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 منظر داده های زبانشناسی و معناشناسیاز  در قرآن کریم مفهوم عقل و بررسی تحلیل

 3بهروز بامدادي ، 2، محمدصالح شريف عسكري 1مهدي شفائي

 عالمه اميني تبریزپردیس –مدرس دانشگاه فرهنگيان -دكتراي زبان و ادبيات عربي-1

 دانشگاه خوارزمي -دانشكده ادبيات و علوم انساني -دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي-2

 دانشگاه فرهنگيان ، پردیس عالمه امينيگروه زبان و ادبيات فارسي استادیار -3

 چكیده 

جاي هيچ گونه شكّي نيست كه مباحث حوزه ي فلسفه ـ به ویژه شاخه هاي علوم عقلي در اسالم ـ ارتباط مستقيم و حتّي 

اقتباس و شرح و تكميل فلسفه ي یونان و اندیشه هاي حكماي ایران قبل از اسالم بوده است؛ بر همين مبنا،پژوهش حاضر با 

در ادامه  وس كلّياتي درباره ي عقل در فلسفه و كالم اسالمي بيان مي گردد، مباحثي در این زمينه آغاز مي شود و سپطرح 

از  شده و برخيذكر  اندیشمندان مسلمان درباب عقلبرخي از آراء  و همچنين جایگاه عقل در كالم مسيحي، موضوع مباحث 

ي كه اشاراتي به آیات و روایات ،ه.همچنين در این پژوهش تالش گردیدبيان گردیده استدر قرآن كریم  عقلمربوط به شواهد 

ج این ینتاعظمت و شأن عقل را در مسير رهيافت هاي دیني و معرفت طلبي انسان مؤمن به نمایش مي گذارند، صورت گيرد.

ه شد بيان مفسّران، و صاحبنظران آراء به مستندِ نيز پژوهش حاضر در كه همانطور ـ كریم قرآن پژوهش بيانگر آن است كه در

 د؛باش عمل آن دنبال به و شود آميخته احساسات و عواطف با فهم و ادراک كه رود مي كار به مواردي در عقل غالباً است ـ

 سپس و ندك مي بيان را جهان این انگيز شگفت نظام از هایي نمونه خداشناسي، هاي بحث از بسياري دركریم  قرآن اگر مثالً

 از شده گرفته بهره مفهوم كنيد.( ميان تعقّل شما تا( ): 242/ بقره* )تَعقلون لَعَلَّكم*...  كنيم مي بيان را آیات این ما گوید مي

 رارق كریم قرآن تصدیق و تأیيد مورد إدراكي و عملي عقل حقيقت، در و است مدّنظر نيز ادراک و عمل از هایي زمينه عقل،

 عقل» را لعق از مُراد كه تفسيري هاي برداشت به ،«عقل» قرآني مشتقّات قرآني كاربردهاي فهم در نظر، این از است؛ گرفته

 .نمود توجّه باید بيشتر دانند، مي «ادراكي و عملي

  عقل-معناشناختي-زبانشناسي –: قرآن كریم  کلمات کلیدي
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    مقدّمه:   

 رابطه و مسيحيت تاریخ ویژه به ـ تاریخي هاي زمينه به توجّه اسالم، در دین و عقل ميان ارتباط و خردورزي سير براي

 و احساس و عاطفه بر را خود اندیشه پایه آغاز، همان از مسيحيت، در رسمي هاي نحله است؛ ضروري ـ گرایي عقل با آن ي

 هاي ترهياف در گرایي عقل نفي و طرد به موارد از بسياري در و گذاشتند عقالني وَرزي دین جاي به احساسي گرایي ایمان

 با اسالم ؛دارد اي ویژه جایگاه كالمي، و فلسفي مباحث به گرایش و عقل اسالم، در مسيحيت، خالف به امّا پرداختند؛ دیني

 قلمرویي تا يیعن است؛ خواسته خویش مخاطبان از را مرتبه باالترین در فكري رشد و ورزي عقل ها، انسان آحاد به معرفتي نگاه

 ما آن،قر در فراواني آیات همچنين ندارد؛ قرار اندیشيدن براي محدودیتي هيچگونه دارد، جوالن قدرت آدمي، عقل نيروي كه

( 44 و 43/ نحل) ـ( 262/ بقره) ـ( 151/ اعراف) ـ( 22/ ص: )نظيرِ) است؛ كرده توصيه علم و عقل اندیشه، از گيري بهره به را

 .باشد شناخت ابزارهاي این گرانبهاي نتایج نافي تواند نمي دیني چنين قطعاً بنابراین،...( و

 مذهبي منداناندیش و دیني امور متصدّیان از بسياري داشت توجّه باید عقل، باب در فراوان نظرات و وجود تقاریر با البته

