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  چكيده
ای كه برخى از آنها اشتراك  مباحثى است كه حكما انواع مختلفى از آن را تعريف نموده به گونهعقل از 

عقل در يك نگاهوجود شناختى دارای دو . لفظى و بعضى ديگر اشتراك معنوی و تشكيك در مراتب دارند

ود؛ كـاربرد باشد يكى جوهری مجرد و ديگری قوه ُمدِركه؛ كه دومى در تفسير استفاده مى شـ اصطالح مى

گيری از تعقـل بـه دو قسـم  نگر بر اساس نگاه به منابع اربعه اجتهاد و بهره عقل در تفسير در يك نگاه كلى

عقل بديهى، مبادی تصـديقى . شود عقل منبعى،به بديهى و برهانى تقسيم مى. گردد منبعيو ابزاری منقسم مى

ل برهانى، عقلى است كه با كنارهم گذاشتن مانند فوقيت آسمان است كه در سرشت بشر نهادينه شده و عق

كند كه در صورت اثبات نمودن مالزمه بين حكم عقل و شـرع، جـزء مالزمـات  گيری مى ها، نتيجه مقدمه

عقليه مى باشد؛ خواه مستقالت عقليه مانند حسن و قبح عقلى؛ خواه غير مسـتقالت عقليـه ماننـد بحـث 

اما عقل برهانى غيرمثبت مالزمه بـين حكـم عقـل و شـرع كـه ؛ .اجتماع امر و نهى و داللت نهى بر فساد

نوع دوم عقل، ابزاری . گيری است به عقل قياسى مشهور است هدفش فقط تشكيل قياس و برهان و نتيجه

در تفسـير عقلـى . و مصباحى تمامى قرائن را از منابع ديگر تفسير اخذ مى كند، به نتيجه گيری مى پردازد

مهمتـرين و . ست تا از عقل قطعى، صحيح فطری، خالى از موهومات استفاده شوداجتهادی، سعى بر اين ا

  .پركاربردترين نقش عقل، عقل ابزاری است
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 مقدمه ـ1

نقش عقل در فهم دين تا حّدی مهم است كه برخى علما درباره آن كتـاب مسـتقلى 

بعضـى از  )12 ،1 ج:ق1419 بحرانىĤلطعـان،: ك.ر(.نوشـته انـد" اقسامهعقل و "به نام 

حسـينى جاللـى، : ك.ر"(القـرآن و العقـل"انـد ماننـد  تفاسير با نام عقل معنـون شـده

برخى از كتب مبانى و روش تفسير نيـز بـه بحـث از آن پرداختـه ) 294 ،2 ج:ق1422

؛ 70 -65: ش1391رضائىاصــفهانى،؛ 185-176:ش1391بهجــت پــور، : ك.ر.(انــد

های عقل، قـدر متـيقن ايـن  در خصوص كاربست)172 -159: ش1381علوی مهر، 

توانـد امـور  است كه عقل تنها قادر به درك مفاهيم كلى و روابط ميان آنهاست اما نمى

؛ جــوادی آملــى، 72 ،16 ج: ق1400هاشــمى خــويى، :ك.ر( .جزئــى را درك نمايــد

بــه جهــت درفروعاتدينىقــل و ع) 182: ش1391؛ بهجــت پــور، 178: ش1382

ــدعدم ــدارديحكم، احاطهبهمصالحومفاس ــى، : ك.ر(.ن ــوی قزوين ؛ 351 :ق1371موس

بــه همــين ســبب ) 456 ،2 ج:ق1428 ؛مكارمشــيرازى،219 :ق1413 نجفياصــفهانى،

نـه كـاركرد عقـل در تفقّـه  موردنكوهشرواياتاسـتكاربست عقل به نحو قياس در فقه

عقـل بـه گونـه اجمـالى : نهايتًا مى توان گفت )215 ،1 ج:ق1371برقى، : ك.ر( .دينى

؛ 67 ،3 ج:ش1385شـاهرودی، :ك.ر(مالك و مناط حكـم شـرعى را درك مـى كنـد

ويا اگر عقل مصـالح ) 456 ،2 ج:ق1428 مكارمشيرازى، ؛219:ق1413نجفياصفهانى،

تواند به واقعى بودن و در نتيجه شرعى بودن آن حكم  نوعيه و عمومى را درك كند، مى

بنـابراين الزم اسـت محـدوده عقـل را در فرآينـد ) 415 ،2 ج:ق1423سبحانى، .(كند

  .شود را مشخص كنيم تفسير قرآن كه بخشى از آن شامل آيات االحكام نيز مى

  

  معنای لغوی و اصطالحى عقل و اشتراك آنـ 2
و در اصـل بـه معنـای ) 159، 1ج: ق1409فراهيـدى،(عقل در لغت، نقيض جهـل
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امـا در اصـطالح عقـل، در دو ) 578 : ق 1412 ،ىراغباصفهان.(بندكردنوبازايستادناست

