل به مقدمات مربوط بـه جزئيـات معـاد، مسـائل جزئـى معـاد، بـه . 1
لحاظ عقلى، قابل اثبات نيست. با وجود اين، انسان پس از مرگ به مقام تجرد عقلى و مثالى نائل 

گيـرد   شود، لذا تبيين كماالتى كه انسان در آينده در دو طريق شقاوت و سعادت بـه خـود مى  مى
  براهين عقلى خواهد بود. در دسترس

گـردد كـه بـا   . در اثر هر فعلى از افعال انسان، نفـس دارای هيئتـى از سـعادت و شـقاوت مى2
  كند؛  تكرار آن عمل، اين هيئت به ملكه ارتقا پيدا مى

خور سـعادت يـا   . رسوخ ملكه در نفس موجب صورتى سعيده يا شقيه در نفس شده و به فرا3
شود. آثار ملكه سعيده وجودی بوده و آثار ملكـه شـقيه، بـه لحـاظ   ژه مىشقاوت، منشأ آثاری وي

  رجوع به شّر، عدمى است؛
دليل سازگاری اين آثار با نفـس    اند و هم به  لحاظ اينكه مبدأ آثار نيك  . نفوس سعيده، هم به4

با آنها انـس پيـدا  برند. اما نفوس شقيه به لحاظ اينكه مبدأ آثار شّرند و  انسانى، در لّذت به سر مى
اند؛ و ايـن  برند، ولى از جهت عدم سازگاری اين آثار با وجود انسان در عذاب  اند لذت مى  كرده

حالت لذت و عذاب نفوس سعيده و شقيه مخصوص نفوسى اسـت كـه در دو جهـت سـعادت و 
  اند؛  شقاوت به كمال خود رسيده و اين ملكات در آن نفوس رسوخ كامل داشته

ای كه هيئتى از سعادت و شقاوت بر آنها عارض شده در برزخ يـا قيامـت از   توسطه. نفوس م5
كننـد. چـون بـا   رجـوع مى] شـقاوت و يـا سـعادت[اين عوارض رها شده و بـه اصـل ذات خـود 

اند و   های عارضى در آنها، عرضـى و قسـری  اتصافشان به شقاوت يا سعادت، اين حاالت و هيئت
  القسر اليدوم، لذا دوام نخواهند داشت؛ در جای خود اثبات شده كه

ای نفوس در قرب و بعد به كمـال حقيقـى و بـه اصـطالح تشـكيكى   . با توجه به تفاوت رتبه6
عنوان علل طولى فاعلى و واسطه در فيض، در پـاكى   بودن كمال، نفوس كامله با وساطت خود به

مؤثر واقع شوند و اين همـان معنـای  توانند  اند مى  و رهايى نفوسى كه بالعرض دچار شقاوت شده
  )186، ص1(همان، جشفاعت است. 
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  مسائل مشترك وحى و فلسفه .ب

  . عدم انحصار موجودات در محسوسات1

ِذيَن يْؤمِنُـوَن بِالْغَيـب(پس از تفسير آيه شـريفه     عالمه طباطبايى بـا طـرح ايـن  )2(بقـره:  )... الـ
كند كه  توان تكيه كرد يا نه، اشاره مى  حقايق عقلى مىحسى يعنى   پرسش كه آيا بر ادراكات غير

اند و دليـل ايـن عـده از فالسـفه نبـود تجربـه   ای از فالسفه غربى منكر اعتماد بر حقايق عقلى  عده
توان با آزمايش   مالك درستى و صحت قضايا در اين نوع از ادراكات است و عمًال نمىعنوان   به

  ا همانند قضايای تجربى دست يافت.و تكرار به صحت اين نوع قضاي
هايى حلى و نقضى ارائه كرده كـه مختصـراً بـه شـرح ذيـل    وی در پاسخ به اين رويكرد پاسخ

  است:
شود با استدالل عقلى، اصل استدالل به عقل   . مقدمات استدالل فوق، عقلى است؛ چطور مى1

كـم كلـى از خصـائص عقـل را باطل كرد؛ چون اين استدالل حاوی حكمى كلى است و ارائه ح
  است نه تجربه؛

. وجود خطا در ادراكات دليل بر نفى آنها نيست، وگرنه بايد ادراكات حّسى به لحاظ وجود 2
  خطاهای متعدد در آنها به كلى نفى شوند؛

. وجود معيار و مالك برای اثبـات صـحت و درسـتى مـدركات امـری اسـت ضـروری، امـا 3
رد. چون حاصل تجربـه صـرفاً يكـى از مقـدمات اسـتدالل را تجربه صالحيت چنين مقامى را ندا

  دست آورد؛ ای كلى از آن به  دهد و مقدمه ديگر بايد كلى و عقلى باشد تا بتوان نتيجه  تشكيل مى
عنـوان   . بر فرض آنكه تمامى ادراكات با آزمايش اثبات شـوند حجيـت خـود آزمـايش، بـه4

  د و نياز به حكمى عقلى دارد.تواند با آزمايش اثبات شو  حكمى كلى، نمى

  . اثبات تجرد نفس2

ِ َأْمَواتًا بَْل َأْحياء عِنَد َربِهْم (ذيل آيه شريفه     عالمه طباطبايى َوالَ تَْحَسبَن الِذيَن قُتِلُواْ فِى َسبِيِل اّهللاٰ
 ُ د...) پـس از بحـث اند، مرده مپنداري  (و كسانى كه در راه خدا كشته شده )169عمران:   (آل )ْرَزقُونَ ي

، بحثى فلسفى در خصوص اثبات تجرد نفس با تكيه بـر قرآنقرآنى و اثبات تجرد نفس از ديدگاه 
  كند كه:  اين مقدمات ارائه مى

كنيم و حتى يك   يابيم كه با عبارت من، شما و ... به آن اشاره مى  . ما حقيقتى را در خود مى1
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  لحظه از آن غافل نيستيم؛
گاه از هسـتى  شويم، اما هيچ  بسا از آن اعضا غافل مى  عضای بدن من نيست، چون چه. اين من در ا2

  و از من خود غافل نيستيم؛
. عالوه بر عدم غفلت از من، دو ويژگى اصلى اشيای مادی يعنى تغييريافتگى و قابل قسـمت 3

يى بخـش كه حقيقت من با تغيير بدن و حتى با جدا  شود؛ چرا  بودن شامل حال اين من نمى
  ای از بدن من همچنان ثابت است و قابل قسمت و جدايى نيز نيست؛  عمده

. از طرفى اين من واحد است و متكثـر نيسـت. بنـابراين، چـون خـواص مـاده (تغييـر و قابـل 4
قسمت بودن) را ندارد، مادی نبوده و صرفاً تعلقى تدبيری و هدايتى و حفاظتى با بـدن دارد 

  )370، ص1، ج1372(طباطبايى، ماست. و اين مطلب همان مدعای 
در تأييد و تبيين عقالنى حيات و رزق از مطالـب فلسـفى بهـره بـرده     عالمه طباطبايىدر واقع، 
   .است
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