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 اهدیدگ از نقل و عقل رابطة معنا، حجیت و بررسی تطبیقی

 )ره( طباطبائی علّامه و سیّد مرتضی

  باقرحسینی کريمیسیّد 
 ، بابلسر، ایرانگروه معارف اسالمی دانشگاه مازندراناستادیار 

 (2۵/03/۱3۹۹ :فارسی ؛ تاریخ پذیرش۱۸/02/۱3۹۹ :فارسی تاریخ دریافت)

 (۱۴/0۶/2020؛ تاریخ میالدی پذیرش 07/0۵/2020دریافت:  تاریخ میالدی)

 چکیده

و عقننل  از گیننریبهننره در اسننالم جهننان فلسننفی وکالمننی  هننایجریننان رویکننرد؛ لة تحقیننقدمسنن

نظننرات سننیّد مرتحننی و علّامننه   بننا توجننه بننه اهمیننت  .اسننت بننوده و نقننل، متفنناوتآن  رابطننة میننان

، سننعی نمننودیم بننه صننورت تطبیقننی ایننن نقننل و عقننل رابطننة و حجیننت معنننا،طباطبننائی در خصننو 

 شننیوه بننا حاضننر پننژوهیروش تحقیننق؛ را از دینندگاه ایننن دو بزرگننوار بررسننی نمنناییم.     مسنندله

 .اسننت پرداختننه مطلننوا نتیجننه بننه رسننیدن تننا پننژوهی ایننن عنننوان بررسننی بننه تحلیلننی و توصننیفی

 مکلّننج بننرای داننند کننهمننی علننومی مجموعننه معنننای بننه را سننیّد مرتحننی، عقننل؛ هننای تحقیننقیافتننه

 انسننانِ نفنناِ حقیقننتِ بننه آن از انسننان، و شننناخت قننوة معنننای بننه علّامننه، عقننل را .شننودمننی حاصننل

از دینندگاه ایننن دو بزرگننوار، حجیننت عقننل ذاتننی آن اسننت و از منننابع        .کننندمننی ینناد مانندرِک

 دارای کننه آن ضننمن نقننل، و عقننل از کنندام هننر دینندگاه ایشننان،  ازرود. معرفننت بننه شننمار مننی  

 تعننارم بحننث در مننوارد زیننادی، مؤینند یگدیگرننند. ایشننان در ولننی باشننندمننی خننود، خننا ِ قلمننروِ

 .ه دارنددیدگاهی مشاب نقل، و عقل

 سیّد مرتحی، علّامه طباطبائی، معنا و جایگاه، عقل و نقل. کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 بننه مسننلمانان فکننری درنظننام عقننل و نقننل، جایگنناه و رابطننه میننان آن دو؛   دربنناره اگرچننه

 مطننرک فراوانننی مباحننث خصننو  صننورت بننه تشننیع فکننری نظننام در و عمننوم صننورت

نظننرات کالمننی سننیّد مرتحننی و   هننایی دربننارة، همچنننین مقنناالت و پایننان نامننه اسننتشننده

اسننت ولننی بننه صننورت مبسننوط و در  هننای فلسننفی علّامننه طباطبننائی نگاشننته شننده دینندگاه

ای نظننرات ایشننان در خصننو  معنننا، جایگنناه و رابطننه میننان عقننل و نقننل،     قالننب مقایسننه

از سننیر اسننت، بعنند از ارائننة گزارشننی اسننت. در پننژوهی پننیی رو تننالش شنندهتبیننین نشننده

هننای سننیّد هننای کالمننی و فلسننفی، دینندگاه عقننل و نقننل در میننان جریننان تنناریخی رابطننة 

 را بررسی نماییم. مسدلهمرتحی و علّامه طباطبائی در این 

 شننناخت ابزارهننای و منننابع از یکننی عنننوانبننه اسننالمی تفکننر در تنناریخ عقننل بحننث

 چنننان کننه دارد، فلسننفه و کننالم تنناریخ درازای بننه عمننری کننه اسننت مبنناح ی جملننه از

 رویکننرد اسننت وداشننته نشننیب و پننر فننراز  سرگذشننتی نیننز اسننالم از قبننل ادیننان در

از عقننل و رابطننة میننان آن و  گیننریبهننره در اسننالم جهننان فلسننفی و کالمننی هننایجریننان

 معننارف بننه یننابیدسننت بننرای گرایننی،منن الا در دینندگاه ننن  .اسننتبننوده نقننل، متفنناوت

 دیندگاه  اینن  پینروان  چنه  اگنر . نمنود  اسنتفاده  سننت  و کتناا  انواهر »از بایند  فقنط  دینی

 آنننان مشننترک ویژگننی عقننل، بننه اعتننناییبننی ولننی باشننند،نمننی مرتبننه یننک در همننه

 ادلننة دینننی، از هننایآمننوزه از دفنناع مقننام در مننواردی در گرایننانننن  هرچننند. اسننت

 الفنناع اننواهر از فراتننر فهننم در عقننل کننه بودننند معتقنند ولننی گرفتننندمننی بهننره عقلننی

مقابننل ایننن   (.در3۸: ۱3۸۴، جبرییلننی) «بننرد نخواهنند جننایی بننه سنننت، راه و کتنناا

 آن بننارز نمونننة معتزلننه کردکننه رشنند اسننالمی جامعننة در گرایننیعقننل جریننان گننروه،

 اهننل گرایننی میننان عقننل و گرایننیننن  تقابننل (. او ۴۵: ۱37۸ر.ک؛ خلیلننی، ) اسننت

 تقابننل از نننوع ایننن اگرچننه .نمننود مشنناهده معتزلننه و حنابلننه تقابننل در تننوانمننی را سنننّت

 نیننز دوم و اول قننرون در شننیعه محنند ان و متکلمننان میننان در تننرینننازل بسننیار شننکل بننه

 اختالفننات، م ننل شنندمننی باعننث آنهننا روایننات ع( و) ائمننهمحوریننت ولننی داشننت وجننود
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 72 و ۵۶/ ۱: ۱۹72ر.ک؛ شهرسننتانی،) نباشنند سنننت اهننل معتزلننه و حنابلننه اختالفننات

عقننل و گرایننیننن  تقابننل همننین نیننز سننوم قننرن در شننیعه علمننای میننان در (.۱0۵ و

 دو ایننن چهننارم و سننوم هننایقننرن در ولننی .شننوددیننده مننی بیشننتری بننه صننورت گرایننی

 جریننان دو بننه تبنندیل و گرفتننند قننرار یکنندیگر مقابننل در کامننل بننه صننورت  جریننان

 خاننندان میننان تننوانرا مننی تقابننل ایننن او  .شنندند امامیننه علمننای میننان در مسننتقل کننامالا

: ۱3۴۵ر.ک؛ اقبنننال، ) نمنننود مشننناهده ری و قنننم گنننرایحننندیث علمنننای و ننننوبختی

-عقننل طوسننی شننیخ و سننیّد مرتحننی مفینند، شننیخ بننه (. خاننندان نننوبختی، نسننبت 3۶2

 نظننر همننان(. بننه) برخوردارننند کمتننری گرایننیعقننل از معتزلننه بننه نسننبت ولننی گراترننند

 در کننه مبنناح ی نننوع .اسننتپذیرفتننه تننأ یر بسننیار نوبختیننان از سننیّد مرتحننی رسنندمننی

 بیننان سننیّد مرتحننی ،الننذخیرة وابننراهیم بننن نوبخننت   الینناقوتِ فننی علننم الکننالمِ  کتنناا

نظننر  (.بننه۱3۵: ۱37۵ر.ک؛ مادلونننگ، ) اسننت پننذیریتأ یر ایننن نشننانگر اسننت،شننده

 بننه داشننت، سننیّد مرتحننی  توجننه ب ننداد معتزلننة بننه مفینند شننیخ کننه گونننهآن رسنندمننی

 همننان(. البتننه) نمننودمننی تبعیننت آنهننا از هننم مننواردی در و باشنند متوجننه بصننره معتزلننة

 ر.ک؛ یوسننج) اسننتداشننته نظننر اخننتالف معتزلننه بننا در مننوارد زیننادیسننیّد مرتحننی 

 از بننرداریبهننره همننان کننه فلسننفی، صننب ة بننا گرایننی(. سننیر عقننل ۴: ش۱3۹2زاده،

 فلسفی بود، ادامه پیدا نمود.  اصول و قواعد

 بننه شننود وهسننتی عننالم جسننتجو مننی در بنندیهی، قحننایای کمننک از در ایننن روش بننا

 یلننی،ئر.ک؛ جبر) گننرددو شننروع هسننتی ا بننات مننی  جهننان آفننرینی مبنندص وسننیله، ایننن

 خننرو  و شننود، ولننی ورودتوجننه مننی سنننت و کتنناا بننه روش، ایننن در (.3۸ : ش۱3۸۴

 فلسننفة فلسننفی و حتننی اصننول و قواعنند بننه و داشننته فلسننفی رنننگ هننا،اسننتدالل و مباحننث

اسنتفاده   مؤیند  عننوان  بنه  نینز  رواینات  و قنرآن کنریم   البتنه از  .شنود اسنتناد منی   باستان یونان

، خواجننه نصننیرالدین  شننرک تجرینند کننه  کشننج المننراد مننوارد فراوانننی در  ) شننودمننی

 آن از هننانننوبختی کننه بننود ایشننیوه شننود(. اینننطوسننی اسننت، بننه ایننن روش دیننده مننی  

 بننا ایشننان .شنندتکمیننل نصننیرالدین خواجننه توسننط مراحلننی طننی بننا کردننند ومننی اسننتفاده
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لننذا کننالم  .شنند شننیعی کننالمشنندن برهننانی باعننث ،تجریننداالعتقاداش، جاودانننه کتنناا

 سننبک از شننیعی مننرور،کالم بننه وشننیعی بننیی از پننیی، رنننگ فلسننفی بننه خودگرفننت    

/  3 :۱37۶ر.ک؛ مطهنننری،) نمنننود حرکنننتشننندن برهنننانی سنننمت بنننه و خنننار  جننندلی

گردینند و شننیعه انجننام در مباحننث کالمننی   اساسننیاصننالحاتهننای بعنندی،  (.در دوره۸۸

دانشننمندی شننیعی  عنننوانشننیرازی بننه آن افننزوده شنند. صنندرالمتألهین رشنند و پویننایی بننه

