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 چکیده
عقل به طور کلی دارای دو اصطالح است؛ اول موجودی مجرد که در فلسفه 

در تفسیر مورد استفاده قرار  کهاست که در  به کار می رود؛ دوم قوه م  

نگاه کلی نگر عقل در تفسیر کاربرد وسیعی دارد که در یک می گیرد؛ 

به دو قسم منبعی و ابزاری )مصباحی( منقسم می گردد. عقل منبعی خود 

 به دو قسم بدیهی و برهانی تقسیم می گردد. عقل بدیهی مبادی تصدیقی

سرشت بشر نهادینه شده است که در  مانند فوقیت آسمان و تحتیت زمین

و قطعًا در تفسیر کاربرد دارد. عقل برهانی، عقلی است که با کنار 

مالزمه بین حکم عقل و  شتن مقدمه ها، نتیجه گیری می کند؛ اگرهم گذا

شرع را در قیاس خود اثبات کند جزء مالزمات عقلیه است که آن نیز دو 

غیر مستقالت عقلیه نوع است: مستقالت عقلیه مانند حسن و قبح عقلی؛ 

. اما اگر عقل داللت نهی بر فسادمانند بحث اجتماع امر و نهی و 

اید بلکه هدفش ی نمنی مالزمه ای را بین حکم عقل و شرع اثبات نمابره

فقط تشکیل قیاس و برهان است، در نوشتار حاضر به عقل قیاسی 

. عقل منبعی می تواند در عرض منابع دیگر گردیده استنامبردار 

تفسیری در فرآیند تفسیر کمک کند. نوع دوم عقل، ابزاری و مصباحی 

 همان روش تفسیر عقلی اجتهادی است. عقل ابزاری تمامی قرائن را یا

به نتیجه گیری می پردازد. در از منابع دیگر تفسیر اخذ می کند، 

سعی بر این است تا از عقل قطعی، صحیح فطری،  عقلی اجتهادی تفسیر

مات استفاده نمود. مهمترین و پرکاربردترین نقش عقل، خالی از موهو

 عقل ابزاری است.

 

اجتهادی، برهان، تفسیر، عقل، مبانی،  واژگان کلیدی:

 منبع.

 

 

 مقدمه
عقل و نقش آن در فهم دین تا حّدی مهم است که بسیاری از 

علما مانند شیخ احمد بحرانی آل طعان درباره آن کتاب 

بعضی از  3اقسامه" نوشته اند.مستقلی  به نام " عقل و 

تفاسیر با نام عقل معنون شده اند مانند "القرآن و 
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برخی از کتب مبانی و  4العقل" سید نور الدین حسینی عراقی.

 5روش تفسیر نیز به بحث از آن پرداخته اند.

 و كردن بندو در اصل به معنای  6عقل در لغت یعنی نقیض جهل

 با شتر بستن :بالع َقال عیرالب عقل" مثل است، ایستادن باز

 كه "دادم را مقتول دیه: المقتولَ  َعَقْلت  " نیز "پایبند

 شود بسته دم ولى پیشگاه در که شترىیعنی  اصلدر  اندگفته

 و نشود ریخته كه است شتر آن خون از جلوگیرى معنى یا به

 ملزم كه كسانى و "َعْقل" را چیزى هر بهاى خون و دیه سپس

  7.اند نامیده "َعاق َلة" هستند آن پرداخت به

برخی از محققان معتقدند دو معنای اصطالحی برای عقل می 

 توان در نظر گرفت:

الف( موجودی مجرد که ذاتًا و فعالً مجرد است و بدون تعلق 

به نفس و بدن موجود است. این معنا همان سلسله عقول 

 واسطه فیضند.

هم و حس که ب( قوای نفس آدمی در مقابل قوه خیال و و

 8کلیات را درک می کند.

برخی از  9در تفسیر و قرآن پژوهی معنای دوم مقصود است.

علمای اسالمی عقل به معنای اصطالحی دوم را موهبتی الهی می 

دانند که نیروی درک کننده در انسان است. سبزواری نجفی 

 می نویسد:

 بواسطته تحس مدركة قّوة و رّبانّیة هبة إنه حیث العقل»

 10«.بالحواس تدركه أن یمكن ال ما النفس

یعنی عقل موهبت ربانی و وقوه ادراک کننده ای است که به 

واسطه نفس آنچه که با حواس قابل درک نیستند را درک می 

 کند. عالمه طباطبایی معتقد است معنای مصدری عقل یعنی

یعنی  عقل از آن؛ اما معنای اسمی تام فهم و ءشي إدراك

 و حق و فساد و صالح بیننسان به وسیله آن ابزاری که ا

را تمییز می دهد که همان نفس انسان  كذب و صدق و باطل

بنابراین عالمه طباطبایی عقل ابزاری را همان نفس  11است.

مدرکه می داند اما چنان که گفته شد مرحوم سبزواری نجفی 

 نفس را واسطه ای برای ادراک عقل گرفته است.

ن ادراکی عقل نامیده شده که رنگ خدایی در برخی روایات، آ

 گیرد و در جهت عبادت او استفاده شود. 
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 اْلَجبَّار   َعْبد   ْبن   م َحمَّد   َعنْ  َیْحَیى ْبن   َأْحَمدَ  ْبن   م َحمَّد   َعنْ  َعْنه   وَ "

 َما َله   ق ْلت  : َقالَ  ع ّللاَّ   َعْبد   َأب ي إ َلى َرَفَعه   َأْصَحاب َنا َبْعض   َعنْ 

 ق ْلت   َقالَ  اْلج َنان   ب ه   اْكت س بَ  وَ  الرَّْحَمن   ب ه   ع ب دَ  َما َقالَ  اْلَعْقل  

 وَ  الشَّْیَطَنة   ت ْلكَ  وَ  النَّْكَراء   ت ْلكَ  َقالَ  م َعاو َیةَ  ف ي َكانَ  َفالَّذ ي

  12"..ب َعْقل   َلْیسَتْ  وَ  ب اْلَعْقل   شَب یَهة   ه يَ 

پرسید: عقل چیست؟ شخصى از امام ششم )علیه السالم( 

فرمود:چیزى است كه به وسیله آن خدا بپرستند و بهشت به 

دست آرند. راوى گوید: گفتم: آنچه معاویه داشت چه بود؟ 

فرمود: نیرنگ و شیطنت بود، آن مانند عقل است ولى عقل 

 نیست.

چنان که گفته اند، حجیت عقل مورد انکار معتزله و شیعه 

است که اختالفی بین فریقین در محقق خواجویی معتقد  13نیست.

مفسران  14معنای عقل نیست بلکه در حیطه کاربرد عقل است.

 15شیعه عقل را بنا بر روایات وارده، حجت درونی می داند.

گرچه در سخنان برخی بزرگان مانند وحید بهبهانی عقل به 

اما با استفاده از کالم  16صورت مطلق حجت دانسته شده است

مید آن عقلی حجت واقع می شود که از دیگران می توان فه

اوهام و تعصب به دور باشد؛ در این حالت آن را "عقل فطری 

 فقهى مكتب دو در سرسختى نامخالف 17صحیح" نامیده اند.

 فقدان نص موارد در عقل كاربرد تعمیم به نسبت سنى و شیعه

 ظاهریون و مانند استرآبادی شیعه اخباریون كه دارد وجود

 آنها بارز هاىنمونه اندلسى حزم ابنمانند  سنت اهل

 گرایىعقل مخالفان سخنان در اندك چند هر تأّملى 18.هستند

 وحى و عقل رابطه اصل با نیز آنان كه سازدمى روشن

 هایشانمخالفت و هااعتراض تمام و اندنداشته مخالفتى

 آن از خاّصى نوع كاربرد یا عقل از افراطى استفاده درباره

 عقلمانند مخالفت "پولس" در مسحیت، با  است؛ بوده دین در

 19.نفسانى هواهاى به آلوده و خاكى

همان گونه که حجیت عقل مورد تسالم است، محدودیت آن نیز 

حکما و متکلمان معتقدند که عقل زیرا  مورد اتفاق علماست

تنها قادر به درک مفاهیم کلی و روابط میان آنهاست اما 

جزئی را درک نماید. نیز عقل از لحاظ عمق نمی تواند امور 

شناخت محدودیت دارد که نمی تواند به واقعیت ذات و صفات 
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چنان که در تسبیح امام سجاد )علیه السالم(  20الهی برسد.

 در روز پنجم ماه آمده است:

 َعْقلَ  الَ  وَ  ت ْدر ك ه   َعْینَ  َفالَ  ب اْلْ َله یَّة   اْلَبر یَّات   َفْوقَ  َعالَ  َمنْ  س ْبَحانَ »

 21.«َله َما ب َغاَیة   َیص ف ه   ل سَانَ  الَ  وَ  ی َصوِّر ه   َوْهمَ  الَ  وَ  ی َمثِّل ه  

از دیگر محدودیت های عقل در کشف مصالح و مفاسد واقعی 

اجمالی  گونهاحکام است. نهایتًا می توان گفت عقل فقط به 

مالک و مناط حکم شرعی را درک می کند زیرا تمام جهات حکم 

 در 22از قبیل علل، موانع و مزاحمات آن را نمی داند.

 درك ندارد، مفاسد و مصالح به احاطه چون دینى فروعات

البته  23.ندارد هم حكم ندارد قاطع درك چون و ندارد قاطع

را درک کند، برخی معتقدند اگر عقل مصالح نوعیه و عمومی 

می تواند به واقعی بودن و در نتیجه شرعی بودن آن حکم 

 گرفتن قرار میزان است، روایات نكوهش مورد آنچه 24کند.

