
 

    
 
 

  عقل و نقش آن در تفسیر قرآن بررسی تطبیقی مفهوم
 1الله فاضل لنکرانی و مکتب تفکیک با تکیه بر اندیشه میرزا مهدی اصفهانیاز نظرگاه آیت

 2محمد نظامی
ینب صفا  3کوشکی ز

 چکیده
فهی  س در  قلمیرس  آ  هبررسیی نشیع عشیل س رسی ر، در مبانی علوم قرآنیمسائل  ترینیکی از اساسی

حاضیر بیا رس   مشالیه .ررف ه است توجه اندیشمندا  اسالمی قرار موردکه از دیرباز  استیر قرآ  تفس
اللیه فاضیل فکیی  س آییتمک ی  تآفرینی عشیل از دییدراه تعریف س شرایط نشعبه  تطبیشی _ تحلیلی

 .پردازدآ  میتفسیر قر فرایندنشع عشل در  هآنا  دربار هلنکرانی با هدِف ساکاس  مدعا س اع بارسنجی ادل
بیا ایین تفیاسه کیه  ؛اش راک این دس دیدراه اسیت هنشط، اس فاده از رس  اج هاد  در تفسیر قرآ  کری 

کیه  دانیدمییا  هقرینیه لفییی م صیل منزلهبه ارز  عشل به معنا  مصطلح را، الله فاضل لنکرانیآیت
عشیل فشیط ، مک   تفکی  فدارا طر کهدرحالی، کندمیمخاط  را ملزم به پیرس  از آ  در همه موارد 

، داننیدمییدر معرفت دینی س تفسیر قرآ  مفید ، موجود  نورانی استطبق اصطالح ایشا  فطر  را که 
عشِل مس فاد در تفسیر را بیه معنیا  ، لذا هر ی  ؛  احکام عشل اصطالحی قائل نیس ندسلی قرینی ی برا

 «عشیل فطیر »ریذار  عشیل بیه در نیام، اههیر دس دییدر، بیا  دیگر به .کنندمصطلح خویع قصد می
، در معنیا، طیور کیه بییا  شیداما اش راک در این ساژه تنها اش راک لفیی اسیت س همیا ، اش راک دارند
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 .مک   تفکی ، الله فاضل لنکرانیآیت، تفسیر، سحی، عشل: کلیدواژه

 مقدمه
 .دار اسیتهیا  علمیا  دیینترین دغدغیهاز مه  ،معارف الهی رس  شناخت دین س طریق دس یابی به

ترین مباحث مبنایی دانع تفسیر است که آفرینی عشل در فه  س تفسیر قرآ  از مه امکا  س شرایط نشع
یی  از مخالفیا  س دالییل هر .ررف یه اسیت از دیرباز در کانو  توجه اندیشمندا  س فیر  اسیالمی قیرار

ی  از طیرفین هر .آیدعلوم قرآنی به شمار می در مباحث محور یکی از مسائل موافشا  با جایگاه عشل 
قلمرس عشل در تفسیر آیاه سه دییدراه درباره  طورکلیبه .اندردها  مخ لفی به موضوع نگاه کردهبا رسیک

 .اع دالیرسیکرد تفریطی س رسیکرد ، رسیکرد افراطی: اساسی سجود دارد
 براسیا کننید س مفسیرین شیدیداا از تفسییر عشلیی حماییت میی ،محیوررسیکرد افراطی س عشیلدر 

خیوانی دانند کیه بیا اصیول عشلیی هی رسالت تفسیر را در تأسیل آیاتی می ،خردررایی قرآ  را تفسیر نموده
ایشا  عشیل را اسیا  اسل بیرا  فهی  شیریعت س ( 544_  549ص ،5981، صاس  جوینی. )نداش ه باشد

از ، هیا را ملیل نبیوهمباحث اس داللی توحید س عیدل س سیایر آ  کنندعی میدانند س سشرع را تابع آ  می
باطنییه س ، م فلسیفه، به رف ه مالصدرا طرفدارا  ایین رسیکیرد .(915ص ،تابی، شنوقه) طریق عشل بفهمند

 هی  در میورد آییاه؛ نماینیدها  عشلی خویع تأسیل مییاکلِر مع زله هس ند که بیش ر آیاه را بر پایه یاف ه
، صیدرالم ألهین. )مربوط به خداسند س مبدأ س ه  در مورد آیاه مربوط به سرنوشت س زندری پی  از میر 

 (511، ص4ج ،5911
ایشا  مع شدند دین خدا س ک اب خدا  .س یز استدر این عرصه رسیکرد تفریطی س عشلرسیکرد دسم 

، مجلسیی. )«ال یصهب  اهبلول   دین الله »: در احادیث سارده شده است چراکه ،با عشل نیست فه قابل
س احیادیلی  (281ص ،5418، خیوئی« )ا یعرف الشرآ  من خوط  بهانم» س یا (919ص، 2، ج5419

ذا اح مال ل .شامل رس  عشلی نیز است (51ص، 5، ج5455، عیاشی، )اندرا نهی نموده رأ که تفسیربه
هما  ، اسر رسانده که فه  قرآ  با عشلاین ررسه را بر این ب، دهدمیرأ  رخ خطر  که از جان  تفسیربه

مع شدا  به این رسیکرد یا اع بیار  بیرا   .رأیی است که در احادیث از آ  نهی شدید شده استتفسیربه
رف ن از همچنیین آنیا  فیرا .دارندمینشل را بر عشل مشدم  غالباا عشل در فه  س تفسیر قرآ  قائل نیس ند یا 

هیا  عشلیی شمارند س از تأسییل ظیاهر برحسی  دریافیتنمی  مجاز ظاهر م و  دینی را در تفسیر قرآ
 (559ص، 3ج، 5913، پاک چی. )دارندبرحذر می
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ها  عشلیی طرفدارا  این نیریه مع شدند که داده .مند استرسیکرد اع دالی س ضابطه، رسیکرد سوم
هیا در تیوا  از آ میی، نیدارر بدیهی س یا قری  به بدیهی باشند س از نیریاه قطعی س مسل  به شمار بیای

ها بیرا  بییا  توا  از آ نمی ،مع بر س غیرعلمی باشند، سلی ارر از ظنو  غیرفه  معانی قرآ  بهره ررفت
نیه محکیوم مطلیق  ،نیه حیاک  مطلیق، در این نگاه عشل در کنار دیگر منابع .مشاصد قرآ  اس فاده نمود

 شیدهعشیل تربییت،   س مغالطه س به تعبییر دیگیربلکه ارر عشل نیر  س سال  مانده از هوا س هو؛ است
مع بیر اسیت س ، اع  از عشل ابزار  ییا عشیل منبعیی، حکمی نمود( 991ص، 8، ج5451، یئطباطبا)

هی  ، عشیل، ایشا  بر این نیرند که در فرایند تفسیر قیرآ  .همانند ک اب س سنت قابل اس ناد خواهد بود
در حالت اسل نشع مصباح را دارد س در  .ریردبردار  قرار میبهره مورد، عنوا  منبععنوا  ابزار س ه  بهبه

کنید س در ها  عشلی اس نباط میحالت دسم عشل برهانی است که مباد  تصور  س تصدیشی را از برها 
، 5985، جیواد  آملیی) معرف ی عشلی ساما  بخشد هنشیند تا فه  ما را از قرآ  در منیومکنار قرآ  می

 .(511ص، 5ج
ا  تطبیشیی مییا  دس در پی آ  است که مشایسیه، دینی هن مشاله باهدف بازشناسی س تعمیق اندیشای
ریرسه نخسیت س نگیر   هنگیر  تفکیکیی نماینید .از دس رسیکرد تفریطی س اع دالی ارائه دهید، نیریه

تحلیلی  _ نگارندرا  این مشاله با رسشی توصیفی .الله فاضل لنکرانی ناظر به رسیکرد اع دالی استآیت
اللیه فاضیل لنکرانیی به بررسی تطبیشی جایگاه عشل س نشع آ  در تفسیر از دیدراه مک   تفکی  س آیت

 .اندمجموعه پرداخ ه
رونیه رسید توجیه مسی شل بیه ایینرسست که از سویی به نیر میلزسم پرداخت به این موضوع ازآ 

فسیر  راهگشا س مفید باشد س بیه فهی  رسیکردها  مه  ت شناسیها  قرآنی در مبنامشواله در پژسهع
هیا در بیاب نشیع کرد  دقیق دییدراهش  رسشنبی، از سو  دیگر .حداکلر  معارف قرآنی منجر شود

