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۴۶.................................................................................تذکر
۴۶.......................................................رویکرد شهودي و عرفاني. ۲- ۵
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۷۳.....................................................مکتب تفکیک: گفتار سوم
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۸۱.................................................................................... مراتب دین۲
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۹۵.......................................................................................تحلیل و بررسي
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۹۹...............مکتب تفکیک و جایگاه قرآن در فهم و تفسیر دین: گفتار دوم
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۱۰۹................................................. عدم رجوع به روایات در نصوص قرآن۳

۱۱۱............................دوم: مباني و ادله مکتب تفکیک بر عدم حجیت ظواهر قرآن
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۱۱۴.............................................................. روایات، قرینه منفصله آیات۲
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۱۱۷.....................................................................................تحلیل و بررسي
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۱۱۸...................بودن زبان قرآنفهمالف) آیات محکمات، دلیل بر قابل- ۲

۱۲۰..............................................................................ب) تحلیل روایي
۱۲۰...............................................ب) تأکید روایات بر ناطقیت قرآن- ۱
۱۲۲.................بودن آنب) روایات دال بر ارجاع مردم به قرآن و شاخص- ۲
۱۲۲..................بودن زبان قرآنتوقف بر شناختاريب) حجیت روایات، م- ۳
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۱۲۴....................................انگاري قرآنب) نقد روایات دال بر صامت- ۴
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۱۲۶..............................................................................ج) تحلیل عقلي

۱۲۶شناختي و سیره ُعقالج) اثبات زبان شناختاري قرآن با مباني و قواعد زبان- ۱
۱۲۷.........................................................................تقریر دیگر

۱۲۸..........................ج) نفي داللت ذاتي قرآن، ناسازگار با فلسفه بعثت- ۲
۱۲۸.....................ج) الزمه نفي حجیت ذاتي قرآن، انکار حجیت روایات- ۳
۱۲۹...........و خاتمیت آنج) نفي حجیت ذاتي قرآن، ناسازگار با جاودانگي- ۴
۱۲۹.................................انگاري قرآن، تعطیلي وحيج) الزمه صامت- ۵
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۱۳۲...........................ج) تناقض با مبناي تفکیک در اخذ ظهور روایات- ۷

۱۳۲...................................................................................نظریه مختار
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۱۳۷... فصل سوم: جایگاه روایات در فهم و تفسیر دین (منبع و مفسر انحصاري کتاب)
۱۴۱..............................................ایاتاعتبار سندي رو : گفتار اول

۱۴۲.............................................یکم: جایگاه خبر متواتر در تبیین آموزه اعتقادي
۱۴۲........................................هاي اعتقاديدوم: جایگاه خبر واحد در تبیین آموزه

۱۴۳................................................................... شرایط اعتبار خبر واحد۱
۱۴۶.....................................هاي اعتقادي. فروض خبر واحد نسبت به آموزه۲

۱۴۶.............................اعتقاديهاي . خبر واحد موافق مباني و آموزه۲- ۱
۱۴۶........................ خبر واحد متعارض با مباني و اصول مسلم کالمي۲- ۲
۱۴۷...................................خبر واحد و سکوت مباني و ادله کالمي. ۲- ۳

۱۴۹........................حجیت ظواهر روایات و منع تأویل ظواهر: گفتار دوم
۱۵۱........................................................................روایات قرینه منفصله آیات

۱۵۵...........................................تعارض روایات با قرآن: گفتار سوم
۱۵۶.............................................................یکم: تعارض روایات با آیات متشابه

۱۵۶.........................................................دوم: تعارض روایات با محکمات قرآني
۱۵۹............................جایگاه اجماع در فهم و تفسیر دین: گفتار چهارم

۱۶۵........................فصل چهارم: حقیقت و جایگاه عقل در فهم و تفسیر دین
۱۶۷..........وجودشناسي عقل (تفسیر عقل به نور خارجي و الهي): گفتار اول
۱۶۸.........................................تعریف و اقسام عقل از منظر جمهور و فلسفهیکم: 
۱۶۸............................................. تعریف و اقسام عقل در اصطالح جمهور۱
۱۶۸................................................................. عقل در اصطالح فلسفه۲
۱۷۰..................................... تقسیم دیگر (به اعتبار ذاتي انسان و خارج آن)۳