  :حيطه شناختى قابل بررسى است

ذاتـًا و  داننـد كـه ى مىجوهر مجرد تامّ كه برخى آن را عقل شناخت وجودی ) الف

) 91 :ق1400 نا،يابن س( .باشد يمىعيو طب ىعالم الوه نيب ضيفعًال مجرد و از وسائط ف

دارای دو كـه )65: ش1370 ،ىجرجـان(. اسـت قوه مدركه انسـانمعنای ديگر عقلدر 

عقل فطری و عقل اكتسابى كه بر اثر تجربه حيات و رشد عقـل فطـری : باشد مى مرتبه

؛ چنان كه در برخى روايات به ترتيب به عقل طبع و تجربه نـام بـرده تحصيل مى شود

آنچـه بـه نـام عقـل كالم حكمـا،  با توجه به) 6، 75 ج :ق1403 ،مجلسى.(شده است

و آنچه نظير عقل ) 91 :ق1400 نا،يابن س(، اشاره به عقل فطری نامبردار استهيوالنى 

: ك.ر. (شود، اشاره به عقـل اكتسـابى دارد بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد گفته مى

  )421-418، 3 ج: ق 1410مالصدرا، 

اسـت كـه از لحـاظ وجـودی،  عقل در اصطالح مكتب تفكيك، نور مجرد بسيطى

مستقل و قائم بالذات نه قائم به نفس انسان و ظاهر بالذات و مظهر غير مـى باشـد كـه 

 -14: ش1387اصـفهانى، : ك.ر.(گيـرد مى كند و يا باز خدا به هركس بخواهد عطا مى

البته اين تعريف از عقل فقط در حوزه وجود شناختى است نه معرفت شـناختى و ) 15

هـای  نيز فرآيند تعقل و صـورت. تمام انواع عقل و مراتب آن را شامل گرددتواند  نمى

شوند؛ زيرا رابطه عقل با نفس انسـان بريـده اسـت و  آن با اين تعريف توضيح داده نمى

عقل اكتسابى را محال مى نماياند؛ زيرا هر ادراك علمى كه از غير طريق عقـل فطـری 

تحليـل . ر با نور عقل موهبتى روشن گرددتفكيكى به دست بيايد، از ظلمات است؛ مگ

  .طلبد و بررسى عقل تفكيكى مجال ديگری مى

 یعقل نظـريعقل كه با التفات به نوع فعاليت عقل يعنى معرفت به معرفتشناخت ) ب

ى را جدا از هم نمى و قّوه عمل ىمالصدرا قّوه علمالبته . ملى تقسيم شده استو عقل ع
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و اين اشاره به جهت تقسيم از روی فعاليت عقل ) 418، 3ج: ق1402مالصدرا، (. داند

زند و  داند كه به كسب علوم و صناعات دست مى ای مى عقل را قوه ناطقه ىفاراب. است

تـرك  يـاانجـام  سـزاواركه  یدهد و در امور ىم زيتم بايافعال و اخالق زشت و ز نيب

سـپس آن را  .كند ىدرك مزا را  بخش و نفرت كند و نفع و ضرر و لّذت ىم شهياست، اند

، فارابى(.شمارد شود را بر مى به عقل نظری و عملى كه خود به مهنى و فكری تقسيم مى

 .استعقل صنعت و مهارت و هنر ى با توجه به معنای لغوی آن عقل ِمهن)29:ق 1405

  ) 589 :م 1998؛ جهامى، 4،61ج:ق1409فراهيدى،  :ك.ر(

است كه به تشـكيك بـر همـه آن معـانى برخى معتقدند واژه عقل مشترك معنوی 

ای خـاص از آن را بـه  كند؛ وليكن هر گروه بر اساس ذوق فكری خود مرتبه داللت مى

اما قول به ) 85: ش1387دانش شهركى، : ك.ر.(عنوان تمام حقيقت عقل تلقى كرده اند

تفصيل به تحقيق نزديكتر است و مالصدرا در شرح اصول كافى به اين اشتراك لفظى و 

بـه ) 223، 1ج: ش1383مالصـدرا، .(تشكيك يعنى اشتراك معنوی اشاره كرده اسـت

؛ چنانكه از فارابى شـش دارد ىاشتراك لفظدر مواردی، » عقل«كاربرد واژه  ىطور كل

  ) 25 :ش1387 ،یديوح؛ 232: ش1389داودی، : ك.ر. (معنا منقول است

  :عبارتند از زيواژه عقل ن ىكيتشك یكاربردها

انسـان در نفس كه مربوط به مراتب عقل نظری است؛  دركتاب چهارگانه عقولـ 1

دارد كـه  يدنشـياند یبـرا ىبلكه اسـتعداد عقلـ ،بودهن خردورزبالفعل  ىابتدا در كودك

و وجود و عدم اشياء  هياول ميقدرت شناخت مفاهسپس به تدريج . ياستوالنيه عقلنيا

سـپس . نامنـد ىمـ» ل بالملكـهعق«حكما آن را . شود ىاوحاصل م یبرادرك كليات 

كند كه  ىم داياستدالل پ يىرا درك و توانا یمسائل نظريشده، قدرت تفكّر منطق دارای

مرتبـه ديگريسـت  نفـس یامعقوالت بر حاضر شدن. اند گفتهمرتبه را عقل بالفعل  نيا

مرتبـه  )421-418، 3 ج: ق 1410مالصـدرا، : ك.ر(.معنون است» عقل مستفاد«كهبه 
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نيز ابن سينا برای عقل در نظر گرفته و آنرا عقل قدسى يا روح قدسـيه ناميـده ديگری 