در اتخاذ رسیکرد  منطشی در تفسیر قرآ  اثررذار اسیت س آشیکار سیاخ ن ارز  ، عشل در تفسیر قرآ 
س کارآمیدتر امیر   ترنشصی  نیریه تفسیر  ک  هبرا  ان خاب یا ارائ، ها  مخ لف در این میا دیدراه

 .باشدالزم می
طور مس وفا به بررسی تطبیشی عشل س نشیع آ  از نگیاه اثر یا مبحث مس شلی که به، به لحاظ پیشینه

مفاهی  مربوط به این موضوع را اس شصیا س  هالله فاضل لنکرانی پرداخ ه باشد س هممک   تفکی  س آیت
بررسیی دس رسیکیرد ، لذا آنچه سجه تمایز این پژسهع از دیگر آثار است ؛افت نشدی، بررسی کرده باشد

عشل  هها  موجود درباررف نی است اغل  بحث .م فاسه در مفهوم عشل س نشع آ  در تفسیر دین است
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ینیی   _ دها  فکریکی از جریا ، مک   تفکی  .مربوط به مک   تفکی  است، س نشع آ  در تفسیر
 .رذار  کیردمیرزا مهد  غرس  اصفهانی آ  را در مشهد پایه  .5941است که در سال  چند دهه اخیر

عشل س کشف از یکدیگر است تا ترتی  ، تفکی  سه طریق معرفت یعنی سحی، تز اصلی این نحوه تفکر
، حکیمی. )ها  فکر انسانی س ذس  بشر  نیامیزدحشایق دینی س اصول عل  صحیح مصو  ماند س با داده

آینید س قرآ  س حدیث دس منبع اصلی شناخت اسالم به شمار می، از دید این مک   .(41_  41: 5988
سیر اندیشه تفکیکیی از  .س احادیث آنا  است ؟ع؟رجوع به مدار سالیت ائمه، مدار اصلی در فه  حشایق

عیدیل در برخیی بیا ت، از پراکندری به انسجام نسبی رسییده کهاینمیرزا  اصفهانی تا به امرسز عالسه بر 
در رابطه نشع ، دهندایشا  با توجه به تعریفی که از عشل ارائه می .رس بوده استها  خود نیز رسبهمؤلفه

صوره اخ صاصیی از نشیع عشیل در تفسییر اما به ،اندسانی کردهاعشل در فه  دین س معارف مباحث فر
 .ره پراکنده س بسیار محیدسد بیوده اسیتصوشده بهاند س یا ارر بحلی مطرحقرآ  سخنی به میا  نیاسرده

 :بند  کردتوا  در دس طیف دس هشده را میهایی که تاکنو  در خصوص مک   تفکی  انجامپژسهع
سییدمحمد اسیماعیلی ؛ )سبیع به بررسی مبانی معرف ی مک ی  پرداخ یه اسیتهایی که ک پژسهع

در این مشاله به بررسی کیفییت ادراک  «.معرفت در مک   تفکی  هنشد س بررسی نیری»(، 5982، هاشمی
ها  کالمی س فلسفی پرداخ ه س سعی داش ه کیه نشیا  دهید آ  با دیدراه هاز دیدراه مک   تفکی  س مشایس

جیواد ) پیژسهع دیگیر .رس  س مح وایی غیر از سایر مکاتی  نیدارد، رغ  ادعاهایی که دارداین مک   به
در  .اسیت« شناخ ی میرزا مهید  اصیفهانییدراه معرفتبازساز  د»(، 5983، صاد  الریجانی _ رقو 

ماهییت علی  س انیواع آ  س معنیا  صید  س میالک تصیدیق ، این مشاله بیش ر بیه مباحیث چیسی ی علی 
تجیرد س حصیولی ییا حییور  بیود  آ  ، شیده س انیواع شیناخت س مباحیث سجودشناسیی علی پرداخ ه

طیور مشیخص سیعی در ا  کیه بیهمشالیه، این میا  اما در؛ فالسفه مشایسه شده است شده س با آرا مطرح
جیز چنید میورد یافیت نشید کیه به، منیور تبیین نشع آ  در تفسیر قرآ  داش ه باشدساکاس  مفهوم عشل به

یکیی از ، است کیه بیه قلی  محمدرضیا حکیمیی« مبانی تفسیر  مک   تفکی »ه مشال، هاترین آ سزین
میراد از ، ررف ن پنج مشدمهایشا  با مفرسض، در این مشاله .استاندیشمندا  این مک   به نگار  در آمده 

 .نمایدعشل س نشع آ  در تفسیر را تبیین می
 ماننید؛ انیدآثار  است که در مشام پاسخ به اشکااله مک   تفکی  بیر فالسیفه بیوده، طیف دسم

در میورد تحلییل ان شیاد  دییدراه مک ی  تفکیی  »(، 5932، عبا  یزدانی س محمد کریمی السکی)
هیا  لاسی دال تنهیانیهکیه  شیده اسیتدر این پژسهع اسی دالل  «.ررایانه فلسفی به دینرهیافت عشل
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نشدهایی جد  سارد است س ادعیا  ، بلکه بر این رهیافت، مدافعا  مک   تفکی  اس حکام کافی ندارد
کید بر نوعی ایما  ررس  قابل دفاع نیست  .این مک   بر ناکارآمد  رس  فلسفی س تأ

رؤییا  » ازجملیه؛ هایی نیز در خصوص مک   تفکیی  نگاشی ه شیده اسیتنامهها س پایا ک اب
رساییت  براسیا به بررسیی مک ی  تفکیی  فشط که الب ه نویسنده  سید حسن اسالمیبه قل   «خلوص

 :توا  به موارد زیر اشاره کردها  دیگر میس ازجمله ک اب؛ محمدرضا حکیمی پرداخ ه است
، علیی مرساییدنوشی ه حسین، تنبیهات حوال المبدأ    المادا ، تألیف مج بی قزسینی، بیان الفرقان

، مکتدب تفکیدک هنقأ   بررسد  نرر د .نوش ه محمدرضا حکیمی، مکتب تفکیک   عقالنیت جافری
س ؛ حسیین میفیر ، فلسدفه اسدالم  ان نهداک مکتدب تفکیدک: بنیان مرصوص، نیامحمدرضا ارشاد 

 .خدایار خانی، «تبیین آفرینع عال  از دیدراه مک   تفکی »ه نامهمچنین پایا 
اما ، اندبه معرفی جایگاه مبانی معرف ی س همچنین نشد این مبانی اقدام نمودهفشط آثار این دس طیف 

اللیه فاضیل لنکرانیی تطبیشی این مک   با تفکراه آیت هتوجهع را مشایس، صوره مس شلهیچ اثر  به
 .ده استکرمعطوف ن
صیوره یی  از ک ی  س مشیااله بیهالله فاضل لنکرانی در هیچمفهوم س نشع عشل از نگاه آیتاما 

ال  آثیار توا  در البهمجزا موردبررسی قرار نگرف ه است س رسیکرد مبنایی ایشا  به عشل در تفسیر را می
ح الکفا ده ا ضا، اصول فقه شیاه، االصولفي   راسات  ، ماتمأ االصول، مأخل التفسیرهمچو  ، ایشا 

 .دکرمطالعه  ...س
 :ای رویی به این سؤااله برآمدهدر این بررسی در مشام پاسخ

اللیه فاضیل لنکرانیی کیدام مفهوم عشل س نشع آ  در تفسیر در دس دیدراه مک   تفکی  س آییت .5
 ؟است

اللیه آییت با نیرریاه، اندتوا  طبق تعریفی که تفکیکیا  از عشل س نشع آ  در تفسیر نمودهآیا می .2
نشاط اف را  س اش راک ایین ، به دیگر سخن؟ ا  تطبیشی ارائه نمود یا خیرتبیین س مشایسه، فاضل لنکرانی

 ؟کدام است _ توجه به نشع عشل در تفسیر قرآ  با _ دیدراهدس 
الله فاضل از نیرراه آیت «عشل»مراد از ، در محور نخست: دس محور است مشاله حاضر مش مل بر

در  .شیودفکر  تفکیکی تصیویر میی هدر آیین «عشل»آ  مفهوم س معنا   از شود س پ تبیین میلنکرانی 
به ارزیابی نشع عشل در تفسیر ، اندبا توجه به مفاهیمی که هر ی  از ایشا  از عشل ارائه داده، محور دسم

حِث حجییت عشیل دس مب، در این محور از بحث .شودقرآ  س تطبیق آ  بر مبنا  دس رسیکرد پرداخ ه می
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 .ریردنشد س بررسی قرار می تفسیر س نشع عشل در مواجهه با تعارض عشل س سحی مورد هدر عرص