۱۷۰...................................... اطالق عقل بر انسان و قوا و افعال آن۳- ۱
۱۷۰................................... اطالق عقل به موجودات خارج از انسان۳- ۲

۱۷۰..........................وجود انفصالي)-دوم: دیدگاه مکتب تفکیک (نور خارجي الهي
۱۷۱.......................................................منفصل (نور خارجي الهي). عقل ۱
۱۷۵................................................................................. عقل متصل۲

۱۷۶.................................................................سوم: ادله عقلي مکتب تفکیک



۱۰ي)اول: مباندفتر(کینقد مکتب تفک

۱۷۶...................................................... حکم وجدان بر تغایر عقل و نفس۱
۱۷۹.................................زوال عقل و تعقل. ثبات شخصیت و نفس؛ تبدل و۲
۱۸۱................................................ تباین ذاتي نفس ظلماني و عقل نوراني۳
۱۸۲...............................................نفس انسان معلوم و معقول، نه کاشف. ۴

۱۸۳...........چهارم: اشکاالت مشترک و عام بر اصل دیدگاه (تفسیر عقل به نور خارجي)
۱۸۳.......................................... ابهام در حقیقت و سنخ وجودي نور خارجي۱
۱۸۴......... ابهام در باره چگونگي رابطه نفس و نور خارجي (از حیث فعل و نقش)۲
۱۸۵. ابهام در باره چگونگي رابطه نفس و نور خارجي( از حیث حلول و عدم حلول)۳
۱۸۶...........تحاله نورانیت نفس ظلماني بالذات (خلط ظلمت عرضي و ذاتي). اس۴
۱۸۷........................................... اعطاي نور عقل، منوط به مقدمات (تفکر)۵
۱۸۸..................... فالسفه و متکلمان معتقد به وجود مفیض مجرد بیروني علم۶
۱۹۰...................................... ابهام در تشخیص مصداق عقل الهي و بشري۷
۱۹۰............................ اطالق عقل فطري بر عقل خارجي خالف لغت و عرف۸
۱۹۱...............بر توصیف عقل به عنوان نهاد و سرشت ذاتي انسان. روایات دال۹

۱۹۱.................................................پنجم: ادله روایي دیدگاه تفکیک و تحلیل آن
۱۹۱............................................................. خلقت عقل از فرشته خاص۱
۱۹۶........................................ امر خدا به ادبار و اقبال عقل در مرحله خلقت۲
۱۹۸......................................................................... خلقت عقل از علم۳
۱۹۹............................................................... عقل، روشنایي روح انسان۴
۲۰۰......................................................................... عقل نوري در قلب۵
۲۰۱....................................................................... عقل ُمدرک جزئیات۶

۲۰۳.........................ششم: دیدگاه مکتب تقریب (آیات و روایات دال بر عقل متصل)
۲۰۳............................... اطالق عقل فطري بر عقل و سرشت باطني در آیات۱
۲۰۶........هر مجرد در روایات. اطالق عقل بر غریزه و سرشت باطني انسان و جو۲
۲۰۸........................ تأثیرگذاري عوامل مادي و غیرمادي در رشد و نقص عقل۳
۲۰۹.........بر جوهر مجرد مستقل و مخلوق نخستین الهي در روایات» عقل«. اطالق ۴
۲۱۱..................................................... ادراک کلیات و جزئیات فعل نفس۵
۲۱۳.................................. عقل عنایت و لطف مضاعف الهي در حق بندگان۶
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۲۱۴........................ روایات مفسر عقل به نور خارجي، مثبت مرتبه خاص عقل۷
۲۱۵................................................... نفس انسان کانون توجه انوار قدسي۸
۲۱۹................ل (انکار اعتبار عقل و برهان)شناسي عقمعرفت: گفتار دوم

۲۲۳.....................................................................................یکم: ادله روایي
۲۲۳.................................................................... روایات نکوهش قیاس۱

۲۲۴.........................................................................تحلیل و بررسي
۲۲۴.........................الف) خلط قیاس فقهي (تمثیل) با قیاس منطقي

ب) تعارض با روایات مثبت و مؤید نقش عقـل و برهـان در حـوزه معـارف و 
۲۲۶........................................................................احکام

۲۲۶...................................................................... روایات نکوهش عقل۲
۲۲۷.........................................................................تحلیل و بررسي