ابـن . (است كه فقط مخصوص انبياست و باالترين قوه نفسـانيه محسـوب مـى گـردد

  ) 64:ق1326سينا،

 ىمـ ىدر مراتب عقل عملمالصدرا؛ چنان كه در كتب اخالق عملى عقل مراتبـ 2

  : ديفرما

 ريـبـاطن و تطه بيمرتبه دوم تهذ؛ عتيبا به كاربردن شرظاهر  بيمرتبه تهذ نياول«

نمودن قلـب  ىمرتبه سوم، نورانى؛ طانيش یقلب از اخالق و ملكات پست و خاطره ها

 هاش و هرگونـ یماد عتيمرتبه چهارم پرواز نفس از طب ى؛مانيبا علوم و معارف حقه ا

  )207: ش1360مالصدرا، ( ».و به خدادوختن است دنيخدا بر ريتوجه را از غ

و در جهت عبادت  رديبگ يىكه رنگ خدا ىادراك ات،يروا ىسبب در برخ نيبه هم

با توجـه بـه  )195، 1 ج :ق1371 ،ىبرق: ك.ر(. است شده دهياو استفاده شود، عقل نام

شايد به همين دليل است كـه برخـى . گفتمان صدرايى، مقصود عقل عملى مهّذب است

ه ستنادحجت را  كه از اوهام و تعصب به دور باشد ىآن عقل ىعني" حيصح یعقل فطر"

  )13 :ق1417 ،يى؛ خو101، 1 ج :ق1405 ،ىبحران: ك.ر.(اند

  

  محدوده عقل تفسيریـ 3
گرچه تقسيم عقل تفسيری به منبعى و ابزاری با مالحظـه منبعيّـت عقـل در منـابع 

كاربردهای عقل در تفسير چهارگانه اجتهاد و ابزار تعقل و تفكر بودن آن است؛ اما اگر 

تجزيه گردد و نمونه هايى از آن آورده شود، مى توان قلمـروی عقـل در تفسـير را بـا 

هـای صـورت گرفتـه، اعتبـاری و بـر اسـاس  البته مرزبندی. تنويع بيشتری نشان داد

 ،1 ج:ق1420صـدر، : ك.ر.(مدركات عقل است؛ زيرا عقل يك حقيقـت بـيش نيسـت

در يك نگاه كلى عقل يـا منبعـى اسـت يـا ابـزاری و )  15 ،3 ج:ق1423 ،ى؛سبحان41
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ـــجواد: ك.ر(.ىمصـــباح ؛ رضـــايى اصـــفهانى، 171 -169 ،1 ج:ش1383 ،ىĤملي

اين تقسيم بندی بر اساس يكـى از منـابع اربعـه بـودن عقـل در ) 69 -67: ش1392

و نيـز اسـتدالل  ـ باتوجه به محدوديت های آنـ  استنباط احكام در عرض ديگر ادله

  .منطقى مستعان از عقل استهای 

  

  عقل منبعى) الف

. به كار رودريتفسگرِ يدرعرضمنابعدعقلى كه به عنوان يك مصدر برای تفسير آيات 

و همان استنباط برخى از مبـادى تصـورى و تصـديقى عقـل ) 45:ش1383يوسفيان،(

ايـن قســم از عقـل در مســتقالت و ) 171 -1،169 ج:ش1383 ،ىĤمليــجواد.(اسـت

 از اى پـاره توانـد مـى شـرعى احكـام مدارك و منابع از يكى عنوان به عقليهمالزمات 

 يوســفيان،؛ 66 -65:ش1385اســتادی، : ك.ر( .آورد دســت بــه را شــريعت احكــام

  )45 :ش1383

 ابزارعقل را فقط يك زيرانگری مى دانند؛ سطحى  برخى، منبع شمردن عقل را نشانه

 يوسـفيان،.(يابـد دسـت معرفتىبه  تواند مىنگيرىازمنابعشناخت بدونبهرهشمرند كه  برمى

به عقل بديهى  قدر متيقن از عقل منبعى، بديهيات است كه: اما بايد گفت) 46:ش1383

معنون شده است و از آنجا كه كبرای كلى عقل مستقل و غيرمستقل نيز از عقـل بـديهى 

يجه نيـز است و صغرا نيز يا يك مقدمه قطعى عقلى است يا يك مقدمه قطعى شرعى، نت

 ،2 ج:ق1421عميـدزنجانى،.(تواند به عنوان منبع بـه كـار رود امری است قطعى كه مى

خواننـد؛گويا  مـىدربرابروحىبرخى از مخالفان عقل منبعى، آن را همترازی عقل ) 223

 هـر خودسـرانه عقـل خواهدشـد موجـب يـا است شده اخذ عقل منبع از شرع حكم

 اسـت كاشـف دليل عقل اين است كه پاسخ. بداند تبعيت به ملزم را خودندوك كجاحكم

  )222همان، .(است نموده وضع را حكم كدام شرعكه  كند  مىك در تنها عقل .حاكم نه
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 عـرف، ماننـد ى رامنبعـ عقـلقلمـرو ـ  انيظاهرگرا و انياخبار به غير ازـ  برخى

قبح عقـاب "در برخى موارد مانند  عقل حكم البته )219 همان،.(دانند  مى"ماالنصفيه"در

 از گيـرى نتيجـه امكـان عـدم يا دليل نددا وفق شرعى منابع به مراجعه از ،پس"بالبيان

 موضـــوع زيـــرا؛ گيـــرد مـــى قـــرار مراجعـــه مـــورد ادشـــده، منـــابعي

يتوانموضوعحكمعقل عدمبياناستوتازمانىكهبهمنابعشرعىمراجعهنشودنمى،"قبحعقاببالبيان"