 و قیاس با بخواهد كسى را فقه كه است دینى فروعات در عقل

 علیه) صادق امام سخن روى. كند دهىسازمان خودش رأى

 در كه است وى پیروان و حنیفه ابو امثال با( السالم

 روایات این روندمى خودشان عقل درك سراغ به دینى فروعات

 25.كندنمى ساقط اعتبار از را تعقل و عقل كلى صورت به

شیعه غالبًا در موارد ذکر شده درباره عقل اتفاق داشتند 

اما سزاوار است تفصیل بیشتری در مورد قلمروی عقل در 

در تفسیر برای تبیین داده شود؛ لذا کاربردهای عقل تفسیر 

 ید.جایگاه آن در علم تفسیر در ادامه می آ

 کاربرد های عقل در فرآیند تفسیر

همان گونه که بیان شد، نقش عقل در تفسیر انکار ناشدنی 

نچه بیشتر مورد اختالف است محدوده عمل آن است. آاست و 

اگر کاربردهای عقل در تفسیر تجزیه گردد و نمونه هایی از 

آن آورده شود، تا حّدی می توان قلمروی عقل در تفسیر را 

و بر  اعتباری ،نشان داد. البته مرزبندی های صورت گرفته

 26است زیرا عقل یک حقیقت بیش نیست. اساس مدرکات عقل

ابراین در ادامه سعی می گردد کاربردهای عقل در تفسیر بن

 تبیین شود. 

 27.یمصباحو  است یا ابزاری منبعیدر یک نگاه کلی عقل یا 

                                                           

؛ دین شناسی، ص 72 ص ،16ج البالغة، نهج شرح في البراعة منهاج .  ر.ک: 20
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عقلی که به عنوان یک مصدر برای  تفسیر عقل منبعی: -1

آیات به کار رود و چون قطعی و اطمینان بخش است، در عرض 

منبعی  عبارت دیگر عقلبه  منابع دیگر تفسیر کاربرد دارد.

 منبعى صورت به و نشاندمى داورى كرسى بر را خرد گوهر خود

 28 .طلبدمى آن از را شرعى حكمى صدور مستقل،

استظهار می و دیگران به گونه ای که از کالم آیت ّللا استادی 

وحى  عرض در -در مستقالت و مالزمات عقلیه -شود، عقل منبعی

 تواندمى شرعى احكام مدارك و منابع از یكى عنوان به و

  29.آورد دست به را شریعت احكام از اىپاره

آن چنان که از کالم آیت ّللا جوادی آملی بر می آید، عقل 

عقل استنباط برخى از مبادى تصورى و تصدیقى  منبعی، همان

  30.است

، منبع شمردن عقل را نشانه منکران منبع بودن عقلبرخی از 

بر  ابزارآن را ص رف یک  زیراخامی و سطحی نگری می دانند 

به  تواندمىن شناخت منابع از گیرىبهره بدون می شمرند که

 را انسان تغذیه منابع آنكه همانند .یابد دست معرفتى

 كهآن از غافل ؛عنوان نمایند گوارشدستگاه و میوه گوشت،

در  31.آن منبع نه است، تغذیه ابزار اساساً  گوارش،دستگاه

پاسخ می توان اظهار داشت قدر متیقن از عقل منبعی، 

بدیهیات است که  به عقل بدیهی معنون شده است و از آنجا 

که کبرای کلی عقل مستقل و غیر مستقل نیز از عقل بدیهی 

گرفته می شود و صغرا نیز یا یک مقدمه قطعی عقلی است یا 

می  یک مقدمه قطعی شرعی، نتیجه نیز امری است قطعی که

نهایتًا منبع شمردن  32تواند به عنوان منبع به کار رود.

برخی از اقسام عقل نشان از پختگی و تحقیق دارد نه خامی 

 و سطحی نگری.

 اصالتمنبعّیت آن را  ، مخالفان منبع بودن عقلبرخی از 

 عقل منبع از شرع حكمگویا  می خوانند وحى برابر در عقل

 حكم هركجا خودسرانه قلع شد خواهد موجب یا است شده اخذ

 عقل بنابراین باید گفت. بداند تبعیت به ملزم را خود كرد

می  درك این را تنها عقل .حاكم دلیل نه است كاشف دلیل

 بدون است، نموده تشریع را حكم كدام وحى و شرعکه   كند

 33.باشد داشته تشریع اختیار عقل خود آنكه

چون در پاسخ  به این شبهه که عقل کاشف از حکم شرع است و 

حکم داشتن عقل منجر به تشریع می گردد، از خود حکمی 

می توان گفت: اوالً حكم عقل به معنى تشریع نیست و  ،ندارد

مفهومى جز ادراك ندارد و احكام عقلیه همان ادراكات 

                                                           
 .45 ص وحى، و عقل. ر.ک:  28

 .66 -65 ص پرسش، چند پاسخ و شیعه؛ 45 ص وحى، و عقل.  29

 .171 -169 ص ،1 ج تسنیم،. ر.ک:  30

 .46 ص وحى، و عقل: ک.ر.  31

 .223 ص ،2ج سیاسى، فقه؛ 47 ص وحى، و عقل: ک.ر.  32

 .222 ص ،2ج سیاسى، فقه.  33
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ان هم  ثانیاً  34بردار هم نیست. عقلیه است و لذا تخصیص

قدر متیقن این است که عقل در  گونه که ذکر گردید،

بدیهیات نظری و عملی می تواند منبع واقع شود زیرا 

بدیهیات، فطریاتی هستند که با آفرینش انسان در سرشت 

آدمی نهادینه شده اند. بنابراین منبع بودن حداقلی را 

نمی توان انکار نمود؛ به ویژه در مستقالت و مالزمات 

  35عقلیه.

 مانند ،یمنبع عقل اعتبار برخی از محققان معاصر معتقدند

 را آن فقه اصول اصطالح در كه است وحى سكوت موارد در عرف،

اخباریان و ظاهرگرایان معتقدند  .نامندمى "فیه نص ال ما"

قرآن و سنت همه آنچه مورد نیاز انسان است را بیان نموده 

نص فیه" وجود ما ال است؛ بنابراین مواردی به عنوان "

اما مواردی وجود دارد که شارع سکوت نکرده و  36ندارد.

حکمی نیز بیان نموده، عقل نیز به عنوان منبع همان حکم 

را داشته است به گونه ای که اگر شرع هم چیزی نمی گفت، 

عقل خود می فهمید و حکم داشت. در این گونه موارد، حکم 

ل می کنند. به د و تأکید به حکم عقل حمشرع را به ارشا

عنوان نمونه، بنابر دیدگاه علمای علم اصول، حکم عقل در 

مستقالت عقلیه، ارشادی است. بنابراین اگر حکمی از شارع 

در مستقالت عقلیه صادر گردد، جنبه تأکید حکم عقل را 

پس عقل منبعی سکوت ها و نیز احکام ارشادی شارع  37.دارد

قسم کّلی عقل برهانی  عقل منبعی شامل دو را شامل می گردد.

 و عقل بدیهی است. توضیح هر یک در ادامه می آید:

عقلی است که بدون تشکیل قیاس یا  :بدیهیعقل  -1-1

در  استفاده از قرینه، به بداهت و ضرورت مطلبی را بفهمد.

حقیقت کبرای کلی که در عقل برهانی از آن استفاده می 

بدیهیات، فطریاتی  از عقل بدیهی گرفته شده است.گردد 

هستند که با آفرینش انسان در سرشت آدمی نهادینه شده 

مدرکات عقل  38.عقل بدیهی یک منبع است اند. بنابراین 

نظری قضایای بدیهی و اّولی هستند که قضایای نظری به آنها 

  39منتهی می شود.

شهید صدر اصطالح عقل برهانی را آن می داند که بر اساس  

در  40.امور بدیهی یا برهان بر مالزمات واقعی داللت کند

واقع سه مقوله بداهت، برهان، مالزمه را با هم جمع کرده 

                                                           
 .223 ص ،2ج سیاسى، فقه.  34

 .223 ص ،2ج سیاسى، فقه؛ 47 ص وحى، و عقل: ک.ر.  35

 .219 ص ،2ج سیاسى، فقه.  36

 فقه ؛280 ص ،3ج األصول، علم في دراسات ؛352 ص األفكار، بدائعر.ک:  . 37

 .221 ص ،2ج سیاسى،

 .223 ص ،2ج سیاسى، فقه؛ 47 ص وحى، و عقل: ک.ر.  38

 الخالف، فیها دام مسائل في اْلنصاف؛ 41 ص ،1ج الفقه، وراء ما. ر.ک:  39

 .19 -17 ص ،1ج األربع، الرسائل؛ 15 ص ،3ج

 .32 ص ،1ج األصول، علم في بحوث ر.ک: . 40
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است که با توجه به تقسیم عقل در مقاله حاضر به منبعی و 

ابزاری و سپس تقسیم عقل منبعی به مستقل که اشاره به حسن 

و قبح عقلی دارد؛ غیر مستقل که اشاره به مالزمات عقلی 

دارد در آنچه دارد؛ بدیهی که اشاره به احکام بدیهی عقل 

 شهید صدر گفته است مرزبندی صورت می گیرد.

 41.اندپذیرفته بدیهیات در را عقل دلیل هااخبارى

تألیف  یقینّیات از ی است کهقیاسبرهان  عقل برهانی: -2-1

بنابراین عقل  42.آید حاصل آن از یقینى نتیجه تایافته 

برهانی آن است که با استفاده از مقدماتی قطعی و اطمیان 

بخش یک قیاس منطقی تشکیل دهد. سپس به یک نتیجه قطعی 

برسد. از آنجا که نتیجه عقل برهانی در تفسیر به کار می 

رود نه آن قیاسی که عقل برهانی تشکیل داده است، با لحاظ 

برخی محققان ی گردد. نتیجه قطعی آن، عقل منبعی محسوب م

معاصر عقل برهانی را منبع می دانند و در نهایت آن را به 

دو نوع تقسیم می کنند: الف( دالیل و برهان های قطعی و 

قرینه برای دست برداشتن از ظاهر آیه؛ ب( تشکیل برهان 

اما تقسیم بهتراز آنچه   43مورد استفاده در خداشناسی.