 در مکتننب صنندرایی . اسننت، در ایننن دوره قننراردارد   متعالیننه حکمننت گننذارکننه پایننه 

در  اشنراق  بنا  عقنل  و شنود منی  مطنرک  نینز  عمینق عرفنانی   عالوه بر مسائل فلسنفی، مباحنث  

راه هننایاسننتدالل و ،قننرآن نننورانی معننارف از منننظم طننور بننه مکتننب ایننن .آمیننزدمننی

 اسنت  اینن  متعالینه  حکمنت  فنرم پنیی  .بنرد منی  سنود  عرفنان،  شنهودات  و برهنان  گشایی

 نظننرات، بننا همننة صنندرایی، از مسننلک دارننند. در توافننق هننم بننا شننهود و عقننل وحننی، کننه

شننود و حتننی از مشننرا مشّننایی و   اسننتفاده مننی هننای عرفننانی، کالمننی و تفسننیری   روش

 تننوانرا مننی طباطبننائی (.علّامننه۵۶:ش۱3۸7ر.ک؛ شننیروانی،) بهننره نیسننتاشننراقی هننم بننی

-کننه ایشننان را إحینناگر حکمننت متعالیننه   تننا جننایی  .دانسننت متعالیننه دارحکمننتمیننراث

 نمایند.معرفی می

 طباطبائیمعنای عقل و نقل از ديدگاه سیّد مرتضی و علّامه  .1

گننره و بسننتن و بازداشننتن، منننع معننناى در آن،عقننل و مشننتقّات ةواژ در فرهنننگ ل ننت،

 رفننتن بنناال و امننور در ت بیننت فهننم، دیننوار،و حصننن پناهگنناه، داشننتن،نگننه و حننبا زدن،

(. ۱۱/۶۸7: ۱۴2۱ منظنننور،ابنننن ؛۱۶۱نننن۱/۱۵۹ :۱۴0۹ ر.ک؛ فراهیننندی،) اسنننت.آمنننده

جهننل  ضنندّ تننربننیی و( ۶۸7 /۱۱: ۱۴2۱منظننور،ابنننر.ک؛ ) حماقننت ضنندّ کلمننه ایننن

 (.۱۵۹ /۱: ۱۴0۹ ر.ک؛ فراهیدی،) است

و در بعحننى  اسننتکننار رفتننه بننه یدر علننوم مختلفنن  در معنننای اصننطالحی،  عقننل ةاژ

عالمننان . اسننت اصننطالحى یافتننه ةجنبنن اصننول، فقننه و مانننند: فلسننفه، کننالم، منطننق، علننم  

ینک ینا چنند معننا را بنرای آن بینان        خنود،  هنای فکنری  مسلمان هریک با توجه بنه گنرایی  
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 ی،غزالننن ؛3۵۸ :۱3۸3؛ صننندرالدین شنننیرازی،2/3۵2: ۱3۶3سنننینا،ر.ک؛ ابنننن) انننندکنننرده

  (.۱2۶۹/ 2: ۱373 ،سجادی ؛۱70 -۶7 /۱: ۱3۶۹ سبزواری، مالهادی ؛3۵۹ :۱3۹۱

 مَجْمُللوعُ لْعَقْلل َ هُللوَاَ»اسننت:، عقننل را چنننین تعریننج کننردهالننذخیرهدر سننیّد مرتحننی

عقننل مجموعننه علننومی اسننت کننه بننرای مکلننج حاصننل      «  ْلّللکَمُلََّْحْصُلل َ لِ عُلَللوْ 

(. البتننه بننه سننیّد مرتحننی تعنناریج دیگننری   ۱2۱: ۱۴۱۱سننیّد مرتحننی،ر.ک؛ ) شننودمننی

عقننل، نیرویننی در »شننده اسننت.نسننبت داده الحنندود والحقننایقاز عقننل، نیننز در کتنناا  

شنود؛ علنوم ضنروری کنه اگنر همنراه بنا        منی ها کنه باعنث تمیینز و تشنخی      قلب انسان

ای در انسننان آینند؛ غریننزههننا سننایر علننوم بننه دسننت مننی شننرایطی باشنند، بننه واسننطة آن

 «تواننند علننوم کلّننی و بنندیهی را درک کننند  ابننزارش مننی بننودن کننه در صننورت سننالم 

 تردینندی کننه در انتسنناا بننه توجننه بننا رسنندمننی (.بننه نظننر2/277: ۱۴0۵سننیّد مرتحننی، )

 در عقننل مختننار از تعریننج وجننود دارد، سننیّد مرتحننی بننه (والحقننایق الحنندود) کتنناا

 علننم فننی الننذخیره» کتنناا در عقننل از ایشننان تعریننج همننان سننیّد مرتحننی،  دینندگاه
 .(تابی ر.ک؛ انصاری،) باشد «الکالم

، اسننت چیننزى فهمینندن و ادراک معننناى بننه عقننل» طباطبننائی؛ از دینندگاه علّامننه 

 در کننه را حقیقتننى آن نننام سننبب همننین بننه و تمننام، و کامننل فهمینندن و ادراک البتننه

 میننان و باطننل و حننق میننان و فسنناد، و صننالک میننان آن بننه وسننیلة آدمننى و، اسننت آدمننى

 .(۴0۵ /۱ :۱۴۱7 طباطبنننائی،) «اننند نامینننده عقننل  گننذارد، منننى فننرق  را درو  و راسننت 

 انسننان در کننه قننوایی سننایر و شنننیدن و دینندن نیننروی بننا عقننل نننام بننه حقیتننی بننینِ ایشننان

 سننایر و داننندمننی عقننل را انسننان نفنناِ حقیننت ایشننان. اسننت قائننل تفنناوت دارد، وجننود

 شنندون نفننا، البتننه (.همننان) داننندمننی نفننا فروعننات از فرعننی را انسننان نفسننانی قننوای

نشننانگر جایگنناه بلننند    تعبیننر علّامننه،  ایننن ، ولننیدیگننری بننه غیننر از ادراک نیننز دارد   

 است. ایشان نزد تعقل و ادراک
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 گنام  فطنرت،  مجنرایِ  در بایند  درسنت،  تشنخی ِ  بنرای  عقنل  کنه  نمایند منی  علّامه تأکید

-مننی متمننایز موجننودات سننایر از عقننل واسننطة بننه هنناانسننان فرماینند:مننی ایشننان. بننردارد

 چنننین ایننن فطننری صننورت بننه کننه اننندنامیننده عاقننل را هنناانسننان علننت ایننن بننه و شننوند

 اعتقنناد خننوا را از بنند تشننخی  دهنند. بننهتواننند حننق را از باطنل و  کننه مننی شنند آفرینده 

 ایشننان. دارد انسننان فطننرت در ریشننه تصنندیقات، بننه نسننبت قلبننی ادراک ایننن علّامننه،

 فطنننرتِ داشنننت،که خواهننند درسنننتی ادراکِ عقنننل، زمنننانی البتنننه، فرمایننند،منننی

  (.2۵0/ 2 :۱۴۱7ر.ک؛ طباطبائی، ) باشد نشده گناهان به انسان،آلوده

و رواینننات  قنننرآناز دیننندگاه سنننیّد مرتحی،مقصنننود از نقنننل، مجموعنننه آینننات   

-معتبننری اسننت کننه، در منننابع روایننی بننه صننورت صننحیح و مو ننق بننه دسننت مننا رسننیده 

ر.ک؛ سننیّد ) باشننداسننت. بننه نحننوی کننه در داللننت و سننند اشننکالی بننرآن وارد نمننی    

دو قسننم قطعننی  (. علّامننه طباطبننائی، نیننز نقننل را بننه  ۴۴3و 3۵۱-2/3۴۵: ۱۴0۵ مرتحننی،

غیننر متننواتر و غیننر  رواینناترا، شننامل غیننر قطعننی  نماینند. و نقننلو غیرقطعننی تقسننیم مننی

 وحنننی از ( و منننراد3۸0/ ۱2: ۱۴۱7طباطبنننائی،ر.ک؛ ) دانننندمحفنننوف بنننه قریننننه منننی 

 ،«صنندورقطعی» اصننل سننه حفننم و حصننولی علننم بننا کننه اسننت چیننزی همننان نیننز قطعننی

 ر.ک؛ طباطبننائی،) اسننتبننه دسننت مننا رسننیده «قطعننی صنندور جهننت» ،«قطعننی داللننت»

۱۴۱7: ۱2/ 3۸0.) 

 . حجیت عقل از ديدگاه سیّد مرتضی و علّامه طباطبائی2

 منظننور، ر.ک؛ ابننن) اسننتبننه معنننای قصنند بیننان نمننوده حنناّمنظننور، آن را از ریشننة ابننن

ر.ک؛ ) اسننت( فیننومی، نیننزآن را بننه معنننای دلیننل و برهننان ترجمننه نمننوده   ۵۴ /۱۴2۱:3

مطلننننق ) گنننناهی در معنننننای منطقننننی در اصننننطالک، حجّننننت(.۶۶۱: ۱3۸3،الفیننننومی

 اسننت معننذریت و منجزیننت( بننه کننار رفتننه    ) اسننتدالل( وگنناهی در معنننای اصننولی   

 العننادهفننوق ارزش بننه بسننیارى مننوارد در مجینند قننرآن (.3۹: ۱3۹۱ر.ک؛ برنجکننار،)

روایننات زیننادی نیننز در تبیننین جایگنناه    (.۱0-7ملننک:) کننندمننى اشنناره خننرد و عقننل



  15۷ 1398 پاییز و زمستان، 2، شمارة 1سال  عه؛یش یقیپژوهشنامة کالم تطب

 

 

  

حنندیث شننیعی  منننابع معتبرتننرین از کننه کننافى() معننروف اسننت.کتااشننده وارد عقننل

 است. جهل( و عقل) کتاا نام به بابی نخستین که، است ابوابی بر است، مشتمل

 قاضی  ونچمعتزلی  متکلمان و و خواجه نصیرالدین  سیّد مرتحی   چون متکلمان شیعی 

 :۱۴0۵ ر.ک؛ سنننیدمرتحنننی،) پذیرفتند را وسنننیلة عقلبه دینی هایآموزه ا بات عبدالجبار،