اما مواردی وجود دارد كه بـا اينكـه ) 249 :ش1370جناتى،(.نتيجهگرفتراعدمبيانعني

ای كه اگـر  به گونه. شارع حكمى بيان نموده، عقل منبعى نيز همان حكم را داشته است

در ايـن گونـه مـوارد، . فهميد و حكم داشـت گفت، عقل منبعى مى شرع هم چيزی نمى

كنند؛ماننـد حكـم عقـل در  حكم شرع را به ارشاد و تأكيد به حكـم عقـل حمـل مـى

عقـل منبعـى )280 ،3 ج:ق1419خـويى، ؛352:ق1413رشتى،: ك.ر.(مستقالت عقليه

اين تقسيم بر اساس مراتب تعقل با . شامل دو قسم كلّى عقل برهانى و عقل بديهى است

  .واسطه برهان يا بدون واسطه و بديهى است

قرينه، به بداهت مطلبى عقلى است كه بدون تشكيل قياس يا استفاده از :عقل بديهى

در حقيقـت ) 45 ،1 ج:ش1373فخـر رازی، .(را بفهمد؛ زيرا بديهيات اكتسابى نيسـتند

كبرای كلى كه در عقل برهانى از آن استفاده مـى گـردد از عقـل بـديهى گرفتـه شـده 

  ؛  15 ،3 ج:ق1423 ،ىسبحان؛ 41 ،1 ج:ق1420 صدر،: ك.ر.(است

برهانى آن است كه بر اساس امور بديهى يا از ديدگاه شهيد صدر عقل :عقل برهانى

در واقـع سـه مقولـه ) 32 :1 ،جق1417صـدر، .(برهان بر مالزمات واقعى داللت كنـد

بداهت، برهان، مالزمه را با هم جمع كرده است كه با توجه بـه تقسـيم عقـل در مقالـه 

و قبح حاضر به منبعى و ابزاری و سپس تقسيم عقل منبعى به مستقل كه اشاره به حسن 

عقلى دارد؛ غير مستقل كه اشاره به مالزمات عقلى دارد؛ بديهى كـه اشـاره بـه احكـام 

  .بديهى عقل دارد در آنچه وی گفته است، مرزبندی صورت مى گيرد
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ابـن سـينا، .(يدحاصـآلتانتيجهيقينىازآنتـأليف يافتـه ازيقينيّاتى اسـت كهقياسبرهاني