شهید صدر به عنوان نمونه کاربرد برای عقل برهانی گفته 

که نتیجه آن تقسیم عقل برهانی از  44است به دست می آید

طریق حصر ثنایی به دو نوع است: مالزمات عقلیه، غیرمالزمات 

 عقلیه.

، حكم عقل به مراد از مالزمه عقلى مالزمات عقلیه: -1-1-1

مرى دیگر است خواه آن امر دیگر، ام شرع و مالزمه بین حك

حكم عقلى یا حكم شرعى یا غیر این دو باشد. مثل اتیان 

اش سقوط امر مأمور به اضطرارى )مثل تیّمم( كه الزمه عقلى

اختیارى )مثل وضو( است و لو اینكه اضطرار در داخل وقت 

 45یا خارج وقت زائل گردد.
قسیم است: مستقالت مالزمات عقلیه خود به دو نوع قابل ت

عقلیه و غیر مستقالت عقلیه. توضیح هر یک در ادامه می 

 آید:

گاهی برهان تشکیل یافته از مستقالت  الف( مستقالت عقلیه:

عقل در یک قیاس منطقی که از دو مقدمه  عقلیه است. مثالً 

 عقلی محض تشکیل شده است می گوید:

 ؛عقالً  العدل حسن صغری:

  ؛العقل حكم به الشرعكل ما حكم به کبری: 

                                                           
 ص مقارن، فقه المعارف دائرة؛ 129 -131 ص المدنّیه، الفوائدر.ک:  . 41

374. 

 المراد، توضیح؛ 99ص  األنظار، ناقد و األفكار جامع ؛19 ص التعریفات، . 42

 .467 ص نفس، معرفت دروس؛ 53 ص

 .69(، ص 1. منطق تفسیر قرآن ) 43

 .33 ص ،1ج األصول، علم في بحوث . 44

                       .470 ص ،2ج األصول، انوار؛ 208 ص ،1ج مظفر، الفقه أصول. ر.ک:  45
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 46.فالعدل حسن شرعاً نتیجه: 

 توضیح مثال گفته شده باید گفت: در 
و  اى عقلى است كه صغراى قیاس استقضیه : صرفاً مقدمه اّول

از مشهوراتى است كه آراء همه عقالء برآن توافق دارد و 

شوند. نامیده مى "آراء محموده"گونه قضایا و آراء، این

خل است و اگر در در مباحث علم كالم دا موالً مع چنین قضایایی

شود، به عنوان مقدمه براى بحث از كبراى  اینجا از آن بحث

 47است.قیاس 

مضمون آن مالزمه بین حكم که عقلى است  ای: قضیه مقدمه دوم

برگرفته از دلیل عقلى مذکور عقل و حكم شرع است. مالزمه 

به خاطر همین شود و اى عقلى تلقى مىاست و لذا مالزمه

مالزمه است كه مستقالت عقلیه در مالزمات عقلیه داخل 

 48شوند.مى

در این صورت عقل برهانی، به عقل مستقل نام بردار است 

زیرا مقدمه های برهان و قیاس خود را از غیر عقل نمی 

قیاسی را تشکیل می دهد  گیرد. گرچه عقل مستقل در ابتدا

ورد استفاده قرار می اما از آنجا که نتیجه قیاس آن م

شأنیت عمل کردن دارد  گیرد، از آنجا که اگر عقل به هرچه

مانند ح سن وفای به عهد و قبح شکستن پیمان؛ حسن صدق و -

گویند. بنابراین عقل عملی عقل عملی  -قبح کذب؛ تعلق یابد

عقل عملی در  به عنوعی نام دیگری برای عقل مستقل است.

که قضیه های غیر واضح بر  وجود داردقضایای اولیه ای 

می گردند مانند حسن و قبح عقلی که عقل  روشننها آمبنای 

عملی بر اساس آن می تواند قضایای غیر واضح در اخالق و 

تدبیر منزل و سیاست م د ن را واضح گرداند.
آنچه در حقیقت  49

که در مرتبه عقل عملی از آن بحث می گردد، مستقالت عقلیه 

 را شرع احكام عقلیه، مستقالت در شیعه فقهاى اكثراست. 

 ارشاد بر حمل را شارع اوامر و نموده آن تأكید بر حمل

  50.اندكرده

کاربرد عقل مستقل در حقیقت همان بنابر آنچه گفته شد، 

عقل عملی است که در حوزه "مستقالت عقلیه" به کار می رود 

و مربوط به حسن و قبح عقلی می گردد. بنابراین این 

رد منحصر به آیات فقهی نیست و در هر جا که حسن و کارب

 درك و عقل حكم حجّیت بر بناقبح اقتضا کند، وارد می شود. 

 و واجبات از بسیارى توانمى عقل هوسیل به قبح و حسن

                                                           
 .452 ص ،2ج األصول، انوار  ؛208 ص ،1ج ،مظفر الفقه أصولر.ک:  . 46

 ص ،1ج القرآن، تفسیر في المیزان؛ 209 ص ،1ج مظفر، الفقه أصول . ر.ک: 47

 .28 ص ،1ج األربع، الرسائل ؛355

 .452 ص ،2ج األصول، انوار؛ 352 ص األفكار، بدائعر.ک:  . 48

 الخالف، فیها دام مسائل في اْلنصاف؛ 41 ص ،1ج الفقه، وراء ما. ر.ک:  49

 .221: ص ،2ج سیاسى، فقه؛ 19 -17 ص ،1ج األربع، الرسائل؛ 15 ص ،3ج

 سیاسى، فقه؛ 280 ص ،3ج األصول، علم في دراسات؛ 352 ص األفكار، بدائع.  50

 .221 ص ،2ج
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 غصب ؛ظلم تحریم مثالً  رد.ك ثابت عقل دلیل به را محرمات

 در فساد ؛غیبت ؛دروغ ؛گناهبى نفوس قتل ؛سرقت ؛مردم حقوق

 رجحان و منعم شكر لزوم همسأل همچنین و آن مانند و ارض

 و امنّیت حفظ براى صالحه حكومت تشكیل و نیازمندان به كمك

 مسّلم و ثابت عقل حكم به همه آنها مانند و حقوق احقاق

 51.است

 52.اندپذیرفته عقلّیه مستقالت در را عقل دلیل هااخبارى

همان گونه که قبالً گفته شد، عقل مستقل یک عقل ابزاری 

؛ لذا عقل در آیاتی که مباحث نیست بلکه یک منبع است

مربوط به عدل و توحید از یک سو و حسن و قبح عقلی از سوی 

 53دیگر در تفسیر آنها مطرح می شود، کاربرد خواهد داشت.

" )انبیاء/ ی سَْئل ون ه مْ  وَ  َیْفَعل   َعمَّا ی سَْئل   ال مثالً ذیل آیه "

( می توان بحث را به مستقالت عقلیه مرتبط دانست زیرا 23

به این مطلب بر می گردد که آیا خدا فعل قبیح انجام نمی 

دهد تا مورد سؤال واقع شود یا هر آنچه او انجام دهد حتی 

از نظر انسان قبیح باشد، حسن خواهد بود. عبدالحسین طیب 

یعه مبنی بر پذیرش حسن و قبح ذاتی بر اساس دیدگاه ش

 نوشته است:

 حكم جمیع به عالم یعنى است حكیم خداوند اینكه به نظر »

 و حكمت روى از افعالش تمام یعنى است عادل و است مصالح و

 او از است محال ظلم و لغو فعل و قبیح فعل است مصلحت

 54«.شود صادر

مذکور از عدم در آیه  -که اشعری مسلک است -اما فخر رازی 

وجود غرض برای خدا به سبب محذور قائل شدن به نقص در خدا 

سخن می راند و در ادامه به بحث حسن و قبح و تعریض بر 

در مقابل زمخشری معتزلی در ذیل آیه  55معتزله می پردازد.

ذکر شده، وجود انگیزه های حکمت آمیز را برای خدا 

 56پذیرفته است.

 
قلی که در مقدمات خود از مطالب ع ب( غیر مستقالت عقلیه:

غیر عقلی مانند نقل استفاده کند، در اصطالح غیر مستقالت 

. گویدمى عقل را کبری و شارع را صغری عقلیه گویند. یعنی

 :مثالً 

 واجب الفعل هذاصغری شرعی: 

 مقدمته وجوب عقالً  یلزمه شرعاً  واجب فعل كل کبری عقلی:

 شرعاً 

                                                           
 .375 ص مقارن، فقه المعارف دائرة.  51

 ص مقارن، فقه المعارف دائرة؛ 129 -131 ص المدنّیه، الفوائدر.ک:  . 52

374. 

 .142 ص ن،یقیفر نگاه از یوح ریتفس در عقل یکارکردها مقاله . 53

 .158 ص ،9ج القرآن، تفسیر في البیان اطیب . 54

 .132 ص ،22ج الغیب، مفاتیحر.ک:  . 55

 .110 ص ،3ج التنزیل، غوامض حقائق عن الكشافر.ک:  . 56
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 57واجبة. نتیجه: مقدمة الواجب، شرعاً 

در این صورت عقل برهانی، به عقل غیر مستقل نام بردار 

است زیرا یکی مقدمه های برهان و قیاس خود را از غیر عقل 

قیاسی را تشکیل می  می گیرد. گرچه عقل غیرمستقل در ابتدا

دهد اما از آنجا که نتیجه قیاس آن مورد استفاده قرار می 

چنین عقلی  منبع است.گیرد، یک عقل ابزاری نیست بلکه یک 

اصولی و نیز قواعد غالبًا مربوط به تفسیر آیات فقهی و 

 كه چرا است واضح نام این به تسمیه وجه فقهیه می گردد.