 فاضل لنکرانی و مکتب تفکیک اللهتیآاز نظرگاه  «عقل»مفهوم 

جیز  ا چیارهبا حکمع مخالفیت کیرد س  توا نمیاست که  1رسول باطنی، الله فاضلعشل در نگاه آیت
س  العیادهفیو عشیل ، مراد ایشیا  از عشیل .(511ص ،5931، فاضل لنکرانی) 2ود نداردال زام به آ  سج

همیا  عشیل ، مشصیود نیسیت بلکیه باشد ماسرایی ملل عشول انبیاء س اسلیاء که احاطه به همه عال  داش ه
، 5913، فاضیل لنکرانیی) به سدیعیه نهیاده شیده اسیت هاانسا که در فطره همه  است محدسد بشر 

س مرجع  منشأ اع شاداه س هشالود کند س آ  راتعبیر می «عشل فطر »رس راهی از آ  به ازاین ؛(49، 54ج
( 511ص ،5931، همیا . )دانیدمیی اعجاز س اثباه سحییس  شناخت نبوه، برا  اثباه اسا  توحید

ی دقت در این نک ه الزم است که عشیل  س نیه اسیت یمشصود ایشا  از عشیل فطیر  در مشابیل عشیل ظن 
ریردد س از جهت به قطعی س ظنی تشسیی  مییعشل از ی  :کهآ توضیح  .(581، 52، جهما ) ابیاک س

یی ، الله فاضل از عشل فطر مراد آیت .جه ی دیگر به اک سابی س بدیهی عشل قطعیی در مشابیل عشیل ظن 
س از احکیام یشینیی عشیل اک سیابی بیوده س توسیط برهیا  بعیی زیرا  ،نه در مشابل عشل اک سابی ،است

داننید س از دیگیر رردد س از طرفی بیا  شد که ایشا  عشل را حجت س رسول باطنی میاس دالل ثابت می
 .سیتابرسد نیز حجت  یشینبه عشلی که توسط برها  س اس داللبلکه  ،سو تنها بدیهیاه حجت نیس ند

ریرد س عشل قرار می «عشل فطر »تعریِف  هدر دایر، اع  از بدیهی س اک سابی، رس احکام یشینی عشلازاین
ی خارج از این دایره محسوب می ، اسیت کیه در مباحیث خداشناسییی   عشلیاهماین  ساقعبه .شودظن 

اللیه فاضیل در برخی تعابیر آیت «عشل بدیهی»کاربست تعبیر  .آیدوه س معجزه س مانند آ  به کار مینب
 .نیز ناظر به همین معناست

 برنیدرا به کیار میی «عشل فطر  صحیح»عباره ، «صحیح»قید ایشا  با افزسد  ، در برخی تعابیر
عشیل بایید کننده این مفهوم است که کاربست ساژه صحیح در این تعبیر بیا  .(511ص ،5931، هما )

                                                      
حجیت  هبررف ه از حدیلی است که عشل را به عنوا  حجت باطنی در سییا  س زمیر، کاربست این تعبیر، رسدمیبه نیر  .1

ان لل  علی النبس حجتین: حج  ظبهره و حج  : »فرمایندمی ؟ع؟امام کاظ ؛ کندمعرفی می (؟عه ؟معصومین) ظاهر 
 .(51، ص5ج، اصول کاف « )وامب الببطن  فبلول  ؟ع؟االنبیبء و االئم ابطن  فبمب الظبهره فبلرسل و 

و یبتنهی هه  علی،هبا فهبكا حكهم  و ادراك  الجزمی من االم ر التي هي اص   التفسیر ال اشكب  في ان حكم الولل اللطوی» .2
 «.اخالف ظبهر الكتب  في م رد ال محیص عن االلتزام ا _  كذلك_  الولل
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چراکه اع بار عشل مشوب  ،باشد نگرف ه غرایض نفسانی س شبهاه قرار، امیالز که م أثر ا باشد ا رونهبه
اللیه فاضیل در رس آییتازایین .ندارد قابلیت اتکاجزمیت س قطعیت ساقط است س از ، به شبهاه س امیال

 (511ص ،هما . )رویندنیز می «عشل قطعی س جزمی»، به این عشل، تعابیر 
تیوا  چیسی ی می، الله فاضل ارائه شدبا توجه به آنچه در تعریف عشل از نیرراه آیتکه، آ خالصه 

 :دکررونه بیا  ینمفهوم عشل در دیدراه ایشا  را ا
به سدیعه نهاده شیده  هاانسا هما  عشل محدسد بشر  است که در فطره همه ، مشصود از عشل .5
 .(49ص، 54، ج5913، فاضل لنکرانی) است

 .(511ص ،5931، هما ) عشلی است یشینی س اع  از بدیهی س اک سابی است، این عشل .2

 ،5931، همییا ) ل نفسییانی س شییبهاهس مشییوب از امیییا 1عشلییی صییحیحی اسییت، اییین عشییل .9
 .(511ص

 .قطعیت س جزمیت آ  است، صحیح بود  عشل هالزم .4
تلشیی ایشیا  از عشیل بیا  .دهدتعریف خاصی ارائه می، مک   تفکی ، اما در بررسی مفهوم عشل

، حشیشت عشل در نگیاه ایشیا  .م فاسه است، شودخوانده می «عشل»آنچه در نیر مشهور اندیشمندا  
 .(55ص ،5911، مرسارید) 2شوندآ  معشواله درک می هساسطم عالی است که به نور 

عشل انسانی یا سیطحی کیه ابیزار زنیدری س ( الف :اندایشا  از سه رونه یا سه معنا  عشل سخن رف ه
 هسیر در ماده است س در عموم بشر این قوه نهاده شده س آدمی با اس عانت از آ  بیه تصیدیق اجمیالی دربیار

انید س داده تفکیکیا  عشل تجربی را در زمره این عشیل جیا  .یابدد خداسند س مبانی سحیانی دست میسجو
خیورد س ها  مکات  بشیر  ریره مییبرآنند که این عشل نیز در بسیار  از موارد با تأسیل س اخ الط اندیشه

 .(241ص ،5982، حکیمی) باشدخطاپذیر می
بلکه موهبت س نور ، خودبنیاد دینی که از مرات  نف  نیستعشلی فطر  یا عشل دفائنی یا عشل ( ب

ایشیا  در معرفیی عشیل دفیائنی  .کنیدهیا افاضیه مییرسشنی است که خداسند م عیال بیه ارساح انسیا 
عشل دفاتنی یعنی اس فاده از عمق عشل س اسی عدادها  بیاطنی کیه مخصیوص پییامبرا  س » :نویسندمی

هی رسیدن عشل میپیرسا  خالص آنا  است که با کم  ای حشیش یی ، ایین عشیل .توا  به تعشل کامل تأل 

                                                      
 «.حكم ا  الولل الفطرى الصحیحاو یتبع مب » .1

 .«...المول الت ... ه  الن ر المتوبلی كإّن حلیل  الذى ا  تدر» .2
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نور  س موجود مجرد  است که ظاهر بذاته س میهر لغیره است س از جان  خداسنید بیر بنیدرا  افاضیه 
یاه را نییز ئاین عشل حسن س قبح افعال را تشخصی داده س جز .(41: 52452،  اصفهانی) 1«ررددمی
، در نگاه ایشا  ایین عشیل( 545ص ،هما . )باطل است کنندهس تکذی کننده حق شناسد س تصدیقمی

 .(21ص ،5911، مرسارید) 2کندنور مجرد  است که خدا  م عال آ  را بر انسا  افاضه می
نیر ایشا  عشیل بیه  از .عشل مس شل در نزد فالسفه که هما  عشول طولی س یا ارباب انواع است( ج

بیود  بعلیت انبییا س لغو، چراکه الزمیه چنیین تعریفیی از عشیل ،معنا  سوم از محل بحث خارج است
نشا   کوشدشیخ مج بی قزسینی می .ناتوانی در اح جاج به حشانیت خدا س پیامبرا  س احکام الهی است

 .رسیید توا نمی جاییبهبه کم  عشل فلسفی حل کرد س از این راه  توا نمیدهد که مسائل اخ الفی را 
لیذا  ؛خود مب نی بر منطق است س برخی از مسیائل منطشیی بیدیهی اسیت، فلسفه ،طبق اس دالل ایشا 

_  1ص، 5، ج5995، قزسینی. )میزا  دیگر  سضع نشده است، (منطق) برا  رفع اخ الف در این میزا 
ده س هیا دفیاع از اییه هس ی  س راه فیلسوفی پ  از مدهشاهد اخ الفاه سسیع میا  فالسف درن یجه .(1

کیاربرده رها  که در فلسفه بهچو  مشدماه قیا  بکه )آ حاصل  .رزیندخالف آ  را برمینیر م، نیر 
عشیل  حکی بیه، مو   از خطا نیست س پیمود  راه غیرمأپ  مأمو، یابندشود از یشینیاه تشکیل نمیمی