۲۲۷...................................................الف) فقدان مستندات روایي
۲۲۷..................................ب) نکوهش عقول ناقص، نه مطلق عقل

۲۲۷..................................................ج) تفکیک بین عقل و عقول
۲۲۸................هاي نظري (برهان و قیاس)د) اهتمام قرآن به استدالل

۲۲۸...............هاي عّلي (برهان و قیاس)) اهتمام روایات به استدالله
۲۲۹......................................ي به اهل بیت. روایات دال بر حصر منبع معرفت۳

۲۳۰.........................................................................تحلیل و بررسي
۲۳۰.............................................الف) حمل حصر بر حصر اضافي

۲۳۲.............ب) ناسازگاري با روایات دال بر تکثر حجت و منابع معرفتي
۲۳۳.....................................................................................دوم: ادله عقلي

۲۳۳......................................................................... ادله وجودشناختي۱
۲۳۳........................................................ انکار وجود عقل انساني۱- ۱
۲۳۴................................................................. انکار اصل علیت۱- ۲

۲۳۹...................................................................تحلیل و بررسي
۲۳۹............................... الف) اصل سنخیت و ضرورت عّلي، حکم عقل

۲۴۰..................... ................................ ب) علیت، حکم آیات و روایات



۱۲ي)اول: مباندفتر(کینقد مکتب تفک

۲۴۳.. ................................ ج) خلط اذن و رضایت تکویني و اعتباري خدا
٢٤٥................داللت آيات و روايات بر کامليت و عليت اسباب

۲۴۶.................... ................................ د) علیت، سازگار با توحید افعالي
۲۴۷.................................انساني)شناختي (انکار صدق معرفت. ادله معرفت۲

۲۴۷............................. عقل، برهان و قیاس منطقي، حجاب معرفت۲- ۱
۲۴۹...................................................................تحلیل و بررسي

۲۴۹.. الف) آیات و روایات دعوت بر تعقل، تفکر، تعلیم و تعلم، برهان، علیت
۲۵۱.............. ب) انکار نقش معرفتي عقل و علم انساني با استدالل عقلي

۲۵۲.............................. ................................ ج) لزوم نسبیت معرفتي
۲۵۲.. ) الزمه انکار نقش معرفتي عقل و علم انسان، انکار وجود خدا و نبوته

۲۵۳............... ................................ و) خلط عقل و عاقل؛ یقین و متیِقن
۲۵۴.... ز) برگشت مفاهیم نظري و علم حصولي به بدیهیات و علم حضوري

٢٥٤........تي عقلاعتراف برخي تفکيکيان معاصر به حجيت ذا
۲۵۵....................... حصر نقش عقل به عقل عملي و انکار عقل نظري۲- ۲

۲۵۶...................................................................تحلیل و بررسي
۲۵۶.......... الف) ادعاي حصر، مخالف آیات و روایات مثبت معرفت انساني

۲۵۶..... ................................ ب) ادعاي حصر، مخالف فطرت و وجدان
۲۵۷.. ................................ ................................ ج) ادعاي بدون دلیل

۲۵۷........ ................................ د) استدالل با عقل نظري در ابطال عقل
۲۵۷.......................................................... خطاي برهان و قیاس۲- ۳

۲۵۸...................................................................تحلیل و بررسي
۲۵۸........................ الف) اختالف اقوال و عالمان، امر شایع در تمام علوم

۲۵۹. ................................ ب) خلط بین قیاس و برهان و عدم رعایت آن
۲۶۰....... ................................ ج) جواب نقضي (رد برهان با خود برهان)

۲۶۳..............................................تعارض عقل و نقل: گفتار سوم
۲۶۳...................................................................یکم: ُصور تعارض عقل و نقل

۲۶۴........................................................ نسبت عقل و دین در مقام ثبوت۱
۲۶۴....................................................... نسبت عقل و دین در مقام اثبات۲



مقدمه

مقدمه

لهئمسبیان. ۱
وظهـوراسـترآباديمحقـقتوسطگذشتهيهاسدهدريگرياخبارمکتب

بـارهیـغويبهبهـانمحقـقتوسـط،در همان اوان ظهـورشلکنداشت،بروز
بـامکتـبنیـا،ریاخدههچنددراماشد،راندههیحاشبه،متقنيهااستدالل