 در بلكه شودنمى واصل نتیجه به تنهایى به و مستقالً  عقل

از آنجا  .گیردمى كمك شرع حكم از قیاس، مقدمه دو از یكى

اس استفاده می کند، قسمی از که چنین عقلی از تشکیل قی

اما چون متکی به وجود مالزمه است از  عقل برهانی است 

 كه شودمى اطالق مواردى به معموالً اقسام مالزمات عقلیه است. 

و غالبًا  شودمى مطرح شرعى حكم یك با رابطه در عقلى حكم

 ؛اجزاء همسئل مانند. مبتنی بر مالزمه بین عقل و شرع است

 آن نظائر و نهى و امر اجتماع مبحث ؛ضد بحث ؛واجب همقدم

 شرعى حكم عقلیه، مالزمات سلسله یك به استناد طریق از كه

 هعملی اصول درهمچنین . آیدمى دسته ب شده ذكر موارد در

 اشتغال و برائت و تخییر و استصحاب یعنی چهارگانهعقلیه 

در برخی موارد مانند "قبح  عقل حكم البته 58کاربرد دارد.

 فقدان و شرعى منابع به مراجعه از پس ،عقاب بال بیان"

 مورد شده، یاد منابع از گیرىنتیجه امكان عدم یا دلیل

 عدم "،بیان بال عقاب قبح" موضوع زیرا گیردمى قرار مراجعه

 نشود مراجعه شرعى منابع به كه زمانى تا و است بیان

 59.گرفت نتیجه را بیان عدم یعنی عقل حكم موضوع تواننمى

از جمله مواردی که عقل مالزمه در آن را درک می کند، داللت 

های ایماء و اشاره است زیرا مبنای آنها داللت التزامی 

است. در تعریف داللت ایماء و تنبیه گفته اند: در داللت 

ایماء و تنبیه صدق و درستی کالم بر آن متوقف نیست اما 

ا چیزی است که از آن تعلیل فهمیده می شود کالم همراه ب

 آن كه شودمى یقین متكلم كالم سیاق از حال،درعینیعنی 

 اراده را او كه است بعید بسیار یا و كرده اراده را داللت

نیز آن است که مقصود متکلم   داللت اشاره .باشد نكرده

   60نیست اما الزمه مدلول کالم است.

َو السَّهار ق  َو السَّهار َقة  ماننهد آیهه "داللت ایماء و تنبیهه 

( که به داللت ایماء بر سبیت 38َفاْقَطع وا َأْید َیه ما" )مائده/ 

                                                           
  الفقه أصول؛ 268 ص ،5ج األصول، منهاج ؛ 377 ص األفكار، بدائعر.ک:  . 57

 .259 ص ،1ج ،مظفر

 ،1ج األصول، علم في بحوث؛ 201: ص ،6ج األصول، في األفكار نتائج . ر.ک: 58

 .222 ص ،2ج سیاسى، فقه؛ 58 ص

 .249 ص اسالمى، مذاهب دیدگاه از اجتهاد منابع . 59

 العامهة األصهول ؛133 ص ،1ج ،مظفر الفقه أصول ؛168. قوانین االصول، ص  60

 .303 ص المقارن، الفقه في
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"ال َیَمسُّهه  إ الَّ  یها آیهه 61دسهت داللهت دارد. سرقت برای قطهع

( بهه داللهت تنبیهه داللهت دارد بهر 79اْلم َطهَّر وَن" )واقعه/ 

 62اینکه لمس قرآن مشروط به طهارت است.

آیه "َو َعَلى اْلَمْول ود  َله  ر ْزق ه نَّ َو ك سَْوت ه نَّ ب اْلَمْعر وف  مثالً 

(؛ و بر آن كس كه فرزند براى او متوّلد شده 233)بقره/ 

الزم است خوراك و پوشاك مادر را به طور شایسته  ]پدر[،

)در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتى اگر طالق گرفته باشد.(" 

که نص آیه بر وجوب نفقه مادر و فرزندش بر گردن فقط پدر 

داللت دارد اما با داللت اشاره بر شدت اتصال فرزند به پدر 

ارد و اینکه پدر می تواند از مال فرزندش آنچه احتیاج د

را بگیرد بدون اینکه اذن بگیرد یا رضایت او را جلب کند 

  63داللت دارد زیرا الم در "له" بر ملکیت داللت دارد.

"َحَمَلْته  أ مُّه  ك ْرهًا َو َوَضَعْته  ك ْرهًا َو َحْمل هه  َو نمونه دیگر آیه 

که با داللهت مطهابقی بهر  (15ف صال ه  َثالث وَن شَْهرًا" )احقاف/ 

مادر در دوران حمل و شیر دادن به مدت سی ماه داللهت سختی 

دارد. اگههر بهها آن، آیههه دیگههری هههم لحههاظ شههود کههه: "َو 

( ایهن 233)بقهره/  اْلوال دات  ی ْرض ْعَن َأْوالَده نَّ َحْوَلْین  كام َلْین"

به میهزان دو  آیه هم با داللت مطابقی بر وجوب شهیر دادن 

ود که حداقل مهدت حمهل، سال داللت می کند. نتیجه این می ش

شش ماه است که با کسر بیست وچهار ماه از سی ماه به دسهت 

مه کنهار ههم  می آید و این همان داللت اشاره اسهت کهه الز

 64گذاشتن دو مدلول مطابقی گفته شده است.

در واقع هرجا مدلول التزامی در کار باشد عقل می تواند 

م مدلول وجود یا عدم مالزمه را دریابد؛ لذا گاهی کال

مطابقی دارد یعنی  معنایی که داللت بر معنای موضوع له 

دارد و مطابق آن است؛ به این گونه از داللت منطوق گفته 

می شود. این اتفاق بین دانشمندان وجو دارد که گاهی کالم 

یک مدلول دیگر نیز دارد یعنی لفظ بر معنایی خارج از 

ن معنا الزم معنای معنای موضوع له داللت می کند که البته آ

مطابقی است و از آن پیروی تبعیت می کند؛ این همان مدلول 

بعضی از محققان معاصر برای عقل، نقش کشف  65التزامی است.

استلزامات را بر شمرد ه اند و مثالی از آیات آورده اند 

که با مدلول های التزامی، مستلزماتی برای ظاهر آن درست 

اما از آنجا که داللت التزامی غالبًا به صورت  66کرده اند.

                                                           
 .146 ص األصول، مصطلح معجم . 61

 .264 ص السنة، و عةیالش یلد ریالتفس قواعد.  62

 السنة، و عةیالش یلد ریالتفس قواعد؛ 366. اصول التفسیر و قواعده، ص  63

 .265 ص

 ص السهنة، و عةیالشه یلد ریالتفس قواعد؛ 168. ر.ک: قوانین االصول، ص  64

265. 

 .228 ص السنة، و عةیالش یلد ریالتفس قواعد.  65

 .239. ر.ک: روش تفسیر قرآن، ص  66
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داللت اشاره یا تنبیه یا مفهوم می آید، کشف استلزامات 

 .ز چیزی جدای از کشف مالزمات نیستنی

 اسهت در مالزمات عقلیهدرک و کشف داللت های مفهومی نیز از 

زیرا بحث از داللت التزامی است که همراه منطوق وجود دارد 

آیات بررسی می گردد، از یهک مقدمهه شهرعی و چون در قالب 

. مثالً استفاده کرده و جزء غیر مستقالت عقای محسوب می گردد

( آن اسهت 23آیه "َفال َتق ْل َله ما أ فٍّ" )اسراء/  داللت التزامى

كه ضرب و شتم والدین نیز حرام است كهه در بههه آن مفههوم 

 67شود.موافق گفته مى
در  عقلقسم دوم عقل برهانی،   :غیر مالزمات عقلیه -2-1-1

 است که خود به انواعی قابل تقسیم است: هیعقل مالزمات ریغ

گرچه در علم منطق در تعریف قیاس گفته  الف( عقل قیاسی:

اند: قیاس از یقینیات تألیف یافته است که ناچار نتیجه 

اما عقل قیاسی در اینجا معنایی   68ای یقینی ذاتی می دهد

اعم دارد یعنی عقلی که با کنار هم قرار دادن مقدمات، 

نتیجه می گیرد با حفظ این نکته که عقل قیاسی مّد نظر در 

این مقاله، در مقابل مالزمات عقلیه قرار دارد و در قیاس 

شرع و عقل لحاظ شود. مثالً عقلی آن نباید مالزمه بین حکم 

مقدمه که از ادبیات عرب گرفته می داند "اقم عقل از یک 

الصلوة" جمله امریه است و در مقدمه دیگری که از علم 

اصول گرفته، می داند که امر ظهور در وجوب دارد و در 

نتیجه جمله "اقم الصلوة" را حمل بر وجوب اقامه نماز می 

  کند.

اگر عقل برهانی، قیاسی تشکیل دهد که مقدمات از یقینیات 

نتیجه قیاس گفته شده در تفسیر کاربرد  ،شند، به تحقیقبا

خواهد داشت زیرا نتیجه ای است قطعی که شرع نیز حجیت آن 

و در این حالت همان برهان در  69را نمی تواند انکار کند

نوع دیگری از برهان که می توان به عنوان   70منطق است.

ی عقل قیاسی در تفسیر از آن نام برد، برهان لّمی و انّ 

است. چنان که در منطق گفته شده است، برای رسیدن به 

نتیجه مطلوب الزم است بین صغری و کبری، حد وسطی وجود 

داشته باشد. اگر حد وسط علت ثبوت کبری برای صغری نیز 

باشد برهان ل َم  یا لّمی خواهد بود اگر چنین نباشد و حد 

رای وسط  فقط واسطه در اثبات باشد نه علت ثبوت کبری ب

برهان های منطقی دیگری  71صغری، برهان اّنی نامیده می شود.