در دفیاع از  فلسیفی عشیل کیارریر بیهمخیالف  شیدهبیهمرحوم میرزا مهد  اصیفهانی  .(حرام است
آنجیا کیه ؛ اسیت حکی  بیه تبیاین کلیی بیین اسیالم س حکمیت نمیوده صریحاا  دینی است س ها آموزه

( 21ص ،همیا ، اصیفهانی) «هیاآ خیادم نیه س  انیداسیالم کننیدهمنهیدم، اسالم هفالسف»: نویسدمی
 .(518ص ،هما ) «قواعد فلسفه م ناقض است هآنچه شریعت آسرده با هم هبینی که هممی»

به نیر آنا  عشلی کیه  .دانندفشط دسمی را مع بر می، اصحاب تفکی ، اسل س دسم اما در مورد معانی
همین عشل است کیه مصیو  ، شود س بر حجیت آ  تأکید شدهعنوا  رسول باطنی بیا  میدر شریعت به

، دهنیدایشا  برا  اثباِه تعریف جدید  که از عشل ارائه میی .از خطا اما خارج از حشیشت انسا  است
سسوَوسَهاَ س}: ملال آیاتی چو برا   .کنندی رسایاه س آیاه نیز اس دالل میبه برخ ََ ٍ وَو فَأَْلَهَمَهسسو*  َونَْفس

واْلبُْكُموالَِذيَنوََلويَْعقِلُهنَو}س ( 8س  1 آیه ،شم . ){فُُجهَرَ سوَوتَْقَهاَ س مُّ وِعْنَدوهللاِوالصُّ ، انفال) {إَِنوَشَروالَدَوابِّ
لمب خلق الولل استنطل  ثم قب  اقبل فبقبل ثم قب  ادار فهبدار ثهم قهب  و عزتهی و »نند ماس رسایاتی  (22آیه

                                                      
ل عبقل حین ظ، ر حسهن االفوهب  و كالول م االل،ی  ه  الن ر الخبرجی الظبهر ادات  لفي  فبعلم ان الولل الذى یشبر الی ». 1

 .«قبح،ب و یورف ا  الجزئببت و غیرهب...

 .«لل ن ر مجرد و م ج د عینی خبرج عن حلیل  االنسبن یفیضی  الل  توبلی علی االنسبن...ان الو». 2
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، کلینیی«. )اثیهب كاعلهب و ایهب كان،هی و ایهب كآمر و ایب ك... ایبكجاللی مب خللت خللب ه  احب اى من
 (.51، ص5ج، 5411

توا  چیسی ی می، دبا توجه به آنچه در تعریف عشل از نیرراه مک   تفکی  ارائه شکه، آ خالصه 
 :دکررونه بیا  مفهوم عشل در این دیدراه را این

 (4ص ،24943،  حلبی) 1.عشل از حشایق منحاز س مس شل خارجی است .5

امر  مجرد س نورانی است س در بین مخلوقاه فشط عشل س عل  است که مجرد از ، حشیشت عشل .2
 (91ص ،هما ، مرساید) 2.اندماده

، اصیفهانی) هاسیتآ  هساسیطا کشف س ظهور است س ظهور سیایر اشییاء بیههحیلیت ذاتی آ  .9
س  18ص، 5، ج5995، س قزسینیی 11ص ،5914، س تهرانی 51ص ،هما ، س مرسارید 1ص ،52452 

 .(513ص ،8412،  اصفهانی

 .(هما : مرسارید) حشیش ی بسیط س غیر مرک  است، عشل .4

 عقل در تفسیرالله فاضل و مکتب تفکیک به نقش رویکرد آیت

سه اصیل کلیی ظیاهر    مب نی براصول تفسیر س فه  مراد خدا  م عال در قرآ، الله فاضلاز دیدراه آیت
ایشا  میدعی رس   ازآنجاکه .(511: 5931، فاضل لنکرانی) باشدقول معصوم س حک  عشل می، ک اب

سعی بیر آ  شیده اسیت تیا  ،سنت س قرآ  در تفسیر آیاه قرآ  است، اج هاد  س اس فاده توأما  از عشل
 .جایگاه آ  در تفسیر قرآ  از نیرراه ایشا  تبیین شود، پ  از بیا  مفهوم عشل
به اع شاد ایشیا  عشیل  .کندمی ی بسیار مه  س کلید  ایفاعشل در این میا  نشش، طبق دیدراه ایشا 

 بیه آ  سجیود نیداردجز ال یزام  ا چارهبا حکمع مخالفت کرد س  توا نمیهما  رسول باطنی است که 
 .(511ص ،5931، س هما  911، 1، ج5988، فاضل لنکرانی)

ا  است که مخاط  را ملزم به پییرس  از هقرینه لفیی م صل منزلهبه، عشل ارز ، در اندیشه ایشا 
ابزار فه  ظاهر قرآ  س عشل معیار س ، در این نوع نگاه درساقع( 511ص ،هما . )کندمیآ  در همه موارد 

ا  چیاره ، ی بودظاهر الفاظ قرآ  یا رسای برخالفارر در مورد  حک  عشل  کهطور به ؛ه هسترسایا

                                                      
 .«نكاود مب لم ی كبئن فیكو حبدث  كخبرج عن حلیلت ك... تجد و تشبهد ابلویبن أّن علل» .1

 .« النخل قبت ه  الن ر الولم و الولل... ال النفس االنسبنیفي  ان المجرد عن المبده و ل احل،ب». 2
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، اسیا  اثبیاه حجییت قیرآ  چراکیه 1،کشیید  از ظیواهر نیسیتجز تبعیت از حکی  عشیل س دسیت
در  .(513_  518ص ،همیا ) دار اسسیتبودنع س نیز اع بار قول معصوم مب نیی بیر عشیل س ساممعجزه

بیه معنیا  « تشدم عشل. »مشدم است(، ک اب س سنت) حک  عشل بر سایر اصول تفسیر ،  نگر  ایشا
، موج  این تشدمبه .نه حشیشی، الب ه این تشدم رتبی است .اصل قرار داد  آ  س تابع قرار داد  نشل است

ر ایین بیدا  معناسیت کیه دلییل عشلیی د .ها  آ  تابع دلیل عشلی خواهد بوداصل پذیر  دین س آموزه
در ، بنیابراین .(هما ) حصول معرفت دینی به لحاظ رتبه نسبت به دیگر ادله حائز جایگاه نخست است

 بسیط س توضییح بیشی ر حجییت عشیل س .رییردها قرار مییرأ  ادله س منابع معرفت دینی س مشدم بر آ 
 .جایگاه آ  در مشام تعارض با نشل در ادامه خواهد آمد

نکیرد  رس  بیا  رغ علیکه  رسی میبه این ن یجه ، حاب تفکی اص هاندیش در سجوجستبا اما 
تمیام  هماییجیا  .منید هسی ندبیه رس  رساییی عالقیه اینا  بیع از هر چیز ، خاصی برا  تفسیر قرآ 

منطق س اصول عشلی در تفسیر قرآ  س اک فا به ظواهر ک اب س سنت س  اع بار بیتفکیکیا   ها اس دالل
 ،5989، اسیالمی؛ 59ص ،5981، شیهداد : ک.ر) زمینیه اسیتدراین ؟عه ؟بیتاهللزسم مراجعه به 

مع یدل  رر از اخبار  تر مح رمانهمک   تفکی  را باید قرائت  رسدمیبه نیر  با این بیا  .(581ص
این در حالی  .(25_  21ص، 4ج، 11ص، 9ج؛ 52س  1 _ 1ص، 5ج، 5995، قزسینی: ک.ر. )دانست

س در برخیی از آثیار  اندرر  به خود پرهییز داشی ه  تفکی  از اطال  اخبار است که سردمدارا  مک 
 .اندپرداخ هسویی جد  به نفی این ه  ا رونهبه، خود شدهارائه

 :دانندمبانی تفسیر  مک   تفکی  را بر پنج امر اس وار می، ا اس اد حکیمی در مشاله
س راه رفیع آ  را  قرآ  خود به این نییاز توجیه داشی ه .2؛ به تفسیر نیازمند است مانند قرآ  ک ابی .5

 هآسرندمیا   .4 ؛س راه رفع آ  را بیا  کرده است دانس همیقرآ  نیز این نیاز را  هآسرند .9 ؛نشا  داده است
 .1 ؛ی  ضرسره عشلیی س علمیی اسیت، لزسم سنخیت رسحی س سراثت علمی، قرآ  تفسیرکنندهس  قرآ 