برهانى آن است كه با اسـتفاده از  بنابراين عقل) 19 :ق1412؛ شريف، 126: ش1379

. مقدماتى يقينييا اطمينانى يك قياس منطقى تشكيل دهد و به يك نتيجه يقينـى برسـد

بـا )69:ش1392 ،ىاصـفهانييرضا.(دانند برخى محققان معاصر عقل برهانى را منبع مى

نى اين توضيح كه نتيجه عقل برهانى در تفسير به كار مى رود نه آن قياسى كه عقل برها

تشكيل داده است، با لحاظ نتيجه قطعى آن، عقل منبعى محسوب مى گردد لكن فرآيند 

عقل برهانى از طريق حصـر ثنـايى . رسيدن به اين نتيجه را عقل برهانى انجام مى دهد

بر اساس چينش استدالل و بر اساس مالزمه يا چينش آن بر غيرطريق مالزمـه بـه دو 

  )33 ،1 ج:ق1417 صدر،.(قليه، غيرمالزمات عقليهمالزمات ع: نوع قابل انقسام است

مراد از مالزمه عقلى، حكم دادن عقل به مالزمه بين حكم شـرع و : مالزمات عقليه

 الزمـه به عنوان نمونه. امرى ديگر يعنى حكم عقلى يا حكم شرعى يا غير اين دو باشد

است و لـو اينكـه  اتيان مأموٌر به اضطرارى مانند تيّمم، سقوط امر اختيارى وضو عقلى

؛ 208 ،1 ج:ش1375 مظفـر،: ك.ر.(اضطرار در داخل وقت يا خارج وقت زائل گـردد

مالزمات عقليه خود به دو نوع مسـتقالت عقليـه و )470 ،2 ج:ق1428مكارمشيرازى،

گـاهى برهـان از مسـتقالت . مستقالت عقليه-1. غير مستقالت عقليه تقسيم مى شوند

مثًالعقل در يك قياس منطقى با دو مقدمه عقلـى محـض مـى . استافتهيليتشكعقليه 

: كل ما حكم بـه العقـل حكـم بـه الشـرع؛نتيجه: العدل حسن عقًال؛كبری: صغری:گويد

  )همان. (فالعدل حسن شرعاً 

 ابنسـينا،:ك.ر.(مقدمه اّوالز مشهوراتى است كه آراء همه عقـالء بـرآن توافـق دارد

مقدمـه دوم )؛355 ،1 ج:ق1417طباطبـايى،؛ 209 ،1 ج:ش 1375 مظفر،؛ 26:ق1400

مالزمـه مـذكور . قضيه ای عقلى با مضمون مالزمه بين حكم عقل و حكم شـرع اسـت

شـود و بـه همـين خـاطر  اى عقلى تلقى مـى برگرفته از دليل عقلى و در نتيجه مالزمه



  97   سيد رضا مؤدب / كامران اويسى

  ) ۹۷پايزي و زمستان (عقل و دين، سال دهم، شماره نوزدهم 

؛ 352 :ق1413 رشـتى،: ك.ر.(شـوند مستقالت عقليه در مالزمات عقليـه داخـل مـى

در اين صورت عقل برهانى، به عقـل مسـتقل نـام )452 ،2 ج:ق1428 ى،مكارمشيراز

از آنجا كـه . بردار است؛ زيرا مقدمه های برهان و قياس خود را از غير عقل نمى گيرد

مانند ُحسن وفای به عهد و قـبح شكسـتن ـ اگر عقل به هرچه شأنيت عمل كردن دارد 

گويند، عقل عملى نام ديگری  عقل عملى ـ پيمان؛ حسن صدق و قبح كذب؛ تعلق يابد

در عقل عملى قضايای اوليه ای وجود دارد كه قضيه های غير . برای عقل مستقل است

واضح بر مبنای آنها روشن مى گردند مانند حسن و قبح عقلى كه عقل عملى بر اساس 

آن مى تواند قضايای غير واضح در اخالق و تـدبير منـزل و سياسـت ُمـُدن را واضـح 

  )41،ص1 ق،ج1420 صدر،: ك.ر.(گرداند

گاهى برهان از مطالب غير عقلى مانند نقل تشـكيل يافتـه : غير مستقالت عقليهـ 2

نتيجـه ايـن . زيرا يكى مقدمه های برهان و قياس خود را از غير عقل مى گيـرد. است

قياس يك منبع است اما چون از تشكيل قياس استفاده مى كند، قسمى از عقل برهـانى 

چنـين عقلـى . تكى به وجود مالزمه است از اقسام مالزمات عقليه استو چون م است

اين نوع از عقل .غالبًا مربوط به تفسير آيات فقهى و اصولى و نيز قواعد فقهيه مى گردد

 نظائرآنكه و ونهى امر اجتماع مبحث ؛ضد بحث ؛واجب همقدم ؛اجزاء همسئلبرهانى در 

 دسته ب ذكرشده موارد در شرعى حكم عقليه، مالزمات سلسله يك به استناد طريق از

 و برائـت و تخيير و استصحاب يعنى چهارگانهعقليه  هعملي دراصولو همچنين  آيد مى

  )201 ،6 ج:ش1385شاهرودی، :ك.ر.(كاربرد دارد اشتغال

  

  عقل قياسى
عقل قياسى مّد نظر در اين مقاله، در مقابل مالزمات عقليه قـرار دارد؛ يعنـى نبايـد 

مـثًال عقـل از يـك مقدمـه كـه از . مالزمه بين حكم شرع و عقل در قياس لحاظ شود
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جمله امريه است و در مقدمه ديگـری كـه از " اقم الصلوة"ادبيات عرب گرفته مى داند 

" اقم الصـلوة"هور در وجوب دارد و در نتيجه جمله علم اصول گرفته، مى داند كه امر ظ

  :را حمل بر وجوب اقامه نماز مى كند

  ؛است هيجمله امر" اقم الصلوة": صغری

  ؛امر ظهور در وجوب دارد: كبری

  .مى شودحمل بر وجوب " اقم الصلوة"جمله : نتيجه

يـق، اگر عقل برهانى، قياسى تشكيل دهد كه مقدماتش از يقينيـات باشـند، بـه تحق

 عراقـى،: ك.ر.(نتيجه قياس گفته شده كه يقينى است، در تفسير كاربرد خواهـد داشـت

و ) 231 ،1 ج:ش1375 مظفـر،؛262 ،2 ج:ق 1428 مكارمشيرازى،؛15 ،3 ج: ق1411

نوع ديگـری ) 287:ش1386مظفر،.(در اين حالت همان برهان مصطلح در منطق است

تفسير از آن نام برد، برهـان لّمـى و انّـى از برهان كه مى توان به عنوان عقل قياسى در 

برای رسيدن به نتيجه مطلوب الزم است بين صغری و كبری، حد وسطى وجـود . است

يـا لّمـى  اگر حد وسط علت ثبوت كبری برای صغری نيز باشد برهان لِـمَ . داشته باشد

فقط واسطه در اثبات باشد نـه علـت ثبـوت كبـری بـرای  خواهد بود و اگر حد وسط

  )289: ش1386مظفر،.(ی، برهان انّى ناميده مى شودصغر

  

  گر عقل تأويل
از ديگر كاربردهای عقل برهانى در تفسير، استفاده از عقـل بـرای فهـم ضـرورت 

تأويل در موارد لزوم است؛ زيرا از طرفى عقل با توجه به قـرائن و مقـدمات قطعـى و 

؛معرفـت، 59:ش1387 مظفـر،: ك.ر(بديهى كه در علم كالم و علوم قرآن مطرح شـده

به اين نتيجه رسيده است كه آنچـه بـه عنـوان آيـات در قـرآن ) 81-2،80 ج:ق1415

مطرح است، گزاره هايى وحيانى است كه از سوی خدا بر پيامبرش نازل گرديده اسـت 
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و بايد به وحيانى بودن الفاظ آن متعبد بـود؛ از سـوی ديگـر خداونـد حكـيم اسـت و 