 72نیز وجود دارد که پرداختن به آنها مجال دیگری می طلبد.

                                                           
 .574 ص ،6ج األصول، علم في بحوث ر.ک: . 67

 .287. المنطق، ص  68

 الفقه أصول ؛262 ص ،2ج األصول، انوار ؛15 ص ،3ج األصول، منهاجر.ک:   . 69

 .231 ص ،1ج ،مظفر

 .287. المنطق، ص  70

 . 289. المنطق، ص  71

 . 289. المنطق، ص  72
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در آیاتی که برای تبیین آن نیاز به  انیعقل بدین مع

برهان و قیاس است، استفاده می گردد. به عنوان نمونه 

، ب َید   اْلَفْضلَ  إ نَّ  ق لْ "عالمه طباطبایی عبارت   َیشاء   َمنْ  ی ْؤت یه   ّللاَّ 

( را خالصه یك برهان قیاسى 73)آل عمران/ " َعل یم واس ع   ّللاَّ   وَ 

كردند و منطقى می داند. به این بیان كه یهودیان حیله مى

و وانمود می نمودند نازل شدن كتاب، این عطیه الهى 

ادا كردند مباختصاص به ایشان دارد و به یكدیگر سفارش مى

هاى تورات را كه از آمدن پیامبر اسالم و برگشتن بشارت

قبله خبر داده، به مسلمانان بگوئید، بلكه باید آنها را 

كتمان كنید تا به جهانیان بقبوالنیم نازل شدن كتاب تنها 

ایم حق ما است، حقى است كه ما آن را از خدا طلبكار بوده

و به  منطقى اسو او هم به ما داده، خداى تعالى با یك قی

ها اصطالح با یك صغرى و كبرى اثبات كرده كه این نیرنگ

باطل است و فرموده: كتاب آسمانى فضل است زیرا بسیارند 

اقوامى كه كتاب آسمانى خاص به خود ندارند. فضل به دست 

خدا است كه ملك عالم و حكمرانى در آن خاص او است. پس او 

اش خواهد، بدهد نه خزینهتواند فضل خود را به هر كس بمى

 آیه در نتیجه در .است ناآگاه خلقش حال از نه و آیدكم مى

 خود خاص را خدا نعمت كه یهود سخن مفاد بحث مورد

 شده، نفى( است محتمل كه جهاتى) جهاتش همه به دانستندمى

 اقوام بقیه محرومیت و نعمت یك از قوم یك برخوردارى چون

 و قبله و دین نعمت از یهود برخوردارى مثال نعمت، آن از

 كه است این خاطر به یا آن، از اقوام سایر محرومیت

 ممكن بلكه و نیست او خود دست به تنها خدا فضل اختیار

 غیر خواست خالصه و بگیرد قرار خدا غیر تاثیر تحت است

 خود در منحصر را او فضل و كند مزاحمت خدا خواست با خدا،

 إ نَّ  ق لْ "برهان با احتمال این كه كند منع خود غیر از و

، ب َید   اْلَفْضلَ   این خاطر به اگر .سازدنمى" َیشاء   َمنْ  ی ْؤت یه   ّللاَّ 

 چند هر نیز و است بیكران و واسع او فضل چند هر كه است

 احوال از است ممكن لیكن و است خودش دست به فضلش اختیار

 خبربى گیرند قرار فضلش مورد باید كه آنهایى و اقوام

 و بمانند محروم دیگر اقوام و برسند او فضل به قومى است،

 یكدیگر به دانند،مى جاهل را خدا كه جهت همین به یهودیان

 و مگویید تورات هاىبشارت از سخن اصالً  كه كنندمى سفارش

 نتیجه در بماند، باقى خود جهل در چنان هم خدا بگذارید

 این اگر كنیم، توطئه قبله برگشتن و اسالم بر ضدّ  بتوانیم

 به خود كلمه این چون سازد،نمى" علیم"كلمه با باشد

 خبرىبى و جهل دستخوش خدا اینكه بر است برهانى تنهایى

 73 .شودنمى

                                                           
 تفسیر ترجمه؛ 260 -259: ص ،3ج القرآن، تفسیر فى المیزان ر.ک: . 73

 .411 -410 ص ،3ج المیزان،
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در برهانی از دیگر کاربردهای عقل ب( عقل تأویل گر: 

تفسیر، استفاده از عقل برای فهم ضرورت تأویل در موارد 

یرا از طرفی عقل با توجه به قرائن و مقدمات زلزوم است 

قطعی و بدیهی که در علم کالم و علوم قرآن مطرح شده، به 

این نتیجه رسیده است که آنچه به عنوان آیات در قرآن 

مطرح است، گزاره هایی وحیانی است که از سوی خدا بر 

پیامبرش نازل گردیده است و باید به وحیانی بودن الفاظ 

ود؛ از سوی دیگر خداوند حکیم است و سخنان او آن متعبد ب

حکیمانه است؛ کالم خدا که خود رئیس عقال و خالق عقل است و 

در کتاب خود طبق روش عقال در محاوره هایشان سخن گفته است 

و طریقه جدیدی هم ابداع نکرده است و مخالفتی هم با روش 

از ؛ لذا اگر انسان پس 74عقال در محاوراتشان نداشته است

اینکه ایه ای را مطالعه نمود و ظاهر آن را مخالف با عقل 

فطری صحیح دانست، عقل حکم می کند که از ظاهر دست بردارد 

و با توجه به قرینه های دیگر آن را از معنای ظاهرش 

منصرف سازد و تأویل نماید. آنچه مشخص است این است که 

د تعیین کاربرد عقل در اینجا فقط انصراف است و نمی توان

کننده باشد بلکه تعیین با قرینه های دیگر امکان پذیر 

البته رسیدن به همه مراتب تأویل کار عقل نیست و  75است.

نیاز به بیان معصوم )علیه اسالم( دارد. برخی این کاربرد 

عقل را عقل منبعی و به عنوان "عقل تأویل گر" نامیده 

ت متشابه را بعضی از محققان معاصر نقش عقل در آیا 76اند.

یعنی در مثل آیه "ید ّللا فوق ایدیهم"  77سلب دانسته اند.

عقل می آید و از ساحت الهی جسمانیت را نفی و سلب می 

کند. اما با توضیحی که داده شد، مشخص می گردد این عقل 

سلبی همان عقل تأویل گر است که چون متوجه محذوری گردیده 

است دست به انصراف و تأویل ظاهر می زند که سلب نیز می 

 ایج آن باشد.توانداز نت

در مواردی دیده می شود که آیات دارای عقل تعمیم گر: ج( 

شأن نزول خاصی هستند که بر مورد خاصی تطبیق شده است که 

گاهی می توان از برخی از شأن نزول ها الغای خصوصیت نمود 

و آنها را بر موارد مشابه با توجه به تنقیح مناط تعمیم 

د شده را بطن یابی دانسته و آیت ّللا معرفت فرآیند یا 78داد.

 مراحلی برای آن بر شمرده است: 

 آیه؛ هدف آوردن دست به  .1

 اصل در كه افرادى و مكان و زمان از خصوصیت الغاى  .2

 ندارند؛ دخالت هدف تحقق

                                                           

 .179-177و السنة، ص  . ر.ک: قواعد التفسیر لدی الشیعة 74

 .190. ر.ک: روش شناسی تفسیر قرآن، ص  75

 .144 ص ن،یقیفر نگاه از یوح ریتفس در عقل یکارکردها مقاله. ر.ک:  76

 .237؛ روش تفسیر قرآن، ص 311. ر.ک: روش شناسی تفسیر قرآن، ص  77

 .244. ر.ک: مبانی تفسیر قرآن، ص  78
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 آیه؛ از كلى قاعده استنباط  .3

 یادآور وى. جدید برمصادیق مذكور كلى قاعده تطبیق  .4

 مورد كه باشد اىگونه به باید مذكور كلى قاعده كه شودمى

با توجه  79.بود نخواهد صحیح وگرنه شود؛ شامل را آیه خود

به اینکه دستیابی به بطون اختصاص به معصومان دارد و 

چنین فرآیندی همان جری و تطبیق و قاعده گیری است، مربوط 

به مسأله بطن نبوده و از کاربردهای عقل برای تعمیم حکم 

 از اتآی برخىالبته  80.آیه بر دیگر مصادیق است و قاعده

 و موارد از تواندنمى عقل كه گویدمى سخن هایى موضوع

. آورد دست به جزئى و مشخص هاى آگاهي آنها، مصادیق

 هایىنمونه دوزخ، و بهشت و فرشتگان عالم به مربوط هاىآیه

 دیگر آیات از گیرىبهره با صرفاً  آیات نوع این. آنهاست از

 تفسیر مربوط آیات در موجود قرائن و معتبر روایات و

در واقع برای تحصیل معنا و مراد از این گونه  81.شودمى

آیات فقط باید به آیات و روایات تمسک نمود و به نتیجه 

 حاصل از آن متعّبد شد. 

قیح مناط می تواند یک منبع نحکم عقل برای تعمیم و ت

در این  تعمیم باشد. تفسیری نسبت به آیاتی با قابلیت

صورت نقش عقل تعمیم گر می تواند به غیر از موارد شأن 

قیاس منصوص "نزول و جری و تطبیق نیز تعمیم یابد. مثالً در 

حكمى براى موضوعى در لسان دلیل و كتاب یعنی آنجا   "العلة

یا سنت بیان شده و در همان دلیل یا در خطاب دیگر فلسفه 

مناط  بیان شده و یا به تنقیح یحاً و علت واقعى آن حكم صر

موضوع ، -كه ملحق به منصوص است-است قطعى استخراج شده 

كه حكمش بیان نشده و لیكن در آن علت و  وجود دارددیگرى 

مانند  مساوى و مشترك است فلسفه حكم با موضوع قبلى كامالً 

 اساساً  قیاس منصوص العلة 82حکم نبیذ و خمر در مسکرّیت.