 نظرسنننیّد مرتحنننی  بر اسننناس (.۹۸ - ۶۹ :۱۴۱2المناعی، ؛ 27۹-237: ۱۴00 ؛الراوی، ۱/۱27

 سندی  با عقل با آن تعارم عدم صورت  در و نمود ارائه عقل به باید ابتدا را هر حدی ی

حی،   ) داد قرار انتقادی سنجی  مورد قرآن معتبر همانند سیّد مرت (. ۴۱0 /۱ :۱۴0۵ر.ک؛ 

 ابن و طوسنننی شنننیخ که جایی تا قرارگرفت، او از بعد متکلمان قبول مورد که ایاندیشنننه

 اصول  منبع یگانه را عقل شده،  او نظرات شارک  امامیه، اعتقادی اصول تبیین در مطهرحلی،

 آنذاتی را عقل حجیتمرتحیسید (.۱۶۶ :۱37۵مادلونگ ر.ک؛) دانستد دین در اعتقادی

ست  حجت نیز خود حجیت بر حتی عقل، یعنی داند؛می– حی،    ر.ک؛) ا  ۱ :۱۴0۵سیدمرت

  (.3۱3 / 3همان، ؛2۱0و20/

 اعتبننار کننه اسننت انسننانی معرفننت عامننل تننرینمهننم عقننل مرتحننی، سننیّد دینندگاه از

 /۱ :۱۴0۵مرتحننننی، سنننیّد  ر.ک؛) اسنننت  نهفتنننه  آن بنننه  ارجننناع  در بنننراهین  سنننایر 

 ایشنننان دیننندگاه از عقنننل حجینننت دلینننل تنننریناساسنننی مطلنننب اینننن (.33۴و30۹

-دانسننته الزم عقننل بننر را نظننر وجننوا دینننی امننور در مرتحننی سننیّد مبنننا، اسننت.برهمین

 ر.ک؛) شننننودمننننی بزرگننننی ضننننرر موجننننب آن در سسننننتی کننننه چننننرا اسننننت،

-مننی را حننق تقلینند، سننر از و تعقننل بنندون کننهکسننانی (.وی۱۶۸ :۱۴۱۱سیدمرتحننی،

 ر.ک؛) داننندمننی فاسننق و کننافر را شننودمننی دیننن تحننییع باعننث کارشننان ایننن و پذیرننند

 افننرادی چنننین ایننن سننخن دیگننر، جننایی در (.و۱۴ ،ش۱3۹3نیاسننر، معارف؛شننریعتی

 کنننندمنننی اعنننالم منننردود را آننننان رواینننات و اخبنننار و دانسنننته الزم حجینننت فاقننند را

 سرزنشننی هرگونننه از کننند، عمننل عقننل دسننتورات بننه فننردی اگننر گوینندمننی همننان(.او)

 متعننال خنندای پیشننگاه درعقلننی عننذر باعننث عقننل مقتحننای بننر عمننل و اسننت امننان در

 از خنندا دیننن کننه باشنند جننایی در کسننی اگننر اسننت معتقنند او همچنننین همننان(.) اسننت
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 انجنننام در وی حجننت  باشنند،  نداشنننته آن از اطالعننی  و نرسنند  او بنننه پیننامبران  طریننق 

 همان(.) کند عمل خویی عقل حکم به باید و اوست عقل الهی، تکالیج

 گنناههننیم خداوننند گوینند،مننی عقننل حجیننت بننرای دیگننری اسننتدالل در ایشننان

 قنرار  ایشنان  بنرای  شنرعی  احکنام  شنناخت  بنرای  راهنی  همیشنه  و نکنرده  رهنا  را مکلفین

 شننرعی لئمسننا از ایمسنندله در امامیننه، اجمنناع یننا و سننمعی دالیننل اگننر لننذا و اسننتداده

 .(همان) است مکلفین حجت تنها که است عقلی احکام این نشود، پیدا

 و افننراط هرگونننه از دوری بننا اسننتتوانسننته هننم طباطبننائی علّامننه میننان ایننن در

 و نقننی دینننى معرفننت منظومننه در عقننل بننراى اینکننه ضننمن مسنندله ایننن در تفننریط

 حقانیننت مبننناى را عقننل قطعننى احکننام حقانیننت حتننى و شننده قایننل رفیننع جایگنناهى

 در عقننل ادراکننى هننایمحنندودیت بننه نسننبت حننال، عننین در ،اسننتنمننوده معرفننى دیننن

 خنود،  هنای نوشنته  و آ نار  در و نبنوده،  توجنه  بنى  نینز  دینن  معرفتنى  هنای حنوزه  از برخى

 خداوننند کنه  اسنت  معتقند  ایشنان  .اسنت داده قنرار  تنذکر  منورد  را عقنل  هنای محندودیت 

 بنه  ینا  قنرآن  بنه  نفهمینده  کنه  نفرمنوده  امنر  را خنود  بنندگان  آینه  ینک  در حتی ،قرآن در

 و قننوانین  از برخننی بننرای  حتننی آورننند. ایمننان  اوسننت، جانننب از کننه  چیننزی هننر

  شننریفة مانندآیننة اسننت، آورده علننت فرمننوده، وضننع بننندگان بننرای کننه احکننامی

 ناپسننند و زشننت کننار از نمنناز قطعنناا) ،﴾ وَالْمُنکَللبِ... الْفَحْشَللاءِ عَللنِ ََّنْهَلل  الصذلللَا َ إِنَّ ...﴿

 و تعقننل اهمیننت نشننانة (،۴۵عنکبننوت/) اسننت( بنناالتر خنندا ینناد قطعنناا و دارد بننازمى

 نیازهننای علّامننه، دینندگاه در (.2۵۵ /۵ :۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) اسننت قننرآن در تفکننر

 آنهننا از اسننتفاده راه ولننی اسننت،شننده بیننان روایننات و قننرآن در هنناانسننان معرفتننی

 بننردن کنناربننه احادیننث، و قننرآن خننود کننه اسننت آن هننایاسننتدالل و عقننل از اسننتفاده

 (.۱۸۶ :2  ،۱۴۱7طباطبائی ر.ک؛) اندکرده تجویز را صحیح عقل هایراه

 ا بننات بننه نیننازی لننذا اسننت بنندیهی امننور از برهننان حجیننت چننون ایشننان دینندگاه از

 بنندیهی امننر ایننن و اسننت ذاتننی امننر یننک نیننز عقلننی برهننان حجیننت رو ایننن از ننندارد.

 شننرعی و نقلننی دلیننل بننا نننه و عقلننی دلیننل بننا (.2۶۶ :۱373طباطبننائی، ر.ک؛) اسننت
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 بننر ءشننی تقنندم باعننث اول صننورت در زیننرا کننرد؛ا بننات را برهننان حجیننت تننواننمننی

 برهننان بننر دینننی اننواهر حجیننت توقننج محننذوریت نیننز دوم صننورت در و خننودش

 کسننانی مقابننل در ایشننان (۱0۴ /۱ :۱۴03طباطبننائی، ر.ک؛) شننودمننی حاصننل عقلننی

 از مصننون و حقانیننت کننه جننایی آن از فرماینند؛مننی کنننندمننی ابطننال را عقننل حجیننت

 کنه  اسنت  آن ماننند  گنروه  اینن  اسنت،کالم  ا بنات  قابنل  عقنل  بنا  فقنط  وحنی،  بنودن خطا

 ؛2۱۹ :۱373طباطبنننائی، ر.ک؛) شنننودمنننی زده رواینننات و آینننات ریشنننه بنننه تیشنننه بنننا

 وحننی معننارف و اسننتدالل، و برهننان منندرکات میننان ایشننان،(.۱/۱0۴ :۱۴03طباطبننائی،

 ۵ :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) دانننندمننی رسنناننده مسننتقالا را عقننل نبننوده، قائننل تفنناوتی

 آنچننه بننین و حننق بننه مننردم دعننوت در ع() انبینناء روش بننین اصننوالا» گوینند،منی  او (.۵۹/

 ننندارد؛ وجننود فرقننی رسنندمننی آن بننه منطقننی و درسننت اسننتدالل طریننق از انسننان کننه

مننی اسننتمداد غیبننی مبنندص از پی مبننران کننه ایننن از اسننت عبننارت هسننت کننه فرقننی تنهننا

 (.۱3: ۱3۶۱طباطبائی،) «نوشیدندمی شیر وحی پستان از و جستند

 یننا و نمننوده اسننتفاده بنندیهی مقنندمات از داننندمننی درسننت تفکننری طباطبننائی، علّامننه

 قاعنننده لنننوازم پنننذیرش از ایشنننان لنننذا گنننردد. منتهنننی بننندیهی امنننری بنننه نهاینننت در

 بننه حکننم الشننرع بننه حکننم مننا کننل و الشننرع بننه حکننم العقننل بننه حکننم مننا کننل»اصننولی

 (.7۹و7۸ :۱3۹۴؛ 2۶۶ -۵/2۸3 :۱۴۱7 طباطبنننائی، ر.ک؛) نننندارد ابنننایی هنننیم «العقنننل

 آنذاتننی را عقننل حجیننت مرتحننی سننیّد مانننند نیننز ایشننان کننه شنند روشننن بیننان ایننن بننا

 چیننز دورتننرین قننرآن آن در کننه مجلسننی علّامننه از روایتننی توجیننه در ایشننان داننند.مننی

 (۹۵ / ۸۹ :۱3۸۶مجلسنننی، ر.ک؛) اسنننت،شنننده معرفنننی بشنننری، عقنننول دسنننترس از

 اسنت  عقلنی  هنای اسنتدالل  از پینروی  از نهنی  رواینات،  گوننه اینن  از منظنور  کنه  معتقدند

 حننق مقنندمات از درسننت مقنندمات تشننخی  توانننایی کننننده، اسننتدالل شننخ  کننه

 (.2/3۱۴ :۱۴۱7طباطبائی، ر.ک؛) باشد نداشته را نادرست نمای
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 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از نقل حجیت .3

 و داننندمننی اسننالم پیننامبر نبننوت درسننتی دلیننل و اسننالم معجننزه را قننرآن مرتحننی سننیّد

 و جزئیننات بننه یقننین و اسننتنگرفتننه صننورت تحریفننی گونننههننیم قننرآن در اسننت معتقنند

 حجتننی را کننریم قننرآن علننت همننین بننه و اسننت. آن کننل بننه یقننین م ننلِ آن اجننزاء

 3۵۱-3۴۵/ 2 :۱۴0۵ سیدمرتحننی، ر.ک؛) داننندمننی عمننل مننالک و خدشننه غیرقابننل

 اسننت حجننت معنننایی ولننی باشنند داشننتهمتفنناوتی معننانی تواننندمننی قننرآن آیننات (.۴۴3و

۸۵ -۸2 :۱۴۱۱سیدمرتحننی، ر.ک؛) باشنند هماهنننگ قننرآن فهننم درسننتِ مبننانی بننا کننه

 ،زیننرا نیسننت احادیننث همننة بننرای حجیننت بننه قایننل وی ،احادیننث حجیننت دربننارة (.