م خدا كه خود رئيس عقال و خالق عقل است و در كتـاب سخنان او حكيمانه است؛ كال

خود طبق روش عقال در محاوره هايشان سخن گفته است و طريقه جديدی هم ابـداع 

: ك.ر. (نكرده اسـت و مخـالفتى هـم بـا روش عقـال در محاوراتشـان نداشـته اسـت

يمخالف با عقـل فطـری صـحيح هايآ؛ لذا اگر ظاهر )179-177: ق1428 ،یبديفاكرم

بود، عقل حكم به دست كشيدن از ظاهر و توجه به قرينه های ديگـر بـرای تأويـل آن 

ناميـده " عقـل تأويـل گـر"برخى اين كاربرد عقل را عقل منبعى و به عنوان . مى نمايد

  )144 :ش 1384 نجارزادگان،: ك.ر.(اند

انصـراف اسـت و نمـى  آنچه مشخص است اين است كه كاربرد عقل در اينجا فقط

: ك.ر.(تواند تعيين كننده باشد بلكه تعيين بـا قرينـه هـای ديگـر امكـان پـذير اسـت

البته رسيدن به همه مراتب تأويل كار عقل نيست و نياز به بيان ) 190: ش1379،يىبابا

بعضى از محققان معاصر عقل را در آيـات متشـابه سـلب كننـده دانسـته . معصوم دارد

يـد اّهللاٰ "يعنى در مثـل آيـه )237:ش 1383 رجبى،؛ 311:ش 1379 ،ىيبابا: ك.ر.(اند

عقل مى آيد و از ساحت الهى جسـمانيت را نفـى و سـلب مـى ) 10/فتح"(فوق ايديهم

اما با توضيحى كه داده شد، مشخص مى گردد اين عقل سلبى همان عقـل تأويـل . كند

يل ظـاهر مـى گر است كه چون متوجه محذوری گرديده است دست به انصراف و تأو

  .زند كه سلب نيز مى تواند از نتايج آن باشد

  

  گر عقل تعميم
برخى آيات دارای شأن نزول، بر مورد خاصى تطبيق شده است كه گاهى مى تـوان 

از برخى از شأن نزول ها الغای خصوصيت نمود و آنها را بر موارد مشابه با توجـه بـه 

آيت اّهللاٰ معرفت فرآيند يـاد شـده  )244: ش1393مؤدب،: ك.ر.(تنقيح مناط تعميم داد
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  : را بطن يابى دانسته و مراحلى برای آن بر شمرده است

 اصـل در كه افرادى و مكان و زمان از خصوصيت الغاى آيه؛ هدف آوردن دست به

 بـر مـذكور كلـى قاعـده تطبيق آيه؛ از كلى قاعده استنباط ندارند؛ دخالت هدف تحقق

  .جديد مصاديق

 را آيـه خود مورد كه باشد اى گونه به بايد مذكور كلى قاعده كه شود مى يادآور وى

؛ 33-32 ،1 ج:ش1383معرفــت،: ك.ر(.بــود نخواهــد صــحيح وگرنــه شــود؛ شــامل

با توجه به اينكه دستيابى به بطـون اختصـاص بـه )241 ،1 ج:ش1392رضائىاصفهانى،

مربـوط بـه معصومان دارد و چنين فرآيندی همان جری و تطبيق و قاعده گيری است، 

مسأله بطن نبوده و از كاربردهای عقل برای تعميم حكم و قاعده آيه بر ديگر مصـاديق 

 كـه گويـد مـى ىسـخن موضوعهاي از اتآي برخىالبته ) 202:ش1382مرادى،( .است

؛ آورد دسـت بـه جزئـى و مشخص هاى آنها،آگاهي مصاديق و موارد از تواند نمى عقل

  )283 -282:ش1383رجبى،(.دوزخ و بهشت و انفرشتگ عالم  به مربوط اتآيمانند 

نقش عقل تعميم گر مى تواند به غير از موارد شأن نزول و جری و تطبيق نيز تعميم 

كه حكمى براى موضوعى در لسان دليل بيان شـده و " قياس منصوص العلة"مثل . يابد

  در همان دليل يا در خطاب ديگر علت واقعى آن حكم صريحًا بيان شده و يا به تنقـيح

ع ديگرى وجود دارد كه حكمش بيان نشـده و موضو. مناط قطعى استخراج شده است

ليكن در آن علت و فلسفه حكم با موضوع قبلى كامًال مشترك است مانند حكم نبيـذ و 

 ،2 ج: ق 1428 مكارمشـيرازى،؛ 200 ،2 ج:ش 1375 مظفر،: ك.ر.(خمر در ُمسكريّت

شـود  قياس منصوص العلة اساسًا قياس محسـوب نمـى) 301 :ق1418 حكيم،؛ 474

به گونه مساوی و بدون ترجيح يكى بـر ديگـری " صدق العام على افراده"ز باب بلكه ا

 ،ىســبحان؛ 201 ،2 ج:ش 1375 مظفــر،؛252 ،2 ج:ش1385 ،یشــاهرود:ك.ر.(اســت

البته شرايط صحت قياس منصوص العلة يا همان تنقيح مناط اين است )7 ،1 ج:ق1415
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حكم باشد كه منحصرهو  تاّمه كه آنچه در لسان خطاب به عنوان علت آمده، واقعًا علت

 ،2 ج:ش1385 ،یشـاهرود:ك.ر.(وكاست در ناحيه فـرع و مقـيس آمـده اسـت كم بى

شايد به دليل وجود شرايط گفته شده كه عادتًا دستيابى به آنها محـال يـا بسـيار )252

ـــد ـــرده ان ـــت ك ـــاط مخالف ـــيح من ـــا تنق ـــى ب ـــت، برخ ـــكل اس : ك.ر.(مش

  )543 ،1ج :ش1375،؛اراكى256:ق1404اصفهانى،

  