دوبـاره،خراسـانوکیـتفکمکتـبعنـوانتحتدیجدتطوراتواصالحات
بـادیـبااعتقـاداتوفقـهازاعـم،نیـدریتفسـکـهاستيمدعونمودهظهور
فلسـفهو١يانسانعقليریکارگهبمخالفآنان. ردیگصورتاتیرواتیمحور

عقل(عقلازخاصریتفسباتینهاشانيبرخوهستندنیدریتفسدرعرفانو
کردهحذفراعرفانوفلسفه،يبرهانويانسانعقلنقشوبودهموافق) يفطر
واتیـآنصوظاهرمخالف،نیدازخوانشنیا. دهنديملیتقلياقلحدبهای

یيطباطباعالمه،يحلعالمه،يطوسخواجهد،یخ مفیشامثالقرائتواتیروا
.استيمطهرو استاد 

مـان یبه اتوانميذکر کرد، يهر دو نگره در صدر اسالم مثالياگر بتوان برا
ث یـمـان خـالص بـود، امـا از حیايامثال سلمان و ابوذر مثـال زد. ابـوذر دارا

و معرفـت امثـال سـلمان مـانیداشت و با ايت خاصیمحدود،معرفت و عقل

اند و نهایـت عقـل را نـور خـارجي تفسـیر در متن خواهد آمد، تفکیکیان منکر وجود عقل در ذات انسان. ١

شود.کنند که از بیرون توسط خدا به انسان افاضه ميمي



۲۰ي)اول: مباندفتر(کینقد مکتب تفک

منـان عـالم و اعتقادات مؤيایاگر بر زوا،سببن یبسا به همفاصله داشت و چه
گاه یاند که رد؛ چنانکمير و قتلش را صادر ید، حکم تکفشميشور مثل سلمان آ

َِّ وَ «ت:ح نمـوده اسـین نکته تصریبه انقل از امام سجادبهامام صادق ا
١».َلَقَتَلهَسْلَمانَ قـَْلبِ ِيف َماَأبُوَذرٍّ َعِلمَ َلوْ 

يبه مبـانيکه آن مبانشودميل یب و تشکیترکيمختلفياز مبانيهر مکتب

قابـل يشـناخت، خدايشـناخت، انسـانيشناختو جهاني، هستيو روشيمعرفت

هر مکتب نسبت بـه يمعرفتين است. در واقع اعتقادات و باورهاییم و تبیتقس

 ؛انـدفوقيمعلول و محصول مبان،ل آنئو مساهاآموزه
ً
مثـل ياگـر مکتبـمـثال

مجسمه جمود بر حفظ ظواهر نصوص متون مقدس خود اصرار داشـته باشـد، 

امـت مثـل یدر قت آن یـا رؤیـول به تجسم خدا به صـورت مطلـق افت آن قیره

اشاعره خواهد شد.
چشمه مبدأ، منشأ و سرم که یال هستسؤنیجا در صدد پاسخ به انیحال در ا

ا یـش گرفتـه اسـت؟ آیت و رونشئيآنان از کجا و چه منبعينیعلم دمعرفت و
ا یر علوم)یو ساات ی(قرآن، روايا خارجی) است ي(عقل، فطريدرون،مبدأ آن

؟دوهر
:دیآيمدست ه ن بیچن،انیکیات تفکیمل در عبارات و مدعا تأب

ت یات اهل بیات و رواین را در آیات: آنان دیات و رواین به آیحصر دالف)
اند.منحصر کرده

ينـیديهـافهـم گـزارهيان بـرایـکیات: تفکین به روایحصر معرفت دب)
ن فقط یکه راه معرفت دين معنیدارند، به ايا، نگاه حصرگرانهات)یات و روای(آ
ت اختصـاص یـبـه اهـل بيات معـارفیر ظواهر آیفهم و تفسات است، امایروا

دارد.