 دالیننل باشننندکه اشننتباه و خطننا دارای اسننت،شننده روایننت کننه احننادی ی اسننت ممکننن

 تشنبیه  بنه  قنول  متحنمن  کنه  رواینات  برخنی  ماننند  کنند؛ منی  داللنت  آن بطنالن  بنر  قطعی

 در رو ایننن  (.از2/277 :۱۴0۵،مرتحننی سننیّد ر.ک؛) اسننت خداوننند رزیننت و جبننر و

-مهننم از برخننی) قطعننی ادلّننة کننه رواینناتی ،کننریمقننرآن بعننداز مرتحننی، سننیّد دینندگاه

 سنیّد  کنه  امامینه  اجمناع  قطعنی،  متنواتر  سننت  ،قنرآن  عقنل،  از عبارتنند  دالینل  اینن  ترین

 و آورعلننم شننود،مننی اقامننه آنهننا درسننتی بننر داننند(،مننی حجننت را آنهننا تمننامی مرتحننی

 (.۴۴3و 3۵۱ -3۴۵/ 2 :۱۴0۵سیدمرتحی، ر.ک؛) است عمل مالک

 امننور انجننام بننرای گوینند؛مننی احادیننث حجیننت بننرای دیگننری اسننتدالل در وی

 وجننود اباحننه یننا نهننی وجننوا، بننر قطعننی دلیلننی اسننت الزم شننرعی تکننالیج و عبننادی

 قطعننی، سننمعی دلیننل یننا و اسننت عقلننی ضننروریات یننا قطعننی دلیننل ایننن و باشنند داشننته

 اجمناع  دو، اینن  از بعند  و باشنیم  داشنته  آن صنحت  بنر  قطنع  کنه  روایناتی  ینا  و قرآن م ل

 بننا همننراه متننواتر، غیننر اخبننار نیننز و متننواتر اخبننار لننذا اسننت. عمننل مننالک امامیننه طائفننه

 (.3۵۵ /2 :۱۴0۵،مرتحی سیّد ر.ک؛) آورند علم قرینه

 دلینننل و  () اسنننالم پینننامبر معجنننزه کنننریم قنننرآن طباطبنننائی، علّامنننه دیننندگاه از

 ر.ک؛) اسنننت نقیصنننه و زیننناده بنننه تحرینننج از مصنننون و ایشنننان نبنننوت صننندق

 بنننر منننسلمانان همنننة گوید؛اجمننناعمننی (.ایشننان۱30-۱۱۶-۹۹ /۱2 :۱۴۱7طباطبننائی،
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 ر.ک؛) نننندارد وجنننود زمیننننه ایننن در تردینندی هننیم و اسننت کننریم قننرآن حجیننت

 شنننودمنننی نینننز سننننت حجینننت سنننبب کنننریم قنننرآن حجینننت (.۵۴ :۱3۸۹ طباطبنننائی

 کننه قطعننی وحننی واسننطة بننه نبننوت اعتبننار ایشننان، دینندگاه در (. 7۵ :۱3۹۴،طباطبننائی)

 را خنود  بینت  اهنل  بینان  نینز  اسنالم  پی مبنر  و اسنت شنده  تحنمین  اسنت  کریم قرآن همانا

 ایشنننان، (.۴3 :۱3۹3طباطبنننائی، ر.ک؛) اسنننت داده حجینننت متنننواتر، صنننریح بینننان بنننا

 :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) کننندمننی تفسننیم غیرشننفاهی و شننفاهی قسننم دو بننه را وحننی

 معتبننر و باشنند رسننیده ع() معصننوم از مسننتقیما کننه اسننت آن شننفاهی وحننی(.۱2/3۸0

-مننی تقسننیم قطعننی غیننر و قطعننی قسننم دو بننه نقننل، یننا شننفاهی غیننر وحننی ولننی اسننت؛

 دانندکنه منی  قریننه  بنه  محفنوف  وغینر  متنواتر  غینر  رواینات  شنامل  غیرقطعنی،  نقل .گردد

 «نشنده  احنراز  بنودنی  بینان » زینرا  نیسنت،  معتبنر  نینز  کتناا  بنا  موافقنت  درصنورت  حتی

 چیننزی همننان نیننز قطعننی وحننی از مننراد (.۱2:3۸0  ،۱۴۱7طباطبننائی ر.ک؛) اسننت

 جهنت » ،«قطعنی  داللنت » ،«قطعنی  صندور » اصنل  سنه  حفنم  و حصنولی  علنم  بنا  که است

 عرضننه قاعننده صننورت ایننن در کننه باشنندرسننیده مننا بننه ع() معصننوم از «قطعننی صنندور

 (.3۸0 /۱2 :۱۴۱7طباطبائی،) شد خواهد اعمال کتاا به

 السننالم( علننیهم) هنندی ائمننه کننالم و  (،) خنندا رسننول احادیننث طباطبننائی علّامننه

 فاقنند را تننابعین و صننحابه اقننوال و دانسننته، حجننت قننرآن آیننات تفسننیر بننه نسننبت را

 نکتننه ایننن بننه ایشننان (.۱2/3۸0 :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) انننددانسننته اعتبننار و حجیننت

 احتیننا  و ااهرننند، یننا و صننریح خننود منندلول در کننه آینناتی» کنندکننه،مننی اشنناره هننم

 «اسننننت حجننننت مننننوارد آن در خنننندا رسننننول کننننالم نیننننز، ندارننننند تفسننننیر بننننه

 و ع() امامننان و پیننامبر ححننور بننه مربننوط نکتننه ایننن البتننه (.۱2/3۸0 :۱۴۱7طباطبننائی،)

 بنه  محفنوف  ینا  و متنواتر  اگنر  صنورت،  اینن  غینر  در و اسنت،  آننان  بیاننات  بنودن مشافهه

  (.۱2/3۸0 :۱۴۱7طباطبائی، ر.ک؛) بود معتبرخواهد بود، قرینه
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 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از نقل و عقل رابطه .4

 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از نقل بر عقل تقدم حوزۀ .4-1

 بننه بعنند شنود،   ابننت عقلنی،  دالیننل بنا  توحینند اصنل  اول، باینند معتقداسنت  مرتحننی سنیّد 

 :۱۴0۵،مرتحننی سننیّد ر.ک؛) رفننت معنناد و امامننت و نبننوت بننه مربننوط مباحننث سننرا 

 سنمعی  دلینل  بنه  مسندله  اینن  در) «يذلمْعِ الْ یلل اِ اللفْ  یِفل  بَقِل تَفْیَال»م نل  جمالتی (۱/۱27

 سننیّد ر.ک؛) دارد تصننریح نقلننی دلیننل از عقلننی دلیننل بننودنقلتمسنن بننر نیسننت(، نیننازی

 هنناانسننان اعتقننادات اصننول اسننت الزم وی اعتقنناد بننه رو ایننن از (2۴2 :۱۴۱۱مرتحننی،

مننی عمننل تقلینندی عقاینند دراصننول کننه کسننانی وی تقلینند. نننه و باشنند تحقیننق برمبنننای

 و اسننت دانسننته عنندالت بنندون و فاسننق را آنهننا و نمننوده سننرزنی شنندیداا را کنننند

 کالمننی هننایبحننث در مرتحننی سننیّد روش داننند.نمننی پننذیرش قابننل را آنننان منقننوالت

 گننرفتنتعلننق عقلننی، لحنناع بننه گوینند،مننی منن ال اسننتبننوده گونننه ایننن اشفقهننی وحتننی

 دلیننل بننه نیننازی آن بننودنپسننندیده کننه اسننتپسننندیده امننری بننندگان اعمننال بننه  ننواا

  (.3۱۱ و 3۱0/ 3 :۱۴0۵،مرتحی سیّد ر.ک؛) ندارد سمعی

 فلسننفی معننارف فهننم بننرای تننالش اسننت، معتقنند زمینننه ایننن در طباطبننائی علّامننه

 ۱3۹3 طهرانننی، حسننینی ر.ک؛) اسننت ضننروری وحیننانی، هننایبحننث بننه ورود از پننیی

 تقنندم وسنننت کتنناا برقبننول دیننن اصننول ا بننات ،علّامننه دینندگاه اسنناس بننر (2۹ -2۸:

 عقلننی اسننت، هنناییبحننث مجموعننه الهیننات مننتن» گویننند:مننی بنناره ایننن در ایشننان دارد.