 .(29: 5981، حکیمی)   کری سجود آیاه م شابه در قرآ
 ،دانندمی ؟عه ؟س ائمه د س معارف الهی را از طریق انبیاتنها راه شناخت خداسن، اصحاب این مک  

برد  از افیراد  سیود، شیودمیی مؤلفاهآنچه باعث شفافیت بیش ر س شرح به ر ، چراکه از نیرراه ایشا 
ایشیا  سیه  عشیل  .آشنایی بیش ر  داش ه باشند، آنا است که با دنیا  نویسندرا  س افکار س معلوماه 

                                                      
و ال مجب  لالغمبض عن  في استكشبف مراد الّل  توبلی من كتباه   حكم الوللا مع ك ن  من االم ر اّلتي هي اص   التفسیر» .1

 «.و ال م قع ل،مب مو  الوزیز یك ن ملّدمب علی االمرینا اآلخرین
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س  81ص ،همیا ) داننیداثباه آفریدرار س اخراج اس از حد تعطیل س تشبیه میتنها ، بشر  در این مشام را
کننید س اسی ناد میی «حدیث ثشلیین»اصحاب تفکی  برا  اثباه مدعایشا  به رسایاتی همچو   .(553

س بیدا  کیه »: شیمرندمییاز بیا  معصومین باشد را میردسد  هررونه کاربست عشل برا  تفسیر که خارج
سسییله مگیر بیه، رسشن است که تفسییر قیرآ  جیایز نیسیت، بحس  اخبار شیعه «حدیث ثشلین»بنابر 

 ؟صیل؟کسانی که قول آنیا  ماننید قیول خیود پییامبر یعنی ؛؟عهی ؟س ائمه ؟صل؟از پیامبر، احادیث درست
 ؟صیل؟از پییامبر سینتاهلس عالما   جایز نیست (به نیر خود تفسیر مفسر) رأ س تفسیربه حجت است

خطیا  ح میاا ، اررچه درست ه  باشد، هرک  قرآ  را به نیر خود تفسیر کند»: که فرمود اندکردهرسایت 
 .(95ص ،هما ) 1«کرده است
علی  س عشیل نامییده ، د آنچه در علوم بشر کنناسا  برخی از بزررا  این مک   تصریح میبراین

بلکیه عیین جهیل س تیاریکی س حجیاب س میانع درک حشیایق س ، تنها کاشف س میهر نیسیتنه، شودمی
 .(25س  282ص ،هما ) شناخت معارف الهی س فه  مشاصد ک اب س سنت است

این مه  در دس محور مورد ، نوش ار حاضر در مشام تبیین نشع عشل در تفسیر است کهآ با توجه به 
ررف ه س سپ  به جایگاه عشل در تعیارض بیا  ت حجیت عشل مورد تأمل قرارنخس .ریردساکاس  قرار می

 .نشل پرداخ ه خواهد شد

 عقل تیحج. 3

دارا  حجیت است س یکیی از منیابع اصیلی در ، عشل در کنار دیگر منابع، الله فاضل لنکرانیاز منیر آیت
اسیا  اع بیار در ، ع شیاد ایشیا بیه ا کیهآ توضییح  .آییدس رسایاه به شمار می آیاهتفسیر م و  س ظواهر 

، س همیا  541 س 591 س 11ص، 9ج، 5491، فاضیل لنکرانیی) سیت سسیره س بنا  عشال، حجیت ظواهر
عنیوا  برند س آ  را بهشده را در محاسراه عرفی به کار میهمین عشل توصیف عشال( 924ص، 2ج، 5421

فه  عرفی با اس فاده از اق یائاه س احکام عشیل س  درساقع .دهندمعیار فه  مراد م کل  مورد اس ناد قرار می
حکی   عشال .نمایندسر  میدر محاسراه خویع از این سیره تبعیت س بهره س عشال ریردبر آ  شکل میتکیه

داننید س در محیاسراه ملابه ی  قرینه لفیی م صل س قطعی که مرتکز در اذها  عمیوم اسیت مییعشل را به
شیده س از آ   عشال با همین ذهنیت در محیر ک اب خیدا حاضیر، از دیگر سو .شوندعرفی بدا  مل زم می

اریر ، چراکیه بیر ایین باسرنید ،بینندمسل  با خود میه ، ایشا  خداسند را در این رس  .شوندمی مندبهره

                                                      
 .4، ص5ج، تفسیر تبیان، شیخ طوسی .1
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در رسسیت کییه بنیید  بیر ایین موضیع ازآ علیت پیا  .نمیودبیییا  میی، خداسنید طرییق دیگیر  داشیت
سر  از قرآ  سجود نخواهد داشت س رسشن است که خداسند نیز در مشام کا  ارتباط س بهرهصوره امغیراین

بلکیه راهیی کیه ایشیا   ،ا  را برا  خود برنگزیده اسیتتفهی  مشاصد س اغراضع رس  جدید س جدارانه
اللیه ییتآ .در ساخ ارها  کالمی س ظواهر الفاظ بوده اسیت بر منوال س شیوه م عارف بین عشالاتخاذ نموده 

س عیدم رد سییره  اهی شارع بیا بنیا  عشیالتبع از اندیشمندا  دیگر در عل  اصول از همربه، فاضل لنکرانی
ایشا  حجییت عشیل  اسا براین (.591ص، 9ج، 5491، هما ) 1کنندتعبیر می «شارع امیا » ها بهآ 

 .اندرف هعنوا  یکی از منابع اصلی در تفسیر قرآ  پذیدر هما  معنا  بشر  را به
مفهوم حجیت س حجییت غییر از آ  چییز  اسیت کیه در علی  اصیول ، در دیدراه مک   تفکی 

عشل ، در این دیدراه (54، 9ج، س میفر 282، 2، جخراسانی آخوند: ک.ر. )است ررف ه قرار موردبحث
له سسیچراکه مصو  از خطا س اش باه است س نور  است که به، حجیت ذاتی دارد، با تعریف خاص خود

خداسنید ، از نیرراه ایشیا ( 98ص ،5919، ملکی میانجی) 2.شوندآ  حشایق مطابق با ساقع کشف می
که حجت ظیاهر  اسیت س عشیل نیور  کیه حجیت  ؟عه ؟قرآ  س سنت معصومین: رونه حجت دارددس

انکیار این عشل حجی ع قطعی اسیت س بیرا  همیه عشیال مسیل  س غیرقابیل( 25: هما . )باطنی است
تعشل  براسا تفکراه است س هرک   هعشل بدین معنا خشت اسل س اسا  هم، در نگاه ایشا  .باشدمی

عشیل س ، ی  مسئله قطعی س تردیدناپذیر اسیت کیه اسیا  کیاراین .حرک ع صحیح نیست، پیع نرسد
 .هررز حجیت ندارد، اما عشلی که در علوم بشر  مصطلح است( 14ص ،5918، سیدا . )تعشل است

کیه هییچ عیذر س ا رونهبه، حجت عباره است از برها  س دلیل رسشن س آشکار اسرند کهایشا  بر این ب
در بسییار  از میوارد بیا تأسییل س تلفییق س اخی الط بشیر  عشیل  ازآنجاکیه امیا؛ ا  باقی نگذاردبهانه

 ایین عشیل میورد هیا سجه در تطبییق بیا دادههیچآیاه قرآ  به، خوردرره می ماد ها  مکات  اندیشه
 (231ص ،52452، اصفهانی. )ریردتفحص قرار نمی
ازآنجاکه عشل مصطلح در علوم بشر  هیچ راهیی ، توا  ن یجه ررفت در مک   تفکی بنابراین می

توانید ترتی  در تفسیر قرآنی س فه  م و  دینی نیز نمیهمینبه 3،به شناخت معارف دینی س حشایق ندارد
                                                      

ه لم یّتخذ طریلب خبّصب لتحلیق هذا الغرضا ال جرى علی مب ه  المتوهبرف اهین و مول م أّن الشبرع في ملبم تف،یم ملبصد» .1
 .«و مونبه أّن الظ اهر حّجة عند الشبرع إمضبء الولالء من األخذ ابلظ اهر

 .«ه  حج  االهی  موص م  ابلذات ممتنع خطبئ  ...... الولل». 2

، اما دانندنمیتنهایی در فه  معارف دینی س حشایق کافی ، اررچه عشل را بهجمعی از معاصرین این مک  ، رف نی است .3
در »: کند که تصدیق سحی در آغاز با عشل استمیمحمدرضا حکیمی تصریح  .اندکلی منکر نشدهطورنشع عشل را به
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رس ازایین .هررز در فه  آیاه قرآ  نباید مورداسی فاده قیرار رییردهیچ نششی داش ه باشد س براهین نیر  
 ،هما ، سیدا . )مشدم است، ظاهر برهانی باشندهرچند به، ها  این عشلظاهر آیه یا رسایت بر دریافت