ي؛د مرتضـیسـ/۲۵، ص۱؛ جبصـائر الـدرجات/ محمـد صـفار؛۴۰۱، ص۱؛ جکـافيي؛نـیکلمحدث . ١

َعِلـَم َسـْلَماُن ِعْلمـاً لَـْو َعِلَمـُه أَبُـوَذرٍّ «ین گزارش شده اسـت:گر هم چنی. در منابع د۳۱۶، ص۲؛ جاالمالي
.)۱۲؛ صاالختصاص(»اْلِغَفاِريُّ َکّفر



۲۱مقدمه

بودنش فاقد نقش ي: عقل و علم انسان هم به علت خطایطرد نقش عقلج)
است.يمعرفت

قـادات مکتـب شد مبـدأ منظومـه اعتيمدعتوانمي،مل در نکات فوقبا تأ
و يکه نفـس سـاختن مبـاناست؛ چرايرونیو بياز علل درونيقیتلف،کیتفک

است که بـه فکـر و يو دفع شبهات آن، امر درونينیمعرفت ديبرايمبدأ فکر
ثر از ن فکـر بـا رجـوع نـاقص و متـأی؛ لکن اشودمي(انسان عاقل) مستند عقل

يرک سـیـکـه نیت شده است. افزون بـر ایات تقویات و روایبه آيحکم درون
نقـش يفـایبه فالسفه در فکـر فـوق هـم اينیبا بدیت یمثل ضديرونیعوامل ب
کردند.
آنـان يجـابیمهـم ايد به نقد دو مبنایک بایتفکينقد مبانيرو ما برانیااز

ک یـات) و یـن بـه روایحصر راه معرفت دات،ین به کتاب و روای(حصر منبع د
و هم راه معرفت کتـاب نیت دی(حذف نقش عقل هم از منبعيمهم سلبيمبنا
زه فصل دوم را ین وجیما در ا،ن اساسیم. بر ایک بپردازیمکتب تفکات)یو روا

ن اختصاص ین منبع دین به عنوان اولیر دیگاه قرآن در فهم و تفسیجايبه بررس
ف یـتحري(ادعاان در عدم استناد به قرآنیکیتفکيم که در آن با جرح مبانیداد

ن منبع یت قرآن به عنوان اولی)، حجيات اعتقادیآيقاللقرآن و انکار ظهور است
م داد.یرا نشان خواههاهمه انسانيقابل احتجاج برا
ک در یـمکتـب تفکيم کرد که ما با اصل ادعایروشن خواه،در فصل سوم

امـا نگـاه ؛ات)یـبودن روا(مبنامینداريات متواتر اختالفیباره اعتبار ظواهر روا
ل و ینگاه فاقد دل،نقش قرآن و عقليانگاردهیات و نادیرواگرانه به ظواهر حصر

ات با عقل و برهان، عقل مقدم خواهد بود.یروايلذا در تعارض ظاهر؛اعتبار است
م ین فصل کتاب تقدی(طرد نقش عقل) در آخرانیکیتفکين مبناینقد آخر

و انکار انسانيو ذاتيم داد که انکار وجود عقل درونیخواهد شد و نشان خواه
است کـه بـر انکـار آن لـوازم يل و باطلیبدون دليادعا،معرفت و علم انسان

د و نبـوت مترتـب یـت معرفت و علم و عدم اثبات خدا و توحیچون نسبيباطل
شود.مي



۲۲ي)اول: مباندفتر(کینقد مکتب تفک

يمبـانازقبیـلان یـکیگـر تفکیدينقد مبان،کیمکتب تفکيبا نقد سه مبنا
يتا حـديشناختو فرجاميشناخت، خدايشناخت، انسانيشناختو جهانيهست

بنـده اعطـا يگـر بـرایق آن را در دفتر دید است خدا توفیروان خواهد بود که ام
د.یفرما

قیتحقاهمیتوضرورت.۲
يفطرت،یجامعبهاسالممقدسینیآتیخاتمویيایپو،يجاودانگفلسفه

خـودمختلـفمنـابعازاسـتفادهبايعصرهردرکهرددگميبرآنتیعقالنو
نیمأتـراخودمخاطبانيفطرويمعرفتيازهایندتوانمي) اجتهادعقل،نقل،(

منـابعيانگاردهینادواتیروامثلمنبعکیبهنیديمعرفتمنبعحصراماکند،
بیآسعرفان،وفلسفه،يفلسفويعقلکالم،آنتبعبهوعقلوقرآنمثلگرید

نیـا،ریـاخسدهسهدودرکهشداشاره.کندميوجهتماسالميبالندگبهيجد
يهـااسـتداللبـاکـهشـدعیتشمکتبواسالممتوجهونیاخبارتوسطبیآس