 سننایر و وحنندانیت وجننود، وجننوا ا بننات و صننانع ا بننات هنناآن نتیجننه کننه محننع،

 مسننائلی هنناایننن و باشنند،مننی معنناد و نبننوت از او وجننود لننوازم و او کمننال صننفات

 حجینت  و  بنوت  تنا  شنوند  ا بنات  عقنل  راه از ابتندا  بایند  کنه  دینن  اصنول  ننام  بنه  هستند،

 اسننت معتقنند ایشننان (۱73/ 2 :۱3۸۸طباطبننائی،) «شننود تننأمین سنننت و کتنناا تفاصننیل

 را نقننل و کننرد تقویننت را فلسننفی فهننم بایسننتمننی عمیننق، و عننالی معننارف درک بننرای

 بننه (۱7۵/ 2 :۱3۸۸طباطبننائی، ر.ک؛) انننددانسننته آن بننه نیازمننند و وابسننته مسننیر ایننن در

 داند.می مقدم نقل بر را عقل علّامه مقدمات، این به توجه با هرصورت
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ستوار  عقلی ادله بر نقل حجیت که جاآن از از اول: مقدمه ست،  ا  رب نقل تقدم صورت  در ا

 ند اانی لفظی، ادله  و لفظی، نقلی، ادله  دوم: مقدمه   شننند. خواهد  انکار  نقل  حجیت  عقل، 

 یات جزئ به  تواننمی عقل  راه از اگرچه » گوید، می اند.علّامه   یقینی عقلی ادله  که  درحالی 

 ولی ندارند، قرار عقل دسننترس در هاآن خصننوصننی مصننالح که معنا این به رسننید احکام

سائل  عقل، با توانمی سائل  کلیات و اخالقی و اعتقادی م  ست د به را دین( فروع) عملی م

 (۸2 و ۸۱ :۱3۹۴طباطبائی، ر.ک؛) «آورد

  طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از عقل بر نقل تقدم حوزۀ .4-2

 مننوارد در کننندمننی تننالش و دارد واالیننی جایگنناه عقننل مرتحننی، سننیّد نننزد اگرچننه

 تعننارم عقننل بننا الظنناهر علننی کننه رواینناتی و آیننات و دهنند تقنندم عقننل بننه مختلننج،

 یکننی معتزلننه افراطننی گرایننیعقننل بننا او گرایننیعقننل نباینند لکننن کننند، ویننلأت را دارننند

 آنهننا ا بننات و نماینند ورود تواننندنمننی دینننی فروعننات عقننل ایشننان، دینندگاه از دانسننت.

 قبیننل از هنناییعبننارت بیننان بننا رو ایننن از اسننت. پننذیرامکننان قطعننی نقننل راه از فقننط

 شننریعتی ر.ک؛) ننندارد( آن ا بننات بننرای راهننی عقننل) «فِیلله لَللهُ مَللدْخَ َ ال اَلْعَقْلل َ ...أَنَّ»

 اِلللیَ فِیلله فَللالمَبْجَعُ اَلعَقلل ِ... جِهَلله مِللنْ طَبِیلل َ ال أَنّلله اِعْلَلل ْ» یننا(۱۴ ،ش۱3۹3نیاسننر،

 دلینل  بنا  فقنط  و نندارد  وجنود  عقلنی  ا بنات  بنرای  راهنی  مسندله  اینن  در که بدان) «اليَّمْعِ

 اینکنه  م نل  منواردی  در مرتحنی  سنیّد  م نال  عننوان بنه  همنان(. ) اسنت(  ا بنات  قابل سمعی

 ع() انبینناء فحننیلت آیننا یننا و هسننتند خداوننند مخلوقننات اولننین زمننین، و هنناآسننمان آیننا

 دارد  برتننری دیگننری بننر یننک کنندام ع() ائمننه میننان در یننا و مالئکننه  یننا اسننت بیشننتر

 سنرا   بنه  بایند  و گفنت  پاسنخ  عقلنی  دالینل  بنا  تنوان نمنی  منوارد  گوننه  این در گوید،می

 (.همننان) کننرد توقننج باینند نشنند یافننت دلیلننی چنننین اگننر و رفننت قطعننی نقلننی ادلّننة

 مخبننری از چننون ولننی داننند،مننی عقلننی توجیننه فاقنند را روایننات از برخننی او اگرچننه

 بننه روایتنی  عقلنی  لحنناع از اگرچنه  گویند، مننی و پنذیرد منی  را اسننتشنده  صنادر  صنادق 

 کنرد  رد نبایند  را نندارد  مخالفنت  عقلنی  قطعنی  دالینل  بنا  ولنی  برسند،  نظنر  بنه  بعید ااهر

 علننت کننه احکننامی از نباینند مرتحننی، سننیّد دینندگاه از (.۱۱7 :۱3۸۵ ی،خطنناو ر.ک؛)
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 بننا تفنناوتی آن، انکننار و تعجننب کننه چننرا کننرد تعجننب اسننت، مجهننول مننا بننر هنناآن

 خانننه طننواف حجرا سننود، بوسننیدن جمننرات، رَمننی در مسننلمانان کننار از کفننار بتعجّنن

  .همان() ندارد دیگر موارد و خدا،

 ا بننات و فهننم در مهمننی بسننیار جایگنناه عقننل چننه اگننر طباطبننائی، علّامننه دینندگاه در

 ینابی دسنت  بنرای  راهنی  عقنل،  من ال  دارد. نینز  هنایی محندودیت  لکنن  دارد دیننی  حقایق

 بنننه (۵7 / ۸ :۱۴۱7طباطبننائی،  ر.ک؛) نننندارد متعننال  خداوننند  صنننفات و ذات کنننه  بننه 

 ر.ک؛) اسننت محننال امننرى ذات، خننود شننناختِ معننناى بننه ذاتننى توحینند ایشننان، اعتقنناد

 و حقننایق بننه نسننبت شننناخت و معرفننت اسننت، معتقنند (.علّامننه2۱۶ /۱ :۱۴۱7طباطبننائى،

 اسننت. عقننل هننایمحنندویت از مننر ، از پننا جهننان و معنناد بننه مربننوط هنناىواقعیننت

 کننه نیسننت امننرى آخننرت در مننردم احننوال جزئیننات گوینند،مننی زمینننه ایننن در ایشننان

 (۱۸3 /۱ همنننان ؛27۴-۶/273 :۱۴۱7طباطبنننائی، ر.ک؛) درآورد سنننر آن از بتوانننند عقنننل

 دیننن عملننى احکننام جزئیننات مقولننه بننه عقننل، ادراکننى هنناىمحنندودیت از دیگننر یکننى

  .شودمى مربوط

 از کننه بیاننناتی بننه مراجعننه بننا باینند را دینننی احکننام جزیننی مسننایل ایشننان، دینندگاه از

 :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) فهمینند اسننت،رسننیده آلننه( و علیننه اهلل صننلى) خنندا رسننول

 پیننامبری نبننوت چننون لننذا ننندارد. معنناد جزییننات ا بننات بننرای راهننی عقننل لننذا (.3/۸۴

 بنا  اسنت  مربنوط  معناد  بنه  کنه  مبناح ی  جزئینات  ا بنات  شند،  ا بنات  عقلی دالیل با صادق

 :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) اسننت کننافی اسننترسننیده  () خنندا پیننامبر از کننه بیاننناتی

 کنننه هننناییمحننندویت از دیگنننر (.یکنننی 7۵- 7۴ :۱37۸.همنننو،۱۸7 /۱۶؛همنننان،۱/۱2

 اسنت.  فراتنر  بشنری  درک از کنه  اسنت  روایناتی  فهنم  شنمارد، منی  بنر  عقنل  بنرای  ایشان

 ای) ... أَنْفَيَلکَ ْ  عَلَلیْکَ ْ  آمَنَلوا  الَّلذِینَ  أَیُّهَلا  یَلا شنریفة  آینة  تفسنیر  از پنا  ایشان م الا

 کننه رواینناتی بننه (۱0۵ مائننده/) (، باشننید خننود مراقننب  اینندآورده ایمننان کننه کسننانی

 ایننن از آنچننه فرمایننند؛مننی و کنننندمننی اشنناره اسننتشننده وارد معرفننت آ ننار دربننارة
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 دسترسننی معننارف ایننن عمننق بننه بشننری عقننل کننه اسننت ایننن شننودمننی فهمیننده روایننات

  (۱7۶ /۶ :۱۴۱7طباطبائی، ر.ک؛) است الهی اولیاء مخصو  معارف این و ندارد

 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از نقلی داليل با عقل تأيید .4-3

 «.فللیِ... مَللذْهَبَنا یُصَللحِّ ُ مللا الْحَللدِی ِ مِللنْ جللاءَ مِمّللا»قبیننل از تعننابیری بننا مرتحننی سننیّد

 2: ۴0۵سیدمرتحننی، ر.ک؛) کننند...(مننی مننتقن را مننا آمننوزة آمننده، حنندیث از آنچننه)

 سننیّد ر.ک؛) کننند(مننی مننتقن منناراقننول روایننت،ایننن) «لِقَوْلِنللا مُصَللحِّ َ هَللذا» (2۴0/

بننه قطعننی نقننل از از تننوانمننی مننواردی در کننه کننندمننی بیننان (،۶۸: ۱۴2۵ ،مرتحننی

 معتقنندین عقاینند نفننی در کننه ایرسنناله در ایشننان بننرد. بهننره عقلننی دالیننل مؤینند عنننوان

 بننه آن بننر دال صننفتی حتننی یننا الننم دادن نسننبت امکننان رد از پننا اسننت، جبرنوشننته بننه

 خداوننند، حتننی باشنند کننه هننرکا جانننب از و حننال همننه در را الننم متعننال، خداوننند

 نینز  «سنمعی »دلینل  عقنل،  بنر  عنالوه  کنه  اسنت  امنری  اینن  گویند منی  و داندمی قبیح عقال

 کننندمننی استشننهاد بنناا ایننن در کننریم قننرآن از آیننانی بننه سننپا و اسننت آن مؤینند

 قننرآن بننر عننالوه رسنناله همننین در مرتحننی سننیّد (2۴۴/ 2 :۱۴0۵مرتحننی، سننیّد ر.ک؛)

 مننذهب تأییدکننننده کننه رواینناتی) «الْعَدلِیّللهِ لِمَللذْهَبِ المُيَللدِّدَهِ لْاَخْبللارُاَ» عنننوان بننا کننریم

 از روایننت ده از بننیی ذکننر از بعنند خننود، عقلننی دالیننل تأیینند بننرای اسننت(، عدلیننه

 ایننن مشننابه گوینند؛مننی تابعننان، و صننحابه از برخننی و ع() مؤمنننانامیر  (،) پیننامبر

 آوردیننم اینجننا در را روایننات ایننن مننا و آینند شننماره در کننه اسننت آن از بننیی روایننات

 مطالننب .اینهمننان() «نباشنند معنننا ایننن در آن غیننر دیگننری چیننز یحتننا  مننا رسنناله تننا

  .نمودمی استفاده خود عقلی دالیل تأیید برای روایات از وی که است نشانگرآن

 وحنی  رسنیدیم،  وحنی  بنه  عقنل  کمنک  بنه  کنه  آن بعند  اسنت  معتقند  طباطبائی علّامه

 معاضنند بننه آن از دینننی متننون در کننه کننندمننی تقویننت را عقننل شننناختی معرفننت جنبننه

 شنده  معرفنی  روشننگر  ننور  عننوان بنه  الهنی  وحنی  مختلفنی  آینات  در .شنود منی  یناد  عقل