 "صدق العام على افراده"شود بلكه از باب قیاس محسوب نمى

است و صدق عام بر افرادش از قبیل صدق كلى متواطى بر 

افراد او است كه صدقش بر افراد بالتساوى است نه 

بالتفاوت مانند انسان نسبت به مصادیقش و على هذا همه 

افراد در عرض هم و بطور مساوى مشمول عام هستند و 

آن اصل باشد و فرد دیگر  اولویت ندارند به اینكه هیچكدام

 درروایت آمده است: مثالً  83.فرع باشد

                                                           
 ،1ج قرآن، تفسیر منطق؛ 33 ،32 ص ،1 ج الجامع، االثرى التفسیر. ر.ک:  79

 .241 ص

 .202 ص قرآن، و ع على امام . 80

 .283 -282 ص قرآن، تفسیر روش.  81

 األصول؛ 474 ص ،2ج األصول، انوار؛ 200 ص ،2ج ،مظفر الفقه أصول . 82

 .301 ص المقارن، الفقه في العامة

 ص ،2ج ،مظفر الفقه أصول؛252 ص ،2ج األصول، في األفكار نتائج ر.ک: . 83

 .7 ص ،1ج األربع، الرسائل ؛201
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َیا  َأَتى النَّب يَّ صلى ّللا علیه و آله، َفَقاَل: َهَلْكت   إ نَّ َرج الً »

، َقاَل: َو َما َََقالَ  ، َفَقاَل: َما َلكَ؟ّللاَّ   َرس ولَ  : النَّاَر َیا َرس وَل ّللاَّ 

 84 ...«َأْهل ي، َقاَل: َتَصدَّْق، َو اسَْتْغف ْر  َلكَ؟ َقاَل: َوَقْعت  َعلى

 (صّلى ّللاّ علیه و آله و سّلم)نشین نزد پیامبر شخصى بیابان

آمد، عرض كرد: من هالك شدم. حضرت فرمودند: چه كردى؟ گفت: 

مضان با همسرم نزدیكى كردم. حضرت فرمودند: در روز ماه ر

 .صدقه بده و استغفار کن
اند: نه اعرابى بودن خصوصیتى دارد كه موجب در اینجا گفته

و عّلت این حكم باشد و نه ماه رمضان آن سال خصوصیتى 

طور سایر داشته و نه چون با همسرش مجامعت كرده؛ و همین

ضرت به آزاد كردن بنده كدام عّلت حكم حخصوصیات موجود، هیچ

اند: هركس در روز نبوده است. بنابراین چنین نتیجه گرفته

 85ماه رمضان با زنى نزدیكى كند، باید یك بنده آزاد كند.

 یا مانند سخن علوی )علیه السالم(:

 86«فیه معهم كالداخل قوم بفعل الّراضي»

آن كه به كار كسانى خشنود است، چنان است كه در یعنی 

. و این مسأله به نوعی همان میان كار آنان بوده است

 تنقیح مناط است.
البته شرایط صحت قیاس منصوص العلة یا همان تنقیح مناط 

 این است که:
 ،عنوان علت آمدهه آنچه در لسان خطاب ب شودیقین  اّوالً 

دائرمدار  و اثباتاً  حكم است و حكم نفیاً  علت تاّمه واقعاً 

 هاى حكم باشد. آنست نه اینكه حكمتى از حكمت

علت منحصره است و  احراز شود كه عّلت مذكوره واقعاً  ثانیاً 

علت دیگرى نیست كه جایگزین آن شده و حكم در آنجا هم 

 یافت شود.

وكاست در ناحیه فرع و مقیس  كمبىعلت تامه، وجود  ثالثاً 

رایط گفته شده که شاید به دلیل وجود ش 87 .موجود باشد

عادتًا دستیابی به آنها محال یا بسیار مشکل است، برخی با 

 88تنقیح مناط مخالفت کرده اند.

 

 خود اندیشه نیروى انسان، گاهى :و مصباحی عقل ابزاری-2

 صورت به آن از و گیردمى كار به سّنت و كتاب فهم در را

عقل  89.جویدمى بهره وحیانى هاىگزاره شناخت براى ابزارى

 وسیله كه است نورىو  -سنت و كتاب- وحى طول درابزاری 

                                                           
 .477 ص ،7ج الكافي،؛ 68 ص شعري،االنوادر . 84

 .301 ص المقارن، الفقه في العامة األصول.  85

 .57 ص ،2ج البالغة، نهج شرح في البراعة منهاج ؛499 ص البالغة، نهج . 86

 ص ،2ج ،مظفر الفقه أصول ؛252 ص ،2ج األصول، في األفكار نتائج ر.ک: . 87

 .7 ص ،1ج األربع، الرسائل؛ 187

 ،اراکی الفقه أصول ؛256 ص الفقهیة، األصول في الغرویة الفصولر.ک:  . 88

 .543 ص ،1ج

 .45 ص وحى، و عقل. ر.ک:  89
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در  90.افزایدنمى آنها به چیزى خود و است اشیاء دیدن

از عقل ابزاری نام برده  ی نبوی )صلی ّللا علیه و آله(تروای

 شده است:

 91."اْلَعْقل ع دَّت ه   وَ  اْلم ْؤم ن   آَلة   وَ  ع دَّة   وَ  آَلة   ء  شَيْ  ل ك لِّ  إ نَّ "

 چیزى هر براى: است فرموده( صلی ّللا علیه و آله) مبراپی

 عقل ،مؤمن برگ و سازآلت و  است، الزم برگى و ساز ابزارو

  92.است

اما نمی توان ادعا نمود عقلی که روایات آن را ابزار 

نامیده اند همان عقل ابزاری مصطلح علمای اسالمی باشد 

دارد و درمقام بیان زیرا در روایات گفت شده تسامح وجود 

انواع عقل نیستند بلکه تکیه بر به کار بستن عقل از سوی 

مؤمن به عنوان ابزار و توشه برای عبادت الهی و نیل به 

 مقصود دارند.

عقل  عقل ابزاری به عنوان آیت ّللا جوادی آملی نیز از

مصباحی نام می برد و معتقد است عقل مصباحی تنها به جمع 

قائل است از وی  93ی و خارجی می پردازد.بندی شواهد داخل

اى را از جمع عقل فرزانه و تیز بین معناى آیهآنجا که 

بندى آیات و روایات دریابد؛ چنین تفسیر عقلى مجتهدانه 

شود، جزء تفسیر به مأثور چون از منابع نقلى محّقق مى

چنان که قرآن پژوهان در  94گردد، نه تفسیر عقلى.محسوب مى

تفسیر عنوان کرده اند، فرآیند تفسیر تنها از جمع منابع 

بندی آیات و روایات تشکیل نیافته بلکه برای رسیدن به یک 

تفسیر جامع و کامل الزم است به تاریخ و علوم تجربی قطعی 

نیز مراجعه نمود. نیز فرض بر این است که قبل از توجه به 

لغوی  آیات دیگر و روایات مربوط به تفسیر یک آیه، مراحل

عقل مصباحی و ابزاری الزم  95و ادبیاتی آیه طیّ شده است.

است تمامی قرائن حتی قرینه های غیر قرآنی و غیر روایی 

و بدین جهت به آن تفسیر اجتهادی  را نیز لحاظ کند

بنابراین نمی توان عقل مصباحی را جزء تفسیر  96گویند.

  مأثور دانست.

نی را دارد که از عقل ابزاری عمل تحلیل مقدمات و قرائ

منابع مختلف تفسیر مانند آیات و روایت و تاریخ و لغت 

جمع آوری کرده است. به عبارت دیگر مهمترین نقش عقل در 

فرآیند تفسیر ، قدرت تحلیل گری آن است. یعنی عقل همه 

جوانب را در نظر می گیرد؛ تمام قرینه ها را لحاظ می 

                                                           
 .66 -65 ص پرسش، چند پاسخ و شیعه . 90

 .170: ص المؤمنین، صفات في الدین أعالم ؛56 ص ،1ج الفوائد، كنز  . 91

 .25 ص البحار، بنادر . ترجمه 92

 .57، ص 1. ر.ک: تفسیر تسنیم، ج  93

 .171 -169 ص ،1 ج تسنیم،. ر.ک:  94

 ص قرآن، علمى تفسیر بر آمدى در؛ 408 ص ،1ج مفسران، و تفسیر . ر.ک: 95

 .241  -227 ص متن، قرآن، تفسیر روش ؛86 -83

 .67(، ص 1)؛ منطق تفسیر قرآن 211 ص قرآن، تفسیر روشهاىر.ک:  . 96
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و ادبیات عرب ملحوظ کند؛ به آیات دیگر التفات دارد؛ لغت 

اوست؛ به سیاق کالم توجه دارد؛ قرینه های خارجی مانند 

روایات و شأن نزول و تاریخ را از نظر می گذراند؛ و در 

 یاین فرآیند با عمل عقل قیاس 97 آخر نتیجه می گیرد.

در شکل دادن یک قیاس تفاوت دارد زیرا  مقصود از نقش عقل 

منطقی ذیل یک آیه یا عبارت بود بدون اینکه قراین دیگر 

را لحاظ کرده باشد؛ یعنی عقل در آن مقام، هنوز بر روی 

خود عبارت آیه در حال تحلیل کردن است و قیاس را در همان 

مرتبه درست می کند؛ لذا ممکن است قیاس و نتیجه به دست 

اشد که در ادامه فرآیند اصلی آمده خود یکی از صغراهایی ب

تفسیر یعنی نتیجه گیری کّلی از آیه و رسیدن به فهم مراد 

نسبت به عقل  قیاسیاز آن استفاده شود. بنابراین عقل 

 ، اخص و مقّدم است. ابزاری

طبق آنچه برخی قرآن پژوهان معاصر گفته اند، عقل ابزاری 

سیر از همان تفسیر اجتهادی است که در روش تفیا مصباحی 

زرقانی در تعریف روش اجتهادی تفسیر  98آن بحث می کنند.