کیـتفکمکتبتوسطدوبارهبیآسنیالکنشد،مرتفعينامشورانیاندمتقن
نمـودهجـذبجـوانطـالبانیـمازخصـوصبهيمخاطبانوکردهدایپبسط

ــونيعصــرکــهيدرحــال؛اســت ــعقالنويروشــنگرعصــر،کن واســتتی
بـريخلل،يباطنرسول،اتیرواریتعببهويالهمنبعنیاازخودنمودنمحروم
لیـدلوسـالحنیتـرمهـم،گـریديسـوازکـرد؛خواهـدواردنیـدنـابفهم
لذا؛استشدهيبرخجذبموجبنیاکهاستاتیروابهاستناد،هايکیتفک

لیـتحليبـراکهشوددادهنشانوشوداثباتشانیمدعاتيسساستيضرور
صورتبههمآن،خاصاتیرواندیدويارهیجزصورتبهنه،اتیرواموضع

لیـتحلومشـاهدهداللـتوسندثیحازاتیروامجموعدیبابلکهطرفه،کی
.شود

تحقیقپیشینه.۳
نیتـدويمختلفـکتـبومقاالتهرچند،کیتفکمکتبنقدولیتحلدر



۲۳مقدمه

عمـدهازآنجاکـهلکـنپرداختند،نقدبهمختلفابعادباآنانهمهواستشده

نیانقدکهکردخطورنگارندهذهنبهاست،اتیرواواخبار،فوقمکتبلیدل

 یدقدیبامکتب
ً
يمبانکهصورتنیابه؛ردیگانجامخودشانمستنداساسبرقا

 یدقکیتفکمکتب
ً
کیدباقا کـهشوددادهنشانوشودنقدولیتحلاتیروابرتأ

وفلسـفهوعقـلبـامخالفـت،کیـتفکمکتـبمستنداتیروايمقتضاتنهانه

ریتفسـدرمختلـفيهاروشيریکارگهب،اتیروايمقتضابلکهست،ینعرفان

نقد(کارنیا. دنداريخاصگاهیجانیدریتفسدرهمشهودوعقلواستنید

کیدبا کیتفک هئـاراقیـتحقنیادربارنیاولواستنه یشیپدونب) اتیروابر تأ

.شدخواهد

قیتحقفرعيواصلياهداف.۴
باکهاستکیتفکمکتبيمباناتقانعدمدادننشان،قیتحقياصلهدف
نییتبباشود.ميروشنهمگرشانیدادلهضعفشان،يمبانضعفآشکارشدن

ودیتحديعلمجوامعدرآنبسطورشدک،یتفکمکتبيمعرفتيمبانضعف
تـوانميقیـتحقنیـابـاشديمدعبایدتئجربهوشدخواهدمتوقفبساچه
.گرفترااسالميجديمعرفتبیآسکیيجلو

تحقیقفرضیهواالتؤ س.۵
و اتیـرواات،یآمنظرازآنبریينقدهاچهوستیچکیتفکمکتبيمبان

است؟واردعقل 
کـهاسـتيسـلبوياثبـاتازاعـمکیتفکمکتبمنابعنقدقیتحقهیفرض

 ،نیديشناختمعرفتمنبعاستيمدع
ً
واستمنحصرقرآنواتیروابهعمدتا

ودیـتحدایـ) يبشـرعلـوماجتهـاد،عقل،(گریديمعرفتمنابعينف،آنالزمه
کیدبامتعددمنابعاعتبار،قیتحقنیادر. آنهاستقییتض اثبـاتاتیـروابرتأ

.شدخواهد



۲۴ي)اول: مباندفتر(کینقد مکتب تفک

هاهنتیجکاربردواستفادهيهازمینه.۶
استينیدمعرفتحوزهدريادیبنمباحثدر،فوققیتحقازاستفادهنهیزم

(کتـاب، سـنت، عقـل و ينـیدمعرفـتمتکثرمنابعيمعرفضمنوشدکميکه
ن یـخاص را نشان دهـد کـه در امنبعک یبهحصرگرانهنگاهياهخطا،اجماع)

.ات نقد خواهد شدیبه رواکیمکتب تفکانه یگراکرد حصریرو،قیتحق

قیتحقانجامروش.۷
،يداورلحـاظازوياکتابخانـهاطالعـات،يورآجمعلحاظازکارروش

ات خواهد یات و روایآ،ت نقدهایکه محوربودخواهديانتقادويلیتحلروش
بود.