 را قننرآن چننونهننم روشنننگر نننورى و) ﴾مُبِین للا نَللور ا إِلَللیْکَ ْ وَأَنََْلْنَللا﴿ مانننند اسننت.آیاتی

 وََِتَللابَ نَللورَ اللَّللهِ مِللنَ جَللاءَََ ْ قَللدْ﴿ و (۱7۴نسنناء/) (.آوردیننم فننرود شننما سننوى بننه
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 اسنننت(.آمنننده برایتنننان آشنننکار کتننناا و ننننور خداونننند، سنننوى از قطعننناا) ﴾مُبِلللینٌ

 (.2۴۴/ ۵ :۱۴۱7طباطبائی، ر.ک؛) دارند تصریح مطلب بدین (۱۵مائده/)

 چننرا  عنننوان بننه قننرآن اسننتشننده نقننل ( ) اسننالم پیننامبر از کننه روایتننی در

 مَنَللارُ وَ الْهُللدَ  مَصَللاِِّی ُ فِیللهِ» :اسننتشننده معرفننی حکمننت نننور جایگنناه و هنندایت

 راهنمننناى و حکمنننت ننننور جایگننناه و هننندایت، هننناىچنننرا  اسنننت آن در؛ «الْحِکْمَللل ِ

 (ع) علنننی امنننام از کنننه روایتنننی ینننا و (.۵۹۶/ ۴ :۱۴2۵ کلیننننی، ر.ک؛) اسنننت معرفنننت

 ننندارد وجننود تنناریکی آن بننا کننه نننوری عنننوانبننه وحننی اسننت،شننده نقننل وحننی دربنناره

 ننوری  را قنرآن  متعنال  خندای  «ظَلْمَل ٌ  مَعَلهُ  لَلیْ َ  نَلورا   ..... اللَّلهُ  جَعَلَهُ» :شنود می برده نام

 مرحننوم(.22/ ۸۹ :۱3۸۶مجلسننی، ر.ک؛) نیسننت تنناریکی آن بننا کننه اسننتداده قننرار

 مسننلمانان بننین اخننتالف موجننب را عقلننی هننایدراسننتدالل قننرآن بننه تننوجهی علّامننه،کم

 اعْتَصِللمُوا وَ کننه، اسننتداده دسننتور کننریم قننرآن اینکننه بننا فرمایننند؛مننی و داننندمننی

 پراکنننده و زنینند خنندا ریسننمان در دسننت همگننان و)ََّفَبَّقَللوا ال وَ جَمِیعللا  اللَّللهِ ِِّحَبْلل ِ

 فهننم بننرای اجتماعنناتی تشننکیل جننایی بننه مسننلمانان ولننی (،۱03عمننران/ آل) مشننوید(.

 و گرفتننند پننیی در راهننی هرکنندام و کوبیننند تفرقننه طبننل بننر دینننی، حقننایق و معننارف

 اینن  البتنه  اسنت.  مواجنه  آنهنا  بنه  مسنلمان  امنت  کنه  اسنت  مشنکالتی  دالینل  از یکنی  این

 ر.ک؛) هسننت وضننع ایننن بننراى دیگننرى هنناىعلننت بننود مسننلمین تفرقننه علننت یننک

 (.۵/۴2۶ :۱۴۱7 طباطبائی،

 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه از عقلی داليل با نقل تأيید .4-4

 عقلننی دالیننل بننا رواینناتی، ذکننر از بعنند کننندمننی سننعی مرتحننی سننیّد مننوارد برخننی در

بنه  را آن بنه  تعبند  و نوافنل  ورود نوافنل،  تشنریع  علنت  تبینین  در من الا  کنند.  ییند أت را آنها

 کاشنج  کنه  اسنت  اینن  در سنمعی  دالینل  نقنی » گویند: منی  و دانند منی  معتبنر  سمع دلیل

 در عقنل  و باشند نمنی  عقناا  مسنتحق  آنهنا  تنرک  اینکنه  و بنوده  نوافنل  بنه   نواا  تعلق از

 عقلنننی دلینننل بنننا بعننند (3۴۵/ ۴ :۱۴0۵ سیدمرتحنننی،) «نننندارد خلیتنننیمننند بننناا اینننن
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 عقلننی وجهننی باشنند بنننا اگننر» کننند:مننی بیننان گونننهایننن را نوافننل تشننریع بننودنپسننندیده

 وجنه  تنهنا  بینابیم،  هسنت  نینز  مشنقت  تحمنل  مسنتلزم  کنه  نوافنل  آوردن بجنا  حسنن  برای

 و فننرایع آوردن جننابننه تسننهیل موجننب نوافننل، آوردن جننابننه کننه اسننت ایننن آن،

 واجبننات انجننام کننند، عننادت نوافننل انجننام بننه کننه کسننی زیننرا اسننت، آن بننرای تمرینننی

 :۱۴0۵ سیدمرتحننی،) «بننود خواهنند بیشننتر او در هنناآن بننه میننل و بننوده تننرآسننان او بننرای

 (.3۴۶ و 3۴۵/ 2

 ،طباطبنائی  علّامنه  عرفنانی  و فلسنفی  گنرایی  وجنود  بنا  شندیم،  متنذکر  قنبالا  کنه چنان

 بننه واقننع، در و نگرفتننه کنناربننه خننود فلسننفی آراء تقویننت و ت بیننت مقننام در را قننرآن وی

 بنا  اینن،  وجنود  بنا  .اسنت بنوده  بنند پنای  قنرآن  بنه  قنرآن  تفسنیر  بنر  خنویی  تفسیری تعهد

 تفسننیر در الهننی دیننن و الهننی فلسننفة ناپننذیریجنندایی بننر مبنننی اعتقادشننان بننه توجننه

 مباحننث ،واقننع در و پرداختننه فلسننفی تبیننین بننه قرآنننی، تفسننیر از پننا آیننات از برخننی

 مباحنث  خصنو   در کنه همچننان  .اسنت کنرده  عرضنه  کنریم  قنرآن  مححنر  بنه  را عقلی

 نفننع بننه علّامننه کننه ای عقلننی تأیینندهای.اندکننرده عمننل چنننین نیننز آیننات مننرتبط روایننی

 از صنرفاا  کنه  معنارفی  فلسنفی  تبینین  -۱ :انند تقسنیم  قابنل  بخنی  دو بنه  انند داده انجام نقل

 و قننرآن هننم کننه مسننائلی فلسننفی تبیننین -2 اسنننت؛رسننیده مننا بننه قننرآن و وحننی طریننق

 بننه حمنند اختصننا  بننه اول دسننته در نمونننه، بننرای .اننندپرداختننه بنندان فلسننفه هننم

  اعتمنناد جننواز بننه دوم دسننته در و کننرد اشنناره تننوانمننی شننفاعت مسنندله و خداوننند،

 در (.۱/۱۸۶ همننان، ؛ 22/ ۱ :۱۴۱7طباطبننائی، ر.ک؛) نفننا تجننرد و محسننوسغیننر بننر

 در را وحینانی  معنارف  چگوننه  ایشنان  کنه  اسنت  روشنن  کامنل  صنورت  بنه  م نال  دو این

 طباطبنائی  علّامنه  غنرم  :گویند منی  آملنی  جنوادی  علّامنه  نمایند. منی  تبینین  فلسنفی  قالبی

 فلسنفی  روش بنه  را آینه  کنه  نیسنت  اینن  ،آینه  ینک  دنبنال  بنه  فلسنفی  مسدلة یک طرک از

بننه را عقلننی مسننائل منتهننا کردننند،مننی حننل قرآنننی روش بننه را آیننه بلکننه کنننند، حننل

 عقننل را همننان گفتننه وحننی را آنچننه کننه بننود معتقنند و کردننندمننی ذکننر تأیینند عنننوان

 (.۴7 :۱3۶۱آملی، جوادی ر.ک؛) کندمی تأیید
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 طباطبائی علّامه و مرتضی سیّد ديدگاه در عقلی و نقلی ادله تعارض .4-5

 مباحننث دیگننر از بننیی نقننل و عقننل تعننارم مبحننث نقننل، و عقننل بننه مربننوط لئمسنا  در

  مننرات قبننول، قابننل و درسننت حننلراه ةارائنن صننورت در و اسننت برخننوردار اهمیننت از

 بننه زمننانی اصننولی، مباحننث در تعننارم اصننطالک .شنند خواهنند مترتننب آن بننر مهمننى

 وجننود تنننافی واحنند، موضننوع یننک در دلیننل چننند یننا دو بننین کننه شننودمننی بننرده کننار

 ر.ک؛) شننودمننی مواجننه مشننکل بننا علننم مقننام در مکلننج ایگونننه بننه باشنند داشننته

 منافنننات ا بنننات، مقنننام در هنننم بننا  دلینننل دو (.یعننننی2/۴37 :۱۴0۹ خراسنننانی، آخوننند 

 نحننو بننه یننا آنهننا تنننافی و نماینند داللننت دیگننری نقننیع بننه یکننی کننه نحننوی بننه داشننته

 و وجننوا م ننل تحنناد، نحننو بننه یننا و وجننوا. عنندم و وجننوا م ننل باشنند، تننناقع

 حکننم آن بننه یقینننی مقنندمات بننا عقننل کننه حکمننی) قطعننی عقننل میننان بنننابراین .حرمننت

 تننام داللننت و سننند حیننث از) قطعننی نقننل و نباشنند( ابننرام و نقننع قابننل و یافتننه دسننت

 حکننم بیننان مقننام در ( ) معصننوم و نداشننته وجننود آن در مخننالج قرینننة نیننز و باشنند

 جننوادی ر.ک؛) نیسننت مطننرک تعارضننی باشننند جمننع قابننل کننه دلیلننی دو و باشنند(

  (.27۹ :۱3۶۸ آملی،

 عارفم و اعتقادات کسننب در عقل مرتحننی سننیّد دیدگاه در که گفتیم قبالا کهچنان

 و امامت ،نبوت توحید، قبیل از اعتقادی مسائل  است  معتقد وی است.  سمع  از قلتمس  اولیه

 از ندارد آن در نقشی  نقل، و است  عقل اختصاصی   حوزة ا بات، و پذیرش مرحله در معاد

علم ود،ش می اقامه آنها درستی  بر قطعی ادله که روایاتی ،کریم قرآن از بعد ایشان  دیدگاه