 قرآن می نویسد:

 را درایت و فهم قّوه كارگیرى به و عقالنى تالش هرگونه»

 آن، هاىواژه و آیات مقاصد كشف و قرآن آیات درك براى

 99«.نامندمى اجتهادى یا و عقلى تفسیر

برای عقل در برخی دیگر نیز کاربرد ادراک حّد وقوف ها را 

ت یاتفسیر بر شمرده اند که  عقل می تواند صحت و سقم روا

اما ظاهرًا این کاربرد در مجموعه   100تفسیری را پی برد.

و نیازی نیست  استابزاری و مصباحی لحاظ شده کاربرد عقل 

آن را کاربردی جدا برای عقل دانست. عقل هنگامی که قرینه 

سد آن را تحلیل و چینی می کند، به قرینه روایت می ر

ارزیابی می کند و در صورتی که صالحیت قرینه بودن برای 

تفسیر را در آن ببیند، از آن روایت در تفسیر استفاده می 

زیرا در فرآیند چینش قرینه ها از جمله روایات کند. 

تفسیری، ارزیابی می کند و قرینه قطعی را انتخاب می کند 

اخباریان گرچه کند. تا در نتیجه گیری نهایی استفاده 

اما  101،را نپذیرفته اند ابزاری و مصباحیاستقالل عقل 

نهایتًا با توجه به استفاده عقل ابزاری از قرینه های 

اطمینان بخش و دوری از تفسیر به رأی می توان گفت: حکم 

 عقل ابزاری که نوعی نتیجه اجتهاد تفسیری است به عنوان

 ست.ا قابل پذیرش فصل الخطاب در تفسیر

                                                           
 .238. ر.ک: روش تفسیر قرآن، ص  97

 قرآن، علمى تفسیر بر آمدى در ؛177 -176 ص قرآن، و ع على امام . ر.ک: 98

 .67(، ص 1؛ منطق تفسیر قرآن )130 -123 ص

 .56 و 55 ص ،2 ج العرفان، مناهل.  99

 .178. ر.ک: بررسی تطبیقی مبانی تفسیر قرآن در دیدگاه فریقین، ص  100

 مقاله؛ 125؛ الفوائد المدنیه، ص 365 ص األعیان، تذكرة. ر.ک:  101

 .140 ص ن،یقیفر نگاه از یوح ریتفس در عقل یکارکردها
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 تفاوت تفسیر به رأی و کاربرد عقل در تفسیر

نکته ای که در انتها اشاره به آن نیکوست، تفاوت تفسیر 

بعضی به سبب به رأی و استفاده از عقل در تفسیر است. 

شبهه تفسیر به رأی، به طور کّلی نقش عقل در تفسیر را رد 

در پاسخ گفته می  102کرده اند و آن را یک خطر دانسته اند.

د استفاده مفسر از قرائن عقلی در فهم آیات و نیز شو

روایات، تفسیر به رأی نیست؛ آنجا تفسیر به رأی است که 

پندار خود را که از نظر قواعد ادبی و مفهوم لغوی تاب آن 

معنای پنداری را ندارد  بر آیات و روایات تحمیل نماید. 

شیء  و "لیس 103مقصود روایات "ان دین ّللا ال یصاب بالعقول"

این است که عقل، مناط و  104ابعد من عقول الرجال منه"

فلسفه قطعی احکام را درک نمی کند نه اینکه ظاهر آیات را 

مانند "ثواب االعمال و عقاب توجه به کتاب هایی  درک نکند.

صدوق این باور را تقویت می کند که فلسفه  االعمال" شیخ

احکام امری تعبدی است که از سوی شارع الزم است تبیین 

به  گردد و عقل نمی تواند فلسفه واقعیه حکم را کشف کند.

 بر متوقف و توقیفى آنها مالكات و لهیا احكام بارت دیگرع

 است قاصر عقلیه مستقالت غیر بشردر عقول و شارع است بیان

 دست اشیاء حقیقیه و واقعیه مصالح به بتواند ینكها از

 َفال أَ  در آیات بسیاری مانند " قرآن نیز خود 105.یازد

به  (24" )محمد/ َأْقفال ها ق ل وب   َعلى َأمْ  اْلق ْرآنَ  َیَتَدبَّر ونَ 

 د ینَ  إ نَّ " روایاتی مانند 106تدبر در آیات امر نموده است.

" نشان می دهد منظور از عقول همان ب اْلَمَقای یس ی َصاب   الَ  ّللاَّ  

 107قیاس فقهی است.

 نتیجه

از آنچه گفته شد مشخص می گردد که در نظر غالب حکمای 

اسالمی، عقل دارای دو اصطالح است: موجود مجرد خارج از نفس 

که اصطالح مذکور بیشتر در علم فلسفه مورد استفاده قرار 

مورد استفاده قرار می  می گیرد؛ قوه مدرکه در تفسیر

در یک نگاه  گیرد؛ عقل در تفسیر کاربرد وسیعی دارد که

کلی نگر آن چنان که دیگران نیز اشاره کرده اند به دو 

قسم منبعی و ابزاری )مصباحی( منقسم می گردد. عقل منبعی 

خود به دو قسم بدیهی و برهانی تقسیم می گردد. عقل بدیهی 

مبادی تصدیقی است که در سرشت  استدالل درست نمی کند بلکه

بشر نهادینه شده است و عنصر اولیه عقل نظری و عملی را 

                                                           
 .238روش تفسیر قرآن، ص . ر.ک:  102

 في البراعة منهاج ؛353 ص البحار، بنادر؛ 303 ص ،2ج ،راألنوا بحار . 103
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تشکیل می دهد و قطعًا در تفسیر کاربرد دارد مانند فوقیت 

آسمان و تحتیت زمین. عقل برهانی، عقلی است که با کنار 

هم گذاشتن مقدمه ها، نتیجه گیری می کند که اگر بخواهد 

ل و شرع را در قیاس خود اثبات کند جزء مالزمه بین حکم عق

مالزمات عقلیه است که آن نیز دو نوع است: مستقالت عقلیه 

مانند حسن و قبح عقلی؛ غیر مستقالت عقلیه مانند بحث 

نی نمی ااجتماع امر و نهی و اجزاء. اما اگر عقل بره

خواهد مالزمه ای را بین حکم عقل و شرع اثبات نماید بلکه 

یل قیاس و برهان است، در نوشتار حاضر به هدفش فقط تشک

عقل قیاسی نامبردار شد. تمامی شقوق گفته شده از نوع عقل 

منبعی بودند که می تواند در عرض منابع دیگر تفسیری در 

فرآیند تفسیر کمک کند. اما نوع دوم عقل، عقل ابزاری و 

روش تفسیر عقلی اجتهادی مصباحی بود که در واقع همان 

ابزاری تمامی مقدمه ها و قرائن را از منابع است. عقل 

دیگر تفسیر اخذ می کند و سپس به نتیجه گیری می پردازد. 

مهمترین و پرکاربردترین نقش عقل در همین مقام مشخص می 

گردد. توجه به کاربرد ابزاری عقل با التفات به قرینه 

های اطمینان آور و قطعی مفسر را از تفسیر به رأی حفظ می 

و به کشف مراد الهی که موضوع علم تفسیر است نزدیک کند 

  می سازد.
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 نشر تهران: پرسش، چند پاسخ و شیعه، رضا استادى، .3

 .ش 1385 دوم، چاپ مشعر،

استر آبادی، محمد امین، الفوائد المدنیه، قم: دار  .4

 ق. 1405النشر الهل البیت )ع(، 

 أشعري، النوادر عیسى، بن محمد بن احمد قمى، اشعرى .5

 الشریف، فرجه تعالى ّللا عجل المهدي اْلمام مدرسة قم:

 .ق 1408 اول، چاپ

 األصول في الغرویة الفصول محمدحسین، اصفهانى، .6

 اول، چاپ، االسالمیه العلوم احیاء دار :قم ،الفقهیة

 .ق 1404

 قرآن، ریتفس یشناس روشبابایی، علی اکبر و دیگران،  .7

 ش، چاپ اول. 1379قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 دار: ، قماألحمدیة الرسائل، احمد طعان، آل بحرانى .8

 .اول چاپ ق، 1419، التراث ْلحیاء المصطفى

 العترة أحكام في الناضرة الحدائق، یوسف بحرانى، .9

 چاپ ،ق 1405ی، اسالم انتشارات دفتر: ، قمالطاهرة

 .اول

 دار قم: المحاسن، خالد، بن محمد بن احمد برقى، .10

 .ق 1371 دوم، چاپ اْلسالمیة، الكتب

"تاریخ، بهجت پور، عبد الکریم، تفسیر فریقین .11

ش، چاپ  1391 آثار نفیس،قم: مبانی، اصول، منابع"، 

 اول.