قیساختار تحق.۸
هـايتبکم،در فصل نخست.شده استمیاثر حاضر، در چهار فصل تنظ

) کیـو مکتـب تفکيگـرياخباران،یگرااجتهاد، ظاهرو تی(عقالنيپژوهنید

يو داللـيسـندثیـقـرآن از حگـاهیجانیـیبه تبشده است. فصل دومنییتب

نیچنـقرآن، همفیتحربه انیکیتفکياست که الزمه قول برخافتهیاختصاص 

ــاق ــواهر آاتف ــات ظ ــشــان در اختصــاص خطاب ــل باتی ــه اه ــب ــهیو قرتی ن

ریـقرآن نسبت به غتینسبت به ظواهر قرآن، عدم حجاتیروايانگارمنفصله

بـردن اعتبـار قـرآن بـه الؤسـریفوق، زداد دو موضعبروناست کهتیاهل ب

لفه مهم ؤو معمنبآنهاو اهتمام به ظواهر اتیاست. روايپژوهشنیعنوان منبع د

. آنان بحث آن در فصل سوم طرح شده استاست کهکیمکتب تفکيدیو کل

کیدبا  خـالف ظـواهر لیـو تأوریگونـه تفسـاز هر،اتیـخـذ ظـواهر رواابر تأ

 
ً
»يرأه بـریتفسـ«توسط عقـل و فلسـفه منـع نمـوده و آن را مصـداق خصوصا

است افتهیصاصاختنیبه نقش عقل در دقیتحقنیفصل انینگارند. آخرامي

اند.نتافتهآن را بريهم وجود و هم ارزش معرفت،انیکیکه تفک



۲۵مقدمه

ينوآور .۹
منتشر شده که يمختلفينقدها،کیدر موضوع: در باره تفکينوآورالف)

؛انـدپرداختهيخاصـلهئمسا یک موضوع یل یکدام به صورت مطلق به تحلهر
ات یات و رواینوع نقد است که از منظر آق، به لحاظین تحقیاين نوآوریاما اول

قوت و مـورد خودشـاننقطهک از یمکتب تفک،يبه عبارتصورت گرفته است؛
ه است.شدل و نقد یتحلات)یات و آی(استناد به روا

(کتاب، سنت و عقل کیمکتب تفکيدیکلير و ساختار: سه مبنایتقرب)
ل و نقد شده است.یل) از منظر خود کتاب و سنت تحياله

ضمن ،کیتب تفکات مکینقد ادله و مدع: نگارنده درادر محتوينوآورج)
افتم کـه در یـدست يدیجديگران، با تأمالت خود به نقدهایاستفاده از آثار د
متن خواهد آمد.

مل ان: نگارنده با تأیکیات تفکیات مخالف مدعیات و روایآکشف و ذکرد)
افته اسـت یدست يحیبار به نصوص صرنیاوليات متعدد، برایات و روایدر آ
.کندميان را جرح یکیات تفکیمدعکه 

ات بود که یک از منظر رواینقد تفک،ه نگارندهیل، دغدغه اوکهنیايانینکته پا
هـم توسـط يلذا بحـث و نقـد قرآنـ؛ر گرفته بودان هم قرایکیمورد اهتمام تفک

نگارنده متوجه ،قین تحقیدر حيولشنهاد شد،یگروه کالم پژوهشگاه پيشورا
بـه را يلذا نکـات عقلـ؛آن خواهد کاستياز غنايکرد عقلیشد ترک نقد رو

ن نصـوص یـیدر تبياات، به صورت اشارهیات و رواید موضوع به آیتحدسبب
.دطرح کريبندا جمعیيکليابیل عنوان ارزیذيو در آخر هر بحثينید

ر پایان از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور وابسته بـه نهـاد د
که با حمایت و پشتیباني مال و معنوي در تدوین و -جمهوري اسالمي ریاست

تشـکر کـرده و بـراي کارکنـان آن آرزوي توفیـق -انـد چاپ اثر ما را یاري کرده
روزافزون مسئلت دارم.