 (21ص

 نقد و بررسی آرا
م عشیل اما عشل خاصی به نا، شمردا  است الهی س اسالم نیز آ  را حجت باطنی میش  عشل هدیهبی

یا بیر بطیال  ، خواندمشرکا  را به تعشل فرامی، که قرآ  هنگامی .دفاتنی یا خودبنیاد را طرح نکرده است
پی   .بنییادنیه عشیل خود، مشصود  عشل بیه معنیا  م عیارف اسیت، کندها برها  اقامه میعشاید آ 

ل بشیر  را نادییده هیا  عشیسیاز  تیال توا  از عشل انسانی رریخت س با اصیطالحعنوا  نمیهیچبه
 .ررفت

اللیه فاضیل لنکرانیی خاصی از عشل انسا  م ناس  با آنچه آییت هاطال  عشل فطر  بر نوع یا مرتب
عشل فطر  به این معنا  .اصطالحی رایج است، شودکند س برا  این نوع از عشل حجیت قائل میبیا  می

؛ انیدطبیق اصیطالح خیود قائیل( خودبیناد) تشریباا هما  کارکرد  را دارد که تفکیکیا  برا  عشل فطر 
کیه موجیود  آ بیی؛ کنید س املیال آ خطا نمی، کندامور بدیهی س فطر  را دریافت می، یعنی این عشل

اساسیاا بسییار  از م فکیرا   .ا  از نف  استبلکه بشر  س مرتبه، نورانی س بیرس  از سجود انسا  باشد
: ک.ر. )انیدخیوبی تبییین کیردهداننید س آ  را بیههمیین مییمشصود از عشل فطر  در رسایاه را نیز بیه 

شیده در دس دییدراه تنهیا مشیرک عشل فطرِ  بیا ، طبق آنچه بیا  شد( 219ص، 1ج، 5451، طباطبائی
سیاز  شود که صیرف اصیطالحلفیی است که از نیر مفهومی تفاسه بسیار دارد سلی در ادامه بیا  می

در معنا  سیره عشیال س بیه معنیا  ، از پذیر  عشل رریز ر نهایتکند س دبرا  عشل مشکلی راحل نمی
 .شده نیستعنوا  سدیعه در نهاد آدمی قرار دادهعشلی که به

زییرا ، خییز هسی ندذاتیاا اخی الفعلوم بشر  : اندارر سخن ایشا  را بپذیری  که قائل، از دیگر سو
مه  ایین اسیت کیه فعیالا دانیع  .کنددر اصل مطل  تغییر  ایجاد نمی، منبعث از عشل جزئی هس ند

چراکیه  ،ح ی ی  دانع غیراخ الفی را نشیا  دهنید، توانندخالص سجود ندارد س اصحاب تفکی  نمی
                                                                                                                                  

حجت باطنی است س تصدیق سحیی در آغیاز بیا اسسیت س چیو  سحیی را ، که معرسف است، چنا عشل، مک   سحی
از  ییابیس بیا فرس  آسیزدمیدر دامن سحی ، تنهایی توانا برکشف حشایق نیستز خس ه رشت که خود بهس نی تصدیق کرد

س  هاس نادرسیت هاس بیه درسیت در بعد نیر  س ایمانی، به سر منزل ادراک حشایق س فه  ساقعیاه، مشعل فرسزا  سحی
  (512، ص5988، کیمیح. )«یابدمیدر بعد عملی س اقدامی س سلوکی دست ، رساها س نارساها
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نیارزیر ، ح ی ارر آنچه در دست معصوم است س مصدا  بارز معارف قرآنی خالص است را فرابگییری 
هیا را عشاید س باسرهیا  پیشیین میا آ ، سضاهمفر، ها برخواهی  آمد س در ن یجهدر مشام فه  س تفسیر آ 
از این رذش ه ایشیا  بیر خطاپیذیر  عشیل بسییار ( 541ص ،5981، اسالمی. )مشوب خواهد ساخت

کید دارند ییابی  مییکنی  س درحال جا  این پرسع است که ما از کجا به خطاپذیر  عشل حک  می، تأ
 (541ص ،5981، اسالمی؟ )شودکه عشل دچار خطا می

تواند مطیرح در مشابل کسانی می، اندآنچه شارحا  معاصر مک   تفکی  رف هکه، آ دیگر  مطل 
امیا ؛ داننیدشئو  انسانی کافی می هاند س عشل بشر را در هممدعی عشل بسندری، دین هشود که در عرص

ایین ، شیودررا س ح ی حکما  شیعه مطرح میالله فاضل لنکرانی س سایر مفسرا  عشلآنچه در نیر آیت
 .بلکه سخن در قرینیت احکام عشلی برا  تفسیر سحی است ،سخن نیست

طیور قطیع حکی  کنید س ظیاهر آییاه س جایی که عشل انسا  به چیز  بیه حال سؤال اینجاست در
از اینجا مبحث جدید  در باب تفسیر رشیوده ؟ چه باید کرد، رسایاه بر امر دیگر  داللت داش ه باشد

 .ث بدا  پرداخ ه خواهد شدشود که در ادامه بحمی

 تعارض عقل و نقل .2
ها  رونیارو  بیرا  که سجود بیع از ی  حشیشت در ی  موضع ممکن نیست س عشل س سحی راهازآنجا

س از طرف دیگر دین از جان  هما  خدایی است که عشل را آفریده است س به  رسید  به حشیشت هس ند
تواند تعارضیی سجیود داشی ه جاه قطعی عشل س سحی نمیپ  بین اس ن ا، کنداس فاده از آ  دعوه می

این امیر نبایید موجی  ، که تعارض ظاهر  پیع آیدس درصورتی( 218، 1، ج5451، یطباطبائ. )باشد
شد  به ر مسئله تعارض عشل س ظیواهر آییاه برا  رسشن .انحراف از مراد س مشصود اصلی م کل  شود

( الیف: ا عشل بررسی کرد که سیه حالیت بیرا  آ  م صیور اسیتها  قرآنی را بارتباط رزاره هباید نحو
مطالی  ( ب .همانند دس ور قرآ  به اجرا  عدالت که مطیابق بیا حکی  عشیل اسیتپذیر: مطال  عشل

امیا عشیل قیدره فهی  س توانیایی درک آ  را ، یعنی مطالبی که در قرآ  س رسایاه سجیود دارد: رریزعشل
امیا بیا حکی  ، یعنی مطالبی که در قرآ  سجود دارد: س یز  عشلمطال( ج .همچو  ذاه خداسند، ندارد

 .عشل در تعارض است
بین اسی ن اجاه قطعیی عشیل س دیین سجیود چنین تعارضی در ساقع، الله فاضل لنکرانیاز دید آیت

کیه تصیور طیور بیه، سضع به نحو  دیگر اسیت، اما در ظواهر ظنی سحی س احکام قطعی عشل .ندارد
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سؤال اساسی این اسیت کیه  .(11ص، 9، ج5981، فاضل لنکرانی) ونه موارد سجود داردرتیاد در این
ی می  ؟تواند در مشابل حجت قطعی قرار ریردآیا دلیل ظن 

الله فاضل لنکرانی حک  این مسئله بدیهی س رسشن است س در هر جا که قطیع داشی ه به عشیده آیت
اریر در میورد  حکی  س ادراک   بر این باسرند که ایشا .بدس  ش  دلیل قطعی مشدم خواهد بود، باشی 

س  ظیاهر  لفی  موج  انصراف از معنا  حشیشیی سحک  این ، ظاهر ک اب باشد برخالفجزمی عشل 
زیرا مراد از ظهور  که حجت س مع بر است اخ صاصی بیه  ،انعشاد ظهور در معنا  مجاز  خواهد بود

الیهور  است که در همیه میوارد انعشیاد خشی از اصالهالحشیشه بهدر ساقع اصال س؛ معنا  حشیشی ندارد
، که در مورد لفیی که خالی از قرینه مخالف باشید طورهما  رسازاین .نه همه آ  ،شودمیظهور جار  

در ، در معنا  حشیشی جریا  داش ه باشید تواندمیی یی  اصل عشال عنوا به طور کههما  الیهوراصاله
 .ررددمیمعنا  مجاز  نیز جار  

، الیهیورجرییا  اصیاله براسیا ، مراد از کلمه اسد: باید رفت «رایت اسدا»ملال در عباره برا  
کیه  «رایت اسیدا یرمیی»این اصل در مورد کالمی مانند  .یعنی حیوا  مف ر  است ،معنا  حشیشی آ 