 خطا دارای که را احای ی وی داند.نمی حجت را انی اخبار وی اسننت. عمل مالک و آور

 لذا پذیرد.نمی قطع طوربه را باشد  داشته  وجود آنها بطالن بر قطعی دالیل و باشند  اشتباه  و

 در عقل گوید،می او شننود.نمی حاصننل نقل و عقل بین تعارضننی موارد این در وی نظر از

 از تنها  آنها  ا بات  و ندارد  ورود حق فروع، حوزه در ویژهبه  دینی احکام  و عقاید   از برخی

 امور گونهاین در (.3۴۵و۱۵۵/ ۴ :۱۴0۵ سیدمرتحی،   ر.ک؛) دارد امکان قطعی، نقل طریق

ها  مورد در عقلی ادله  با  تواننمی گوید، می ها  پذیرش  برای و داد نظر آن یازمند   آن  یل دل ن
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 چهنانچ و باشد  آن صحت  بر اطمینان که است  دیگری سمعی  دلیل یا قرآن از عقلی قاطع

 ر.ک؛) کرد توقج مسننندله  آن در که  اسنننت الزم نشنننود؛ یافت   آن مورد در قطعی نقلی

 32و۱۵/ ۴همان، ؛۱۵۶ و ۱۵۵ / ؛همان، 2۸2و 2۸۱ و ۱۵۴ و۱/۱۴۸ :۱۴0۵ سنننیدمرتحنننی، 

 در مرتحننی سننیّد شننود.نمی حاصننل نقل و عقل بین تعارضننی هم امور گونهاین در .(3۵و

 به گذشنننته بحث در که داند.می نقل مؤید را عقل هم مواردی در و عقل مؤید را نقل مواردی

یاتی  و موارد،آیات  این غیر در پرداختیم. آن  را دارند  تعارم  عقل  با  الظاهر علی که  روا

 با  و ودهنب تأویل   قابل   وجه  هیم به  که  باشنننند   داشنننته  وجود روایاتی  اگر و کند می ویل أت 

 کرد. رد را آنها باید باشند، تعارم در واقعی صورت به عقلی اصول

 و عقننل و وحننی دسننتاوردهای اتحنناد بننه قائننل طباطبننائی علّامننه کننهایننن بننه توجننه بننا

 و قطعننی وحننی دو و قطعننی عقلننی دلیننل دو تعننارم لننذا آنهاسننت، بننین آنهننا همنناهنگی

 دو بننین تعننارم زیننرا اسننت. غیننرممکن قطعی،کننامالا نقننل و قطعننی عقننل بننین تعننارم

 و باشنند معننارم خننودش بننا قطعننی دلیننل یننک کننه اسننت معنننی ایننن بننه قطعننی دلیننل

 بطنالن  کنه  شنود منی  منجنر  نقنیع،  دو اجتمناع  بنه  خنودش  بنا  قطعنی  دلینل  یک معارضه

 ایننن توجننه قابننل نکتننة .(۱0۴ /۱ :۱۴03طباطبننائی، ر.ک؛) اسننت اولیننه بنندیهیات از آن

 دلیننل علّامننه، دینندگاه از اسننت. انناهری تعارضننی هسننت هننم تعارضننی اگننر کننه اسننت

 باینند قطعی،کننه سنننت و خنندا کتنناا مانننند یکننی شننود،مننی تقسننیم دسننته چننند بننه نقلننی

 قطعننی سنننت و کتنناا بننا مخننالج کننه اسننت روایتننی مانننند دیگننری و کننرد قبننولی

 نننداریم قبننولی یننا رد بننر دلیلننی کننه رواینناتی سننوم، و کننرد ردش باینند باشنند،که

 رفنننع بنننرای تأوینننل نقنننی کنننه معناسنننت همنننین در (۱/۴۴۱ :۱۴۱7طباطبنننائی، ر.ک؛)

  .شودمی آشکار ناسازگاری

 اننندانی دلیننل لفظی اواهر کننه آنجننا از و دارد توقج لفم  اهور   بر  دینی   اواهر  

  میان  تعارم  رفع برای علّامه   گاهی .کنند  معارضنننه  اند قطعی که  عقلی براهین با  توانند نمی

یل  ئل   نقلی و عقلی دل لدالله   قطعی به  قا یل  بودنا لدالله   انی و عقلی دل قل  هراا  بودنا  ن

 رد فیلسننوفان به مجلسننی علّامه طعن رد در و فلسننفه و عقل از دفاع در چنانکه اند،شننده
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 در نیدی اواهر اوالا» :نویسنندمی اخبار اواهر به عنایت عدم و فلسننفی عقلی ادله به اعتماد

 یان م فرقی برهانی  مقدمات   به  اعتماد  در عقل  و دارد توقج عقلی برهان  بر خویی حجیت 

 آن قلع ناچار به شود می آورده برهان چیزی بر وقتی .نیست  قائل دیگر مقدمه با ایمقدمه

یاا   .پذیرد می را جا  از و دارد توقج لفم اهور بر دینی اواهر  ان یل د لفظی اواهر که  آن  ل

 (از۱0۴/ ۱ :۱۴03طباطبائی،) «کنند معارضه  اند قطعی که عقلی براهین با توانندنمی اندانی

صه  غیر در طباطبائی، علّامه دیدگاه  قطعی عقل خالف دینی اواهر که صورتی  در فقه عر

 (.2۵: ۱3۹۴ طباطبائی، ر.ک؛) نمود تأویل باید را دینی اواهر باشد،

 نتیجه

 کننند. پینندا دسننت خنود،  فعلننی جایگنناه بنه  تننا نمننود طننی را فراواننی  هننایدوره شننیعی کنالم 

 کنه  شنیعی،  معنارف  کنرد  تنالش  مرتحنی  سنیّد  بنود،  خاصنی  شنرایط  دارای کنه  دورانی در

 دراینن  واقنع  بنه  کنه  نمایند  هماهننگ  عقالننی  معنارف  بنا  را بنود  ورواینات  آینات  از برآمده

 بننا را عرفننان صنندرایی، حکمننت قلّننه در نیننز طباطبننائی علّامننه یافننت. فراوانننی توفیقننات راه

 از عقننل تعریننج رسنندمننی نظننر بهنشنناند. الهننی سننفره یننک سننرِ بننر عقننل بننا را نقننل و برهننان

 از ای مجموعننه را عقننل سیدمرتحننی باشنند. متفنناوت کننامالا گننوار،ربز دو ایننن دینندگاه

 شنمارد منی  بنر  نفنا  قنوای  از قنوّه  برتنرین  را آن علّامنه  کنه  حنالی  در دانند، می بدیهی علوم

 در آن تبننع بننه و عقننل تعریننج در کننه تفنناوتی کننند.مننی ینناد نفننا، حقیقننتِ بننه آن از و

 بننه متفنناوت نگنناهی منشننأ تواننندمننی دارد وجننود بزرگننوار دو ایننن دینندگاه از عقننل جایگنناه

 بیننان علّامننه دینندگاه از عقننل معنننای در کننه گونننههمننان باشنند. او عملکردهننای و انسننان

 توانند منی  صنورتی  در کنه  دانند منی  انسنان  نفناِ  قنوای  تنرین شنریج  را عقل ایشان نمودیم،

 همنه  بنا  بینان  اینن  در نمایند.  حرکنت  سنالم  فطرتنی  مندار  بنر  کنه  برسناند  سعادت به را انسان

 سننعادت بننه انسننان واقعننی راهنمننایی و خننود، نورانیننت در کننند،مننی پینندا عقننل کننه شننرافتی

 دینندگاه، ایننن در ننندارد. ع() ائمننه و انبینناء الهننی، فننرامین اطاعننتِ جننز ایچنناره اش،حقیقننی

 دهند  قنرار  خنود،  شایسنته  مندارِ  در را عقنل  توانند منی  الهنی  سنلوک  و نفنا  تهذیب با انسان
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 تمییننز بنندی از را خننوبی و شننر از را خیننر درسننتی بننه تواننندمننی عقلننی چنننین نتیجننه، در و

 خواهنند نفسننانی هواهننای انننواع بننه آلننوده و مشننوا عقلننی صننورت، ایننن غیننر در و دهنند.

 رسند منی  نظنر  بنه  کنه  آنچنه  بزرگنوار،  دو اینن  دیندگاه  از عقنل  بنه  متفاوتِ نگاه دو بین بود.

 نقننل از بیشننتری اسننتقالل عقننل مرتحننی، سننیّد دینندگاه از عقننل تعریننج در کننه اسننت ایننن

 عقالنیّننتِ از تبعیّننتِ در خیننری بننه عاقبننت رازِ چننون علّامننه دینندگاه از ولننی کننندمننی پینندا

 بیشنتری  زمیننه  گنردد، منی  محقْنق  الهنی  تسنلیم  شنرطِ  بنه  سنالم  فطنرتِ  و اسنت  نهفتنه  فطری

 آینند.مننی وجننود بننه ع() بیننت اهننل و کننریم قننرآن نننورانی معننارفِ از عقننل اسننتفاده بننرای

 شنمار  بنه  معرفنت  مننابع  از و مهنم  ایمرتبنه  دارای عقنل،  بزرگنوار  دو هنر  دیندگاه  از اگرچه

 کنه  دارد فراواننی  تأکیند  فطنری  عقالنیّنت  بنه  طباطبنائی  علّامنه  رسند منی  نظنر  به ولی رودمی

 سنیّد  دیندگاه  از باشند.  داشنته  همنراه  بنه  فراواننی  عرفنانی  و اخالقنی  آ نار  تواندمی مسدله این

 خننا ِ قلمننروِ دارای کننه آن ضننمن نقننل، و عقننل از کنندام هننر طباطبننائی، علّامننه و مرتحننی

 از برآمنده  معنارفِ  و آیند منی  نقنل  کمنک  بنه  عقنل  منوارد،  بعحنی  در ولنی  باشنند می خود،

-منی  صنحّه  عقالننی،  معنارف  و هنا اسنتدالل  بنر  نقنل  نینز  منواردی  در و کنند می تأیید را نقل

 و عقنل  تعنارم  بحنث  در علّامنه  و مرتحنی  سنیّد  دیندگاه  رسند منی  نظنر بنه  همچنین .گذارد