  عقل ابزاری و مصباحى) ب

 چيزى خود و است اشياء ديدن وسيله كه است نورىو درطولكتابوسنتعقل ابزاری 

و تنها به جمع بندی شـواهد داخلـى و )66 -65:ش1385 ،یاستاد(.افزايد نمى آنها به

از عقـل  |در روايتـى نبـوی) 57، 1ج : ش1383 ،ىĤمليجواد.(خارجى مى پردازد

امـا )170:ق1408ديلمـى،؛56 ،1 ج:ق1410كراجكـى،(شـده اسـت ابزاری نام بـرده

اند همان عقـل ابـزاری مصـطلح  توان ادعا نمود عقلى كه روايات آن را ابزار ناميده نمى

  .علمای اسالمى باشد

 ،ىĤمليــجواد(آيــت اّهللاٰ جــوادی كــه اصــطالح عقــل مصــباحى را بــه كــار گرفتــه

اى را از  و تيـز بـين معنـاى آيـه ،قائل است از آنجا كه عقل فرزانه)57، 1ج :ش1383

جمع بندى آيات و روايات دريابد؛ چنين تفسير عقلى مجتهدانه چـون از منـابع نقلـى 

 -169 همـان،.(گردد، نه تفسير عقلى شود، جزء تفسير به مأثور محسوب مى محقّق مى

از اما چنان كه قرآن پژوهان در منابع تفسير عنوان كرده اند، فرآيند تفسـير تنهـا ) 171

جمع بندی آيات و روايات تشكيل نيافته بلكه برای رسيدن بـه يـك تفسـير جـامع و 

نيز فرض بر اين است . كامل الزم است به تاريخ و علوم تجربى قطعى نيز مراجعه نمود

كه قبل از توجه به آيات ديگر و روايات مربوط به تفسير يـك آيـه، مراحـل لغـوی و 

 شده است
ّ
 -227: ش1383رجبى،؛ 408 ،1 ج:ش1379فت،معر:ك.ر.(ادبياتى آيه طى
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عقل مصباحى و ابزاری، الزم است تمامى قرائن حتى قرينه های غيـر قرآنـى و )241

: ك.ر.(غير روايى را نيز لحـاظ كنـد و بـدين جهـت بـه آن تفسـير اجتهـادی گوينـد

بنابراين نمى توان عقل مصباحى را جزء تفسـير مـأثور ) 67:ش1392 ،ىاصفهانييرضا

  .دانست

طبق آنچه برخى قرآن پژوهان معاصر گفته اند، عقل ابـزاری يـا مصـباحى همـان 

 مــرادى،:ك.ر.(تفســير اجتهــادی اســت كــه در روش تفســير از آن بحــث مــى كننــد

  ) 67:ش1392 ،ىاصفهانييرضا؛177 -176:ش1382

. با توجه به مطلب گفته شده مى توان به تفاوت بين عقل برهانى و ابزاری پـى بـرد

نتيجـه هـای قيـاس هـای مبتنـى بـر  -كه از انواع عقل منبعى اسـت-انىدر عقل بره

مالزمات عقليه و غير مالزمات عقليه به عنوان يك منبع قطعى و يقينى در كنـار ديگـر 

منابع تفسير به كار مى رود؛ لذا ممكن است قياس و نتيجه به دست آمده خود يكـى از 

يعنى عقل ابزاری و مصباحى كه همه -صغراهايى باشد كه در ادامه فرآيند اصلى تفسير 

. به كار گرفتـه مـى شـود -منابع تفسيری را كنار هم مى چيند تا به فهم مراد آيه برسد

  .بنابراين عقل قياسى نسبت به عقل ابزاری، اخص و مقّدم است

برخى از قرآن پژوهان معاصر، يكى از كاربردهای عقـل در تفسـير را ادراك حـّد 

د كه عقل مـى توانـد صـحت و سـقم روايـات تفسـيری را پـى وقوف ها بر شمرده ان

اما اين كاربرد در مجموعه كاربرد عقل ابزاری )178: ش1391نجارزادگان،: ك.ر.(برد

عقـل . و مصباحى لحاظ شده است و نيـازی نيسـت آن را كـاربردی مسـتقل دانسـت

زيـابى مـى هنگامى كه قرينه چينى مى كند، به قرينه روايت مى رسد آن را تحليل و ار

كند و در صورتى كه صالحيت قرينه بودن برای تفسير را در آن ببيند، از آن روايـت در 

زيرا در فرآيند چينش قرينـه هـا از جملـه روايـات تفسـيری، . تفسير استفاده مى كند

. ارزيابى مى كند و قرينه قطعى را انتخاب مى كند تا در نتيجه گيری نهايى استفاده كنـد
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ــان  ــه اخباري ــدگرچ ــه ان ــباحى را نپذيرفت ــزاری و مص ــل اب ــتقالل عق : ك.ر. (اس

؛ اما بـا توجـه بـه اسـتفاده عقـل )365 :ق1420 ، سبحانى؛ 125: ق1405،یاسترآباد

حكـم : بخش و دوری از تفسير به رأی مى تـوان گفـت-ابزاری از قرينه های اطمينان

در تفسـير  عقل ابزاری كه نوعى نتيجه اجتهاد تفسيری است به عنوان فصـل الخطـاب

  .قابل پذيرش است

  

  تفاوت تفسير به رأی و كاربرد عقل در تفسيرـ 4
بعضى به سبب شبهه تفسير به رأی، به طور كلّى نقش عقل در تفسير را رد كرده اند 