لفی  در معنیا  ، جریا  اصل مذکور براسا عباره  این در .با قرینه مخالف است نیز جریا  دارد توأم
، عباره دیگر م فاه  عرفی از این ظهیوره ب س است یاف ه اس شرارمجاز  خود یعنی مرد شجاع ظهور س 

 .معنا  مجاز  آ  است
 فیاه  م هزمین دربه دس مبنا  کلی  الیهور در معنا  مجاز یا  اصالهجر فراینددر تحلیل س  ایشا 

از اب یدا  کهاینبه  شوی میدر مبنا  اسل قائل  .کندمیدر محاسراه اشاره  عرفی س ارتکازاه ذهنی عشال
منعشد  سجههیچبهچراکه ظهور معنا  حشیشی در صوره سجود قرینه  ،یابدنمیی  ظهور بیش ر تشکیل 

 مسیئلهصیورهرسیکیرد دسم  امیا در؛ یابدمیبلکه لف  از هما  اب دا در معنا  مجاز  ظهور  .شودنمی
س  (حیوا  مف یر ) شی آ ظهور لف  اسد در معنا  حشی؛ باشدمیدس ظهور  کالم دارا  .کندمیتفاسه 

س مشیدم بیر  تیرقیو ظهور دسمیی  شوی میمع شد  درنهایتاما ،  اظهور لف  یرمی در معنا  مجاز 
امیا ظهیور  ،هر ی  از دس لف  در معنا  حشیشی خیود  ظیاهر اسیت درساقع پ  .باشدمیظهور اسل 

، دس رسیکیرد بنابر هر درن یجهاما ؛ خواهد بود ترقو نسبت به معنا  اسل ست، اقرینه که معنا  مجاز  
 .(513_  511ص ،5931، هما ) ظهور دارد (رجل شجاع) در معنا  مجاز  آ  الذکرفو عباره 

ی ییالیهور به ی  اصل عشالبازرشت اصاله، فاضل لنکرانی اللهآیتالزم به ذکر است که به اع شاد 
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مشصیود س میراد  دیگیرعبارهبه( 518ص ،هما . )بق اراده جد  با اراده اس عمالی استبه نام اصل تطا
 :کیهآ توضیح  .باشد با هر مبنا س رسیکرد   میساقعی از کالم آ  چیز  است که ظاهر لف  بر آ  جار

ل   در کمی  کیهآ ل جهیت اس  ؛ مالحیه اسیت  قابلشود دس جهت در آ هر رف ار  که از م کلمی صادر
همیا  معنیا  س  باشید آسرده هیاآ لیه فاظی را بیه هیدف بییا  معنیا  موضیوعشام افاده به مخاط  الم

 درصددم کل   شودمیرف ه ، در جهت دسم اما؛ رویند «اراده اس عمالی»به آ  کند که  له را ارادهموضوع
هیدف  دیگیرعبارهبه .است ررف ه قرارآ  است تا بیا  کند مدلول اس عمالی آ  الفاظ مراد جد  اس نیز 

 .شودمی رف ه «اراده جد »بدا  صوره که دراین داردمیباطنی س اصلی خود را از آسرد  آ  کالم بیا  
اراده جید  ، معنا  موضیوع لیه نیامیده برخالف ا قرینهتا زمانی که  کندمی یی اق یااصل عشال راهآ 

، 2، ج5421، س همییا  915ص، 4س ج 598ص، 9ج، 5491، همییا ) اراده اسیی عمالی باشییدمطییابق 
اب دا قانونی را به نحو عام سضیع  .کنندمیاز همین شیوه پیرس    رذاردر مشام قانو  نیز عشال .(995ص

در صوره سجود مخصیص س  راهآ  .کنندمیالفاظ قانو  را در هما  مفاد کلی خود  اس عمال  ،کرده
ق س تیابع میراد مطیاب، که مراد جد  شودمیسشن س ر شدهکشف رذارقانو مراد جد  س اصلی  هاتبصره

. حکاییت از مطابشیت ایین دس اراده خواهید داشیت، اس عمالی نبوده س چنانچه مخصصی در کار نبیود
 .(224ص، 51ج، س 191، 5ج، 5913س  458ص ،5ج، 5985، هما )

به کالم  1 صلم حک  عشل قطعی مانند قرینه لفیی الله فاضل لنکرانیآیتبنابر نیر  ازآنجاکهحال 
س میراد ساقعیی  شیدهجیار ی یاین اصل عشال درن یجهکند س می ساز ربرا  کالم م کل  ظهو، باشدمی

آمد  خدا است ، {...َوَجسَءوَربُّكَو}ی س مراد اس عمالی آیه یظهور اب دا، ملالبرا   ؛ررددمیم کل  رسشن 
ایین مطلی   کیهدرحیالی .عیال اسیتسند م اس این ظهور مس لزم جسمانیت س آثار موجود ماد  در خد

زییرا جسیمانیت  ،منیر عشیل محکیوم بیه اسی حاله اسیتچراکه از  ،باشدمیمخالف صریح حک  عشل 
حک  عشل  درساقع .بود  خدا س اتصافع به غنی بالذاه منافاه داردالوجودساج  مس لزم نیاز بوده که با

ی شیده س آ  را بیه یظهور آیه در معنا  اب دا موج  عدم انعشاد، ی  قرینه قطعی م صل ملابهبهدر اینجا 
قطعیاا ، ور اصیلی آ مراد جد  از ایین آییه س ظهی بنابراین؛ دهدمیی  معنا  کنایی س مجاز  انصراف 

                                                      
قرینه لفییه ؛ بیا  شده قرینه بر دس رونه است ...طور که در علوم مخ لف همچو  عل  بالغت سهما  الزم به ذکر است .1

، مختصدر المادان ، تف یازانی: ک.ر. )ررددمیقرینه لفییه نیز خود به دس بخع م صله س منفصله تشسی   .س قرینه حالیه
   (42 ، ص5911
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 .معنا  کنایی خواهد بود
س تشابل ظاهر آ  با حک  بدیهی  توا  رسیارسییمی {َعلَىواْلَعْرِشواْوتََهىوالَرْحَمنُو}همچنین در آیه 

دارد  دنبیال بهآثار س عوارض ماده را ، ی س حشیشی آیهیظاهر اب دا .مشاهده نمود سضوحبهزمی عشل را س ج
حکی  چراغیی را ، عشل در این مییدا  .داندمی سند را از اتصاف به آ  منزه س بر خدا، عشل کهآ  حالس 

 اه رمراهی نجاه بخشدتا مخاط  را از سشوط در لغزشگ دهدمیدارد که رسشنگر  کرده س راه را نشا  
 .(458ص ،5ج، 5985، هما )

اللیه فاضیل لنکرانیی سجیود توا  ن یجه ررفت که در مرحلیه اسل آییتاز مباحث رذش ه می، بنابراین
داند س در مرحله دسم در صوره تعارض مییا  دلییل تعارض میا  دس دلیل عشلی س نشلی قطعی را محال می

 .شماردلی را بر نشل مشدم میدلیل عش، صریح عشل س دلیل نشلی ظنی
 (الیف: انیدبه دس دس ه تعارض قائیل شیده، در مواجهه س تعارض عشل س نشل، اما اصحاب تفکی 

بیه  .(521ص ،همیا ، ملکی مییانجی) تعارض نشل س عشل اصطالحی (ب ؛تعارض نشل س عشل فطر 
، چراکیه معشیول ایین عشیل، ردرونه تعارض س توارد  با ادله نشلی نداعشل فطر  هیچ، اع شاد ایشا  نیز

عشیل همیا  ، نشل اساساا  س ،مانند حسن س قبح ذاتی برخی افعال س اشیاء ؛موارد محدسد س معینی هس ند
با این نگیاه در احکیام مولیو  س معیارف  .خواهد شد سیرا  کل بنا، شد  اسا فطر  است س با سست

میدرکاه عشیل فطیر   هامیور از محیدسدچراکه این  ،الهی مانند معاد جسمانی بحث تعارض راه ندارد
 ،همیا (. )رریزندعشل) من فی است فرض تعارض نیز موضوعاا ، خارج است س با خرسج از این محدسده

رونیه اسیت س بیر ادعا  بزررا  این مک   در تعارض دلیل نشلی س عشلی اصطالحی نیز همین( 41ص
دهد احکام شرع را با اس فاده از براهین ه نمیامامی به خود اجازاین اع شادند که هیچ عال  شیعی دسازده

 .(هما ) اس نباط کند، معرسف است سنتاهلمنطشی س قیاسی که میا  علما  
یکی در باب معارف الهی س دیگر  در بیاب : داننددر دس باب میفشط ایشا  تعارض را ، با این بیا 