 هيچ به ،اشخاص این امّا اند؛ گفته سخن آن هستي قلمرو ي درباره و پرداخته عقل مرز و حدّ تعيين به دیني هاي آموزه طریق از

 نانكهچ شود مي دیده فراوان نظر اختالف دیني هاي آموزه ي ناحيه از عقل شدن محدود درباب و گویند نمي سخن یكسان وجه

 كافي تصالحي از دارد قرار او سيطره زیر در آنچه ي همه تدبير براي اگرچه عقل: »«عامري ابوالحسن» ي گفته به المثل، في

    (71ا: )األمد علي األبد، بي ت .«است نيامده فراهم الهي مدد و نيرو به جُز صالحيت این كه داشت توجّه باید ولي است، برخوردار

 در فلسفه و کالم اسالمي                   « عقل»

منظور او از عقل، جوهري مفارق »بوده است: 1هراکلیتیكي از اصول نُه گانه ي  اصل وجود عقلدر تاریخ فلسفه، 

ش.، 1311)ملكيان، «  3و عقل منفعل. 2معتقد است كه عقل بر دو قسم است: عقل فعّال ارسطواز انسان و مادّه است؛ پس از او، 

 (103: 1ج

عقلي است كه صاحب معلومات كلّيه مي شود؛  عقل منفعل، عقلي است كه معلومات را ایجاد مي كند و عقل فعّال

سيرهایي مطرح را نپذیرفته و براي آن تف عقل فعّالرا پذیرفتند امّا برخي،  عقل منفعلبه بعد، همه متفكّران،  ارسطواز زمان 

سكندر او برخي همچون  نَفس خالدهیا  روح جاودانهرا همان  عقل فعّال، توماس آکوئینيمتفكّراني چون »كرده اند؛ 

 (362و  367: 1)همان، ج«. دانستند خداآن را همان  ابن رُشدو به تَبَع آن  اَفروديسي
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زدیک به سه یا چهارقرن پيش از آنكه مسلمانان به فلسفه ـ در معناي مصطلح و علمي آن ـ روي آورند، گرایش هاي ن

چندبُعدي در ميان برخي از مسيحيان ـ به تأسّي از فرهنگ و فلسفه یوناني ـ به علوم عقلي و نگرش هاي فلسفي بخصوص در 

نيز توجّه به این مهم، پيش از بررسي سير فلسفه ورزي در اسالم، ضروري  حوزه ي وجود و ماهيت دیده مي شود؛ به همين دليل

 به بعد(  71ش.: 1371است. )ر.ک: فروغي، 

 در کالم مسیحي و تمايز آن با کالم اسالمي« عقل»جايگاه 

و رسمي، از  مسیحیتِ پولِسي(، 71)همان:  4فیلوندر مقابل گرایش هاي فلسفي شاذّ در مسيحيت همچون آراي 

همان آغاز، پایه اندیشه خود را بر عاطفه و احساس و ایمان گرایي احساسي به جاي دین وَرزي عقالني گذاشت تا هيچگونه 

سلک كه ـ یعني روشنفكري یونانيْ م آيین پولسناسازگاري با اندیشه هاي چندخدایي و شرک آلود یوناني نداشته باشد؛ در 

 ح القُدُسروو  إبن، أبتمام اندیشه هاي مشركانه سابق در قالب تجسّد، فدا، صليب و مثلّث دشمن مسيح و مسيحيان بود ـ 

شریعت و تكليف ، مرفوع، و محبّت جایگزین همه چيز شد كه از آن هيچ »ظاهر شد كه راز ناگشودني است؛ در این مسلک، 

 (167: 1372)سعيدي روشن، «. ان ستمگر بودمزاحمتي براي هيچ كس پدید نمي آمد و این اندیشه بالطّبع باب ميل حاكم

م.(  150ـ  230) ترتولیانـ به خالف اسالم ـ از همان آغاز، بناي خویش را بر طرد عقل قرار داد،  مسیحیّت»

)= به عنوان مظهر  آتنو همو اظهار داشت «. ایمان مي آورم چون امري نامعقول و بي معناست»تصریح مي كرد كه: 

ویختگي ایمان، به صليب آ»)= به عنوان مظهر مسيحيّت( دارد؟ از منظر نگاه مسيحيان  اورشلیمبا  عقلگرایي( چه كاري

 (167)همان: «. عقل است

 قلعبه خالف مسيحيت، در اسالم، عقل و گرایش به مباحث فلسفي و كالمي، جایگاه ویژه اي دارد؛ در فلسفه اسالمي، 