 دیدگاه از اجتهاد منابع ،ابراهیم محمد ،جناتى .12

 ش. 1370، تهران: کیهان، اسالمى مذاهب

قم: اسراء،  م،یتسن ریتفسجوادی آملی، عبد ّللا،  .13

 ش. 1383

قم: اسراء،  ،یشناس نیدههههههههههههههههه ،  .14

 ش. 1382

 قم: نفس، معرفت دروسحسن،  آملى، زاده حسن .15

 .ش 1381 اول، چاپ میم، الم الف انتشارات

 قم: التراث، فهرس حسین، محمد جاللى، حسینى .16

 ق. 1422 ،ما دلیل انتشارات

 :تهران المراد، توضیح، هاشم تهرانى، حسینى .17

 .ش 1365 سوم، چاپ ،مفید انتشارات

 الفقه في العامة األصول تقى، محمد حكیم، .18

 دوم، چاپ، (ع) بیت اهل جهاني مجمع م:ق ،المقارن

 .ق 1418
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: ، قمالشتات جامع ،خواجوئى مازندرانى،اسماعیل .19

 .اول چاپ، ق 1418، اسالمى انتشارات دفتر

قم:  القرآن، تفسیر فى البیان ابوالقاسم، ،خویى .20

 .اول چاپ ،ق 1417، الخوئي االمام آثار احیاء موسسه

)مقرر:  ،األصول علم في دراسات ،ههههههههههههه  .21

 فقه المعارف دائره موسسه: قمعلی هاشمی شاهرودی(، 

 .ق 1419 اول، چاپ، اسالمي

 صفات في الدین أعالم محمد، بن حسن دیلمى، .22

 چاپ السالم، علیهم البیت آل مؤسسة قم: المؤمنین،

 .ق1408 اول،

 الغیب، مفاتیح عمر، بن محمدالدین فخر  رازى، .23

 .ق 1420 سوم، چاپ ،العربي التراث احیاء دار: بیروت

 تحقیق و ترجمه، محمد بن حسین اصفهانى، راغب .24

: تهران ،(غالمرضا خسروى )ترجمه: قرآن، الفاظ مفردات

 .ش1374 دوم، چاپ، مرتضوي

 انتشارات قم: ّللا، هبة بن سعید الدین قطب راوندى، .25

 چاپ ،(الشریف فرجه تعالى ّللا عجل) مهدى امام مدرسه

 .ق1407 اول،

 پژوهشكده قم: قرآن، تفسیر روش، محمود رجبى، .26

 ش.1383 اّول، چاپ دانشگاه، و حوزه

 البیت آل موسسة :قم، األفكار بدائع ّللا،حبیب رشتى، .27

 .اول چاپ، ق1413، السالم علیهم

 تفسیر بر آمدى در ،على محمد اصفهانى، رضائى .28

 ش.1375 اّول، چاپ اسوه، قم: قرآن، علمى

(، 1هههههههههههههههههههههه ، منطق تفسیر قرآن ) .29

ش، چاپ  1392جامعة المصطفی العالمیة، قم: انتشارات 

 سوم.

 صبحيتحقیق )، البالغة نهج حسین، بن محمد رضى، .30

 .ق 1414 اول، چاپ هجرت، قم: ،(صالح

 في العرفان مناهل العظیم، عبد محمد زرقانى، .31

 العلمیة، الكتب دار انتشارات :بیروت القرآن، علوم

 . ق 1416

 التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف محمود، ،زمخشرى .32

 الكتاب دار :التأویل، بیروت وجوه فى األقاویل وعیون

 .ق 1407 سوم، چاپ، العربي

، الخالف فیها دام مسائل في اْلنصاف، جعفر، سبحانى .33

 .اول چاپ ،ق 1423،(السالم علیه) صادق امام مؤسسه: قم

 امام مؤسسه: ، قماألعیان تذكرةههههههههههه ،  .34

 .اول چاپ، ق1420، (السالم علیه) صادق

 امام مؤسسه: ، قماألربع الرسائل ههههههههههه ، .35

 .اول چاپ، ق1415 (،السالم علیه) صادق
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، الجدید فى تفسیر القرآن سبزوارى نجفى، محمد .36

، چاپ ق 1406، المجید، بیروت: دار التعارف للمطبوعات

 اول.

 آل: قم ،األصول في األفكار نتائج محمود، شاهرودى، .37

 .ش 1385 اول، چاپ،(السالم علیهم) مرتضي

 ،خسرو ناصر :تهران التعریفات، ،سید شریف، میر .38

 .ق1412 چهارم، چاپ

 أصول شرح ،)مالصدرا( الدین محمد صدر شیرازى، .39

، فرهنگى تحقیقات و مطالعات مؤسسه تهران: الكافي،

 .ش 1383 اول، چاپ

 األضواء دار: ، لبنانالفقه وراء ما، محمد صدر، .40

 .اول چاپ ،ق 1420،التوزیع و النشر و للطباعة

 موسسه :قم ،األصول علم في بحوث باقر، محمد صدر، .41

 علیهم) بیت اهل مذهب بر اسالمي فقه المعارف دائره

 .ق 1417 سوم، چاپ، (السالم

 القرآن، تفسیر فى المیزان حسین، محمد طباطبایى، .42

 .ق 1417 پنجم، چاپ اسالمى، انتشارات دفترقم: 

 المیزان، تفسیر ترجمهههههههههههههههههههه ، .43

 انتشارات دفترقم:  (،همدانى باقر موسوى محمد)ترجمه 

 .ش 1374 پنجم، چاپ اسالمى،

 تفسیر فى البیان مجمع حسن، بن فضل طبرسى، .44

 1372 سوم، چاپ خسرو، ناصر انتشارات تهران: القرآن،

 .ش

، القرآن تفسیر في البیان اطیب، الحسین عبد ،طیب .45

 .دوم چاپ، ش 1378، اسالم انتشارات: تهران

 دار :بیروت ،األصول منهاج ضیاءالدین، عراقى، .46

 .ق 1411 اول، چاپ، البالغة

 قواعده، و ریالتفس اصول عک، خالد عبد الرحمن، .47

 ق، چاپ سوم. 1414دمشق: دار النقاش، 

، قاهره: المرتضى أمالي حسین، بن على الهدى، علم .48

 .م 1998 اول، چاپ العربي، الفكر دار

: ، تهرانسیاسى فقه ،على عباس عمید زنجانى، .49

 .چهارم چاپ ،ق  1421، كبیر امیر انتشارات

 و عةیالش یلد ریالتفس قواعدفاکر میبدی، محمد،  .50

ق،  1428قم: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی،  السنة،

 چاپ اول.

 نشر :قم العین، كتاب أحمد، بن خلیل فراهیدى، .51

 .ق1409 دوم، چاپ ،هجرت

 البحار بنادر ،نقى على اصفهانى، االسالم فیض .52

 تهران: ،مجلد از بحار االنوار( 25)ترجمه و شرح خالصه 

  .اول چاپ ،هفقی انتشارات
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، األصول قوانین محمدحسن، بن ابوالقاسم قمى، .53

 .ق 1378 دوم، چاپ : مکتبة االسالمیة،تهران

 قم: الفوائد، كنز على، بن محمد كراجكى، .54

 .ق 1410 اول، چاپ دارالذخائر،

، قم: الكافي اسحاق، بن یعقوب بن محمد كلینى، .55

 ق.1429 اول، چاپ الحدیث، دار

قم: دانشگاه قم،  قرآن، ریتفس یمبانمؤدب، رضا،  .56

 ش، چاپ سوم. 1393

 بحار تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى، .57

 دار :بیروت، األطهار األئمة أخبار لدرر األنوارالجامعة

 .ق 1403 دوم، چاپ العربي، التراث إحیاء

، قرآن و (السالم علیه) على امام، محمد مرادى، .58

 ش.1382 اّول، چاپ نما، هستى تهران:

، قم: اسماعیلیان، الفقه أصول رضا، محمد مظفر، .59

 .ش 1375 پنجم، چاپ

 1386، المنطق، قم: اسماعیلیان، هههههههههههههه  .60

 ش، چاپ شانزدهم.

، الهادي نشر، قم: المأثور الفقه، على مشكینى، .61

 .دوم چاپ ،ق  1418

قم:  الجامع، االثرى التفسیرمعرفت، محمد هادی،  .62

 ش، چاپ اول. 1383تمهید، 

 مؤسسه قم: مفسران، و تفسیر ،ههههههههههههههههه  .63

 ش.1379 اّول، چاپ التمهید، فرهنگى

 انتشارات: قم ،األصول انوار ،ناصر مكارم شیرازى، .64

 دوم، چاپ، (السالم علیه) طالب ابى بن على امام مدرسه

 .ق 1428

هههههههههههههههه ، تفسیر به رأى و هرج و مرج  .65

 تا.ى مطبوعاتى هدف، بىادبى، قم: مؤسسه

، مقارن فقه المعارف دائرةهههههههههههههههه ،  .66

 علیه) طالب ابى بن على امام مدرسه انتشارات: قم

 .اول چاپ ،ق 1427، (السالم

نجارزادگان، فتح ّللا، بررسی تطبیقی مبانی تفسیر  .67

قرآن در دیدگاه فریقین، قم: پژوهشگاه حوزه و 

 ش، چاپ سوم. 1391دانشگاه/ انتشارات سمت، 

 ریتفس در عقل یکارکردها مقالههههههههههههههه ، .68

اندیشه های فلسفی، دانشگاه  ن،یقیفر وحی از نگاه

 .150 -135ص  ش، 1384، بهار و تابستان 2تهران: ش 

 :قم ،األذهان وقایة رضا، محمد اصفهانى، نجفي .69

 .ق 1413 اول، چاپ، السالم علیهم البیت آل موسسة

 األنظار، ناقد و األفكار جامع، مهدى نراقى، .70

 .ق1423 اول، چاپ ،حكمت انتشارات :تهران
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، قم: الوافي حاشیة باقر، محمد بهبهانى، وحید .71

 اول، چاپ البهبهاني، الوحید المجّدد العالمة مؤسسة

 .ق 1426

 في البراعة منهاج ّللا، حبیب میرزا خویى، هاشمى .72

 چهارم، چاپ اْلسالمیة، مكتبة، تهران: البالغة نهج شرح

 .ق 1400

 دار : بیروت، األصول مصطلح معجم هیثم، هالل، .73

 .ق 1424 اول، چاپ، الجلیل

 وحى، و عقل شریفى، حسین احمدو  حسن، یوسفیان .74

 اّول، چاپ اسالمى، واندیشه فرهنگ پژوهشگاه تهران:

 ش.1383