 و کالمننی فلسننفی، خننا ِّ رویکننرد خنناطرِ بننه اگرچننه .باشنند منطبننق یگنندیگر بننا نقننل،

 دینندگاه بننا معرفتننی خننا ّ رواینناتِ و آیننات از برخننی بننه ایشننان دینندگاه علّامننه، عرفننانیِ

 پویننایی و اصننالحات خنناطر بننه تننوانمننی را مسنندله ایننن کننه باشنند متفنناوت مرتحننی سننیّد

 اسننت.رسننیده خننود او ِ بننه علّامننه زمننان در کننه دانسننت فلسننفی و کالمننی مباحننث بیشننتر

 داشنتن  بنا  رواینات  کنه  اسنت  اینن  دارد اعتقناد  بنه  طباطبنائی  علّامنه  اینجنا  در کنه  مهمی نکته

 ایشننان نیسننتند. کننریم قننرآن آیننات مخصّنن  و دارننند تبیینننی جنبننه تنهننا خاصننی، شننرایطِ

 نظریننه بلکننه باشنندنمننی کننریم قننرآن آیننات تخصننی  جهننت روایننات از فحنن  بننه قائننل

  نماید.می مطرک را قرآن به قرآن تفسیر
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 ــر (.۱3۹3) محمدحسننین. طهرانننی، حسننینی ــان. مه  انتشننارات مؤسسننه تهننران: تاب

 ع(.) باقرالعلوم

 ،ــزان (.۱3۸2) پورحسنننن قاسنننم و سیدحسنننین. حسنننینی ــت میـ  تهنننران: .حکمـ

 سروش.

 ،ــاهب (.۱3۸۵) .وسنننام خطننناوی ــه المنـ  .قنننم:،المرتضـــی الشـــری  عنـــد الروائیـ

  .دارالحدیث انتشارات

  ،تنظننیم دفتنر  قنم:  .طباطبـائی  علّامـه  کالمــی هـای اندیشـه  (.۱3۸2) مصنطفی.  خلیلنی 

 طباطبائی. علّامه آ ار نشر و

 ،ــل (.۱۴00) عزالنندین. عبدالسننتار راوی ــه و العق  العربیننة المؤسسننة بیننروت: .الحری

 النشر. و للدراسات

 ــدی (.۱3۸۵) گلپایگننانی،علی. ربننانی ــر درآم ــیعه ب ــی ش  جهننانی مرکننز قننم: .شناس

 اسالمی. علوم

  . دارالفکر قم: کالم. علم بر درآمدی (.۱3۹0)ننننننننننننننننن.  



 سیّدباقر حسینی کریمی/  ...بررسی تطبیقی معنا، حجیت و رابطة عقل و نقل از دیدگاه  1۷۴

 

 

 القــران. غریــب فــی المفــردات (.۱۴۱2) .محمنند بننن اصفهانی،حسننین راغننب 

 العلم. دار بیروت:

 .کومی :تهران اسالمی.معارف فرهنگ .(۱373) سجادی،جعفر. 

 بننه الکــالم. علــم فــی الــذخیره (.۱۴۱۱) الحسننین. بنننعلننی ابوالقاسننم،مرتحننی سننیّد 

 اسالمی. نشر موسسة قم: حسینی، احمد سید تحقیق

  . ــی الذریعللل  (.۱3۴۶)نننننننننننننننننننن ــول الـ ــریعه اصـ  ابوالقاسنننم تصنننحیح .الشـ

 تهران. دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه تهران: گرجی.

  . ــائل (.۱۴۵)ننننننننننننننننننن  القننرآن دارالفکننر قننم: رجننایی، مهنندی تحقیننق .الرس

 الکریم.

 _____________. (۱۴۱3.) قنننم: اول، .چننناپ االمامیـــه. اعتقـــادات تصـــحیح 

 المفید. للشیخ العالمی الموتمر

  . تقریب. جهانی مجمع تهران: .الناصریات مسائل (.۱۴۱7)ننننننننننننننننن 

  . اسالمی. انتشار دفتر قم: .االنتصار (.۱۴۱۵)ننننننننننننننننن 

  . قنناهره: ابننراهیم. ابوالفحننل محمنند تصننحیح بننه .امــالی (.۱۹۹۸)ننننننننننننننننننن 

 دارالفکر.

  . دارا ضواء. بیروت دوم. .چاپ ارنبیاء. تنزیه (.۱۴0۹)ننننننننننننننننن:  

  . آداا : نجج ل.العم و العلم جمل (.۱3۸7)ننننننننننننننننن.  

  . اسالمی. الذخائر مجمع قم: .القدر و الجبر من البشر انقاذ (.۱۴2۵)ننننننننننننننننن 

 ع(.) بیتال  هل العلمی المجمع قم: المراجعات. (.۱۴2۶) عبدالحسین. الدین،سیدشرف 

 ،دارالمعرفه. بیروت: ،نحل و ملل .(۱۹72) .عبدالکریم محمدبن شهرستانی 

  انتشنننارات تهننران:  مقنناالت.  مجموعننه  نامـــه شــناخت  (.۱3۸۴) طباطبننائی.  علّامننه 

 .الهدی المللیبین

 العقلیلل  االسللفار فللی المتعالیلله الحکملل ل(.۱3۸3) محمنندابراهیم. شننیرازی، صنندرالدین 

 صدرا. اسالمی حکمت بنیاد تهران: محمدی. مقصود تصحیح .االرِّعه
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  . ــاف  االصــول شــرن (.۱3۶۶)ننننننننننننننننننن  قننم: خواجننوى، محمنند تصننحیح .الک

 .فرهنگى مطالعات و اسالمى علوم پژوهشگاه

 ،ــزان .(۱۴۱7) .سیدمحمدحسننین طباطبننائی ــی المی ــیر ف ــرآن تفس  پنننجم. چنناپ .الق

 قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمی انتشارات قم:

  . اسالمی. التبلیو دار قم: دراسالم. شیعه (.۱3۹۴)ننننننننننننننننن 

  . قم. کتاا بوستان ،.قم،اسالم  هاىبررسی (.۱3۸۸)ننننننننننننننننن 

 طباطبائى. علّامه فکرى و علمى بنیاد قم: .الکفایه حاشی  (.۱3۶۸)نننننننن . ننننننن 

  . ــه (.۱۴03)ننننننننننننننننننن ــاراالنوار. تعلیق  سننوم، چ طباطبننائى. علّامننه پنناورقى بح

 .۱۴03العربى، احیاءالتراث دار بیروت:

  . ــی (.۱3۶۱)ننننننننننننننننننن ــفه و عل ــی فلس  علننوی. سننید ابننراهیم سننید ترجمننه .اله

 مدرسین. جامعه به وابسته اسالمی انتشارات قم:

  . سنننیدهادی کوشنننی بنننه .اســـالم  هـــاىبررســـی (.۱3۸۸)نننننننننننننننننننن 

  کتاا. بوستان قم: خسروشاهی.

  . ــه (.۱3۸7)ننننننننننننننننننن ــائل مجموع  شنناهی. خسننرو سننیدهادی کوشننی بننه .رس

 کتاا. بوستان قم:

  . کتاا. بوستان قم: الباب. لب رساله (.۱3۸۹)ننننننننننننننننن 

  . ــیعه (.۱3۹3)نننننننننننننننننننن  فلسنننفه و حکمنننت پژوهشنننی موسسنننة تهنننران: .شـ

 ایران.

  . جماعننننه إسننننالمی نشننننر .قننننم:التوحیدیــــهالرســــائل (.۱373)ننننننننننننننننننننن 

 المدرسین.

  . المدرسین. جماعة إسالمی نشر قم: (.۱۴۱۶) ،الحکمه  نهایننننننننننننننننن 

 ،ــان مجمــع (.۱37۹) حسننن. بنننالفحننل ابننوعلى النندین امننین طبرسننى  بیننروت، ،البی

 العربى. التراث داراحیاء

 المعارف ،داربیروت ،هالفالسف مـقاصد (.۱3۹۱) .محمد بن محمد ،یغزال.  
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 دارالهجره سسهؤم قم: العین.(.۱۴0۹) .تمیم بن عمر احمد بن خلیل ی،دیفراه. 

 ،اسوه. قم: .الکافی اصول .(۱۴2۵) یعقوا. بن محمد کلینی  

 ــوهر (.۱373) .مالعبنندالرزاق ،فیننام الهیجننی ــراد. گ  و فرهنننگ وزارت تهننران: م

  اسالمی. ارشاد

 ،ــب (.۱37۵) ویلفننرد. مادلونننگ ــامکت ــه و ه ــایفرق ــالمی ه ــده در اس ــایس  ه

 رضوی. قدس آستان مشهد: نخست.

 االسالمیه. دارالکتب تهران: .روضةالمتقین .(۱۴2۹) .مجلسی،محمدتقی 

  . ــه الفصــول (.۱۴۱۸)ننننننننننننننننننن ــی المهم ــول ف ــه  ص  الوسننائل(. تکملننه) ارئم

 السالم(.علیه) رضا امام اسالمی سسةؤم قم: القائینی. تصحیح:

 ،االطهــار االئمــة اخبــار لــدرر الجامعــه االنــوار بحــار .(۱3۸۶) .محمنندباقر مجلسننی. 

 اسنالمیه. انتشارات :تهران

 ــرن (.۱3۹3) محمنندتقی. یننزدی،مصننباک ــد ش ــتم جل ــفار هش ــه، ارس ــزء ارربع  اول. ج

 .(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی سسهؤم قم: مهر. محمدسعیدی وتنظیمتحقیق

 ،خرافننات بننا مقابلننه و عقالنیننت .(۱3۹3) نیاسننر. شننریعتی حامنند و مجینند معننارف 

 .۱۴ شماره ،حدیث و قرآن نامه پژوهش .مرتحی سیّد آ ار بر تاکید با

 ناا تهران:ه.المنظوم شرن (.۱3۶۹) .سبزواری هادی مال. 

 ا علمی. موسسه بیروت: .السعادات جامع (.۱3۱2) .مهدی محمد ،نراقی 

 ،ــات ،(۱3۹2) میرحامدحسننین. هننندی ــوار عبق ــی ارن ــة ف ــة إمام ــار ارئم  قننم: .ارطه

 السالم(. علیه) المهدی اإلمام مدرسة

 