است س در هر دس باب تشدم را با دلیل نشلی ها را از دیگرا  مخفی داش ه غیوبی که خداسند م عال عل  آ 
 .نیاز به اقامیه برهیا  عشلیی نیدارد، چراکه در معارف الهی حجیت محکماه س ظواهر م واتر ،دانندمی

مانید س در بیاب غییوب نییز میوارد جایی برا  اصالت برها  عشلی س تشدم آ  بر نشل باقی نمی، بنابراین
امیا ؛ آییدقطعی است که از طریق نشل م واتر به دسیت میی، محق اصالت س تشد، تعارض با دلیل عشلی

 حک  در تعارض خبر ساحد با دلیل عشلی به ر است به خداسند م عال س اسلییا  طیاهرین موکیول شیود
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 .(19ص ،هما )
، هنگام تعارض دلیل نشلی بیا دلییل عشلیی، در نیرراه مک   تفکی ، طبق آنچه رف ه شد، بنابراین

دانند س در خصوص دالیل ظنی مع بر همچو  خبر ساحد س ی را مشدم بر عشل میظواهر س محکماه نشل
 .مانندسررش ه س حیرا  می، ها با عشلتعارض آ 

 نقد و بررسی آرا
عشل فطیر  س دفیائنی اسیت کیه ، مع شدند اصوالا مشصود از عشل سواز ی ، برخی مدافعا  این مک  

برخاس ه از عشیل سیطحی س بشیر  ، فی میا  عشل س نشلپ  هررونه اخ ال، اخ الفی در آ  سجود ندارد
بر این باسرند که در موارد تعارض عشل صریح س نشیل ، س از سو  دیگر( 594ص ،5988، سیدا ) است

پیرداز  در پژسهشیگاه علیوم س فرهنی  کرسی نیرییه، سیدا ) باید نشل را بر عشل مشدم دانست، قطعی
 «تیرجیح نشیل بیر عشیل»رردد این اسیت کیه جا مطرح میپرسشی که در این .(51/55/5989، اسالمی

اما رسشن نیست که تشیدی  نشیل بیر عشیل در ، باشد «حجت»س  «دلیل»فعالی ی است که باید مس ند به 
در میوارد تعیارض ، دیگیرعبیارهبه؟ ررف ه استانجام «حجت»س  «دلیل»کدام  براسا رونه موارد این

، رسازایین .ه محال است هر دس دلییل بیا ساقیع مطیابق باشیدفهمد کعشل می، عشل صریح س نشل قطعی
فهمید کیه میا ارر ساقعاا عشل میی؛ نارزیر یکی با ساقع مطابق است س دیگر  با ساقع مخالف خواهد بود

کیدام مجیوز  براسیا ، فهمی  س فرض این است که میا  عشل س نشل نیز تعارض صریح سجود داردنمی
ترجیح یکی از دس طرف تعارض برطرف دیگر نیاز به میرجح دارد کیه از ؟ باید جان  نشل را ترجیح داد

میرجح ، دیگیرعبیارهبیه ؛نیر مک   تفکی  این مرجح باید در معارف سحییانی سجیود داشی ه باشید
آییا تیرجیح ، نداش ه باشیددر این مورد مرجح منصوص سجود  _ فرض بنابر _ اررحال  .منصوص باشد

 ارر ،به دیگر بیا ؟ تعشل در ترجیح نشل بر عشل نیست فرایندهما   جان  نشل بر جان  عشل چیز  جز
معنایع پیرس  عشیل از ، به این شرط که موافق شرع باشد، مشصود این باشد که حک  عشل صاد  است

 س...پ  از معرفت نسبت به توحید س قیرآ  س نبیوه ، ابطال حک  عشل .نشل در ادراک س احکامع است
ا  ررفت س درست بیا همیا  حک  عشل ن یجهتوا  بهچگونه می .ارف دینی استمع همالزم با ابطال هم

، 2، ج5451، یئعالمه طباطبیا؟ )حال ن یجه را ه  تصدیق کردابطال عشل را صادر کرد س درعین، حک 
 (954ص

در تعارض بدس  میا  حکی  عشیل قطعیی س بیدیهی بیا یی  دلییل ، الله فاضل لنکرانیاما در تفکر آیت



 39      قرآن ریمفهوم عقل و نقش آن در تفس یقیتطب یبررس

 

لفییی  هقرینی هملابیزیرا حک  عشِل قطعیی بیه ،حک  عشل مشدم است، ملل ظاهر آیه یا رسایت، رعیتعبد  ش
اسل بایید آ  ظیاهر را تأسییل س  هلذا در سهلی .ررددم صل در کالم است که باعث انصراف کالم از ظاهر  می

بلکیه آ  برهیا  ، دارنیدچراکه ظواهر الفاظ توانایی مشاسمیت در برابیر برهیا  قطعیی عشلیی را ن ،توجیه نمایی 
س در صوره عدم توجیه ظاهر آیه یا رسایت حکی  عشیل بیدیهی را اخیذ  ،شودا  بر تصرف در ظواهر میقرینه

چراکه در برخیی  ،دانی  که برا  فه  آ  باید از طریق سحی س نبوه سارد شدکرده س آ  آیه را جزء م شابهاه می
علی  ، ایاه ما به مطالبی برخورد کردید س معنا  آ  را نفهمیدییدارر در رس :اندفرموده ؟عه ؟رسایاه معصومین

 .(58، حاز ابواب صفاه قاضی 3باب ، 58ج، 5413، الشیعهسسایل) ها را به خود ما بررردانیدآ 

 گیرینتیجه
این نوش ار که اسا  خود را بر بررسی مفهوم عشیل س نشیع آ  در تفسییر در مک ی  تفکیی  س دییدراه 

 :رسیدها به این ن ایج در طی بررسی، لنکرانی س مشایسه تطبیشی میا  آ  دس بنا نهاد الله فاضلآیت
، را که موجود  نورانی است _ طبق اصطالح خود _ فشط عشل فطر ، مک   تفکی  طرفدارا  .5

؛ سلی قرینی ی برا  احکام عشیل اصیطالحی قائیل نیسی ند، دانندمیدر معرفت دینی س تفسیر قرآ  مفید 
لذا ظاهر آیه ییا رساییت  ؛راه ندارد یشینبهشل اصطالحی در معرض خطا س لغز  س سه  است س چو  ع

 .مشدم است، برهانی باشند ظاهربههرچند ، این عشل ها دریافتبر 
با حکمع مخالفیت  توا نمیرسول باطنی است که  هما ، الله فاضل لنکرانی از عشلمراد آیت .2
س ماسرایی ملل عشول انبیا  العادهفو عشل ، مراد ایشا  از عشل .آ  سجود نداردجز ال زام به  ا چارهکرد س 
کیه در  است محدسد بشر هما  عشل ، مشصود بلکه ،نیست ،باشد که احاطه به همه عال  داش ه س اسلیا

لفییی م صیل در کیالم  هقرینی همنزلحک  عشل قطعی به .به سدیعه نهاده شده است هاانسا فطره همه 
 .شدبامی

بیا ایین  ؛کننیداش راک این دس دیدراه در این است که هر دس از رس  اج هاد  اس فاده می هنشط .9
امیا در مک ی   ،داندسنت س عشل می، ک اب، اصول کلی در تفسیر را، الله فاضل لنکرانیتفاسه که آیت

عشِل مسی فاد ، سیکردهاهمچنین هرکدام از ر .ریردمد نیر قرار می، شده در فشهتفکی  ادله اربعه مطرح
ریذار  عشیل بیه در نام هر دس دیدراه ،به دیگر بیا  .کنددر تفسیر را به معنا  مصطلح خویع قصد می

، طور که بیا  شیداما اش راک در این ساژه تنها اش راک لفیی است س هما ، اش راک دارند «عشل فطر »
 .انددر معنا مشربی م فاسه از ه  بررزیده
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 س نیافی عشیل هیاآ سافی برا  اثباه مدعا  ، صحاب تفکی ا هادلاز  ی هیچ کهآ ر ذکنک ه قابل
س  هاسیژریاصحاب تفکی  باید بازتعریف شده س  نیر موردعشل فطر   .در تفسیر قرآ  نیست مصطلح

  الله فاضل س دیگر اندیشیمنداآیتهمچنین بنا بر آنچه از دیدراه  .احکام آ  مورد تجدیدنیر قرار بگیرد
در تعارض ادله عشلیی س نشلیی  .براهین نیر  عشلی در دیدراه مک   تفکی  باید تعدیل شود، آیدبرمی

 .پاسخ داده شود خوبیبهنیز باید بازبینی جد  در مک   تفکی  صوره ریرد س نشدها  سارده 
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