دو معناي متمایز دارد: یكي موجودي كه ذاتاً و فعالً مجرّد بوده و به طور مستقل یعني بدون تعلّق به نفس و بدن موجود است؛ 

و دالیل دیگر، وجود سلسله اي از عقول را « امكان اَشرف»و قاعده « الواحِدُ الیَصدُرُ مِنهُ إلّا الوَاحِدُ»فالسفه به مقتضاي قاعده 

ده مي شود ـ نامي عقل اوّل، تنها یک موجود ـ كه خدااز »د كه واسطه فيض الهي مي باشند؛ بدین ترتيب كه تصویر كرده ان

ادر شده ص عقل فعّالاست ـ برسد؛ عالَم طبيعت از  عقل  فعّالصادر گشته و از آن، عقل دوم و همينطور تا به عقل دهم ـ كه 

 (11ش.: 1321)كرماني، «. ت در آنها جاري استاست؛ این عقول، در طول یكدیگرند و رابطه ي علّيّ

كساني كه از فلسفه ي تاریخ سخن مي گویند، معتقدند كه فلسفه تاریخ جز بررسي دقيق تاریخ بر اساس فكر و اندیشه 

چيز دیگري نيست؛ بررسي امور بر اساس فكر و اندیشه، همان چيزي است كه مي توان آن را توجيه عقلي امور ناميد؛ عنایت 
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ـ اندیشمند  5«سوفوکل»لهي در قوانين الهي ظاهر و آشكار مي گردد و قوانين الهي مولود و محصول امروز و دیروز نيست؛ ا

 و تراژدي نویس مشهور یونان باستان ـ معتقد بود:

ند بداند اقوانين الهي مولود امروز و دیروز نيست؛ بلكه این قوانين، داراي وجود ابدي و غيرمتناهي بوده و كسي نمي تو»

 (110: 1م.، ج2005)هگل، «. كه این قوانين از كجا آمده است

در فرهنگ یوناني، آنچه در موضوع عقل اهمّيت دارد و فصل مقوّم انسان شناخته مي شود علم و آگاهي است كه به 

دگي كه منع و بازدارنجنبه ي نگاه و نظر مربوط مي گردد ولي آنچه از كلمه ي عقل در لغت عربي برمي آید همان چيزي است 

 (51و  56: 4م.، ج1222به شمار مي آید. )ابن فارس ، 

عقل یوناني و عقل »ق.( نيز نمود یافته:  560)فـ بعد از  ابوالبرکات بغداديبه این ترتيب، و همانطور كه در آراي 

ضاي عمل مي شود، دیگري به فعربي از جهت وضع با یكدیگر تفاوت پيدا مي كنند و اگر یكي به جهان علم و آگاهي مربوط 

 (465ش.: 1372)ابراهيمي دیناني، «. بستگي دارد؛ البته عمل، غير از علم است و مي توان آن را از آثار علم به شمار آورد

 « عقل»آراء انديشمندان مسلمان درباره ي 

ق.( با تأكيد بر اینكه عقل، مقوّم شرع است و هرگز از فرمان خداوند سرپيچي  نمي كند، 371)فـ  ابوالحسن عامري

 درباره ي صالحيت عقل در احاطه به امور مي نویسد: 

عقل اگرچه براي تدبير همه ي آنچه در زیر سيطره او قرار دارد از صالحيت كافي برخوردار است، ولي باید »

يت جُز به نيرو و مدد الهي فراهم نيامده است؛ او سپس مي افزاید همانگونه كه طبيعت به عالَم توجّه داشت كه این صالح

اجسام احاطه تدبيري دارد و عقل نسبت به عالَم نفس از احاطه هدایت و راهنمایي برخوردار است ... مقام عقل نسبت به 

 (71علي األبد، بي تا: )األمد « نفس همانند قوّه بينایي است نسبت به عضله جسماني چشم.

عبارت از حُسن تصوّر و جستجوي نفس از حقيقت موضوعات به اندازه ي »ق.( تعقّل را: 421)فـ  ابوعلي بن مسكويه

( و در همين كتاب، با برشمردن عقل و ذكاوت از جمله ي استعدادهاي 20م.: 1261مي داند. )تهذیب األخالق، « توانایي آن

است، و امّا نيكوكردن آن به خود انسان واگذار شده انسان چون گوهري است كه داراي اقسام استعداده»انساني، مي نویسد: 

 ( 42)همان: « است.

ق.( درباره ي صفت عقل، قائل به این است كه خدا، عقل و عاقل و معقول 427)فـ  ابوعلي حسین بن عبداهلل سینا

كند، و معقول است است، یعني به هویّت مجرّد خود، عقل است ونيز عاقل است چون این هویت و وجود مجرّد را ادراک مي 