شـود  در پاسـخ گفتـه مـى)238:ش1383 رجبى،: ك.ر.(و آن را يك خطر دانسته اند

يز روايات، تفسير بـه رأی نيسـت؛ آنجـا استفاده مفسر از قرائن عقلى در فهم آيات و ن

تفسير به رأی است كه مفسر، پندار خود را كه از نظر قواعد ادبى و مفهوم لغـوی تـاب 

ان دين اهللا "مقصود روايات . بر آيات و روايات تحميل نمايد آن معنای پنداری را ندارد
ء ابعد من عقول"و ) 303 ،2 ج:ق1403مجلسى،( "ال يصاب بالعقول  "الرجال منـه ليس 

اين است كه عقل، مناط و فلسفه قطعى احكام را درك نمى  )300 ،2 ج:ق1371برقى،(

ثـواب االعمـال و "هـايى ماننـد  توجه به كتاب. كند نه اينكه ظاهر آيات را درك نكند

كند كه فلسفه احكام امـری تعبـدی  شيخ صدوق اين باور را تقويت مى" عقاب االعمال

تواند فلسفه واقعيـه حكـم را  زم است تبيين گردد و عقل نمىاست كه از سوی شارع ال

ـــد ـــف كن ـــارت ديگر. كش ـــه عب ـــارع وتوقيفىĤنهاومالكاتلهياحكاماب متوقفبربيانش

استوعقولبشردرغيرمستقالتعقليهقاصراستازاينكهبتواندبهمصالحواقعيهوحقيقيهاشياءدســـ

د در آيـات قرآن نيز خـو) 19 :ق1413 رشتى،؛ 284 :ق1404 اصفهانى،:ك.ر( .تيازد

ْمَعىل« بسياری مانند
َ
َفالَفَتَدبَُّرونَالُْقْرآنَأ

َ
ا أ

ُ
ْقفاهل

َ
بـه تـدبر در آيـات امـر ) 24/محمـد( »قُلُوبٍأ

ِ  إِنَّ «روايـاتى ماننـد )507-506:ش1392 رضائىاصـفهانى،: ك.ر( .نموده است  ِدينَـابَّ
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: ك.ر.(دهد منظـور از عقـول همـان قيـاس فقهـى اسـت نشان مى » بِالَْمَقايِيس َاليَُصاُب 

  ).303 ،2 ج:ش1383 مالصدرا،؛211 ،1 ج:ق1371برقى،

  

  گيری نتيجه
گردد كه عقل، در دو حيطـه شـناختى قابـل بررسـى  از آنچه گفته شد مشخص مى

و  ىعالم الـوه نيب ضيو از وسائط ف جوهر مجرد تامّ شناخت وجودی؛ يعنى -1: است

. دارای دو مرتبه است عقل فطـری و عقـل اكتسـابىكه  دركه انسانقوه مى و نيز عيطب

البته عقل در اصطالح مكتب تفكيك تا حدودی شـبيه تعريـف وجـودی عقـل حكمـا 

نيـز . گردد است؛ اما حوزه معرفت شناختى و تمام انواع عقل و مراتب آن را شامل نمى

ند؛ زيرا رابطه عقل بـا شو های آن با اين تعريف توضيح داده نمى فرآيند تعقل و صورت

ى؛ كهعقل معرفتشناخت -2.نفس انسان بريده است و عقل اكتسابى را محال مى نماياند

ملـى تقسـيم شـده كـه هركـدام دارای مراتبـى و ع ینظر با التفات به نوع فعاليت آنبه

نگر بر اسـاس حيثيـت  عقل در تفسير كاربرد وسيعى دارد كه در يك نگاه كلى. هستند

در بين منابع چهارگانه اجتهاد از يك طرف و تـأثير آن در فرآينـد تعقـل و منبعيّت آن 

استدالل و تشكيل قياس و برهان از سـوی ديگـر، بـه دو قسـم منبعـى و ابـزاری يـا 

. گـردد عقل منبعى خود به دو قسم بديهى و برهانى تقسيم مى.گردد مصباحى منقسم مى

ادينه شده است و عنصـر اوليـه عقل بديهى مبادی تصديقى است كه در سرشت بشر نه

عقـل برهـانى، . عقل نظری و عملى را تشكيل مى دهد و قطعًا در تفسـير كـاربرد دارد

كند كه اگر بخواهد مالزمه  عقلى است كه با كنار هم گذاشتن مقدمه ها، نتيجه گيری مى

بين حكم عقل و شرع را در قياس خود اثبات كند جزء مالزمات عقليه است كه آن نيز 

مستقالت عقليه مانند حسن و قبح عقلى؛ غيـر مسـتقالت عقليـه ماننـد : و نوع استد

تمامى شقوق گفته شده از نوع عقل منبعى بودنـد كـه . بحث اجتماع امر و نهى و اجزاء
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اما نـوع دوم عقـل، . تواند در عرض منابع ديگر تفسيری در فرآيند تفسير كمك كند مى

عقـل . ع همان روش تفسير عقلى اجتهادی اسـتعقل ابزاری و مصباحى بود كه در واق

كنـد و سـپس بـه  ها و قرائن را از منـابع ديگـر تفسـير اخـذ مـى ابزاری تمامى مقدمه

مهمترين و پركاربردترين نقش عقـل در همـين مقـام مشـخص . پردازد گيری مى نتيجه

طعـى، آور و ق هـای اطمينـان توجه به كاربرد ابزاری عقل با التفات بـه قرينـه. گردد مى

كند و به كشف مراد الهى كـه موضـوع علـم تفسـير  مفسر را از تفسير به رأی حفظ مى

  .سازد است نزديك مى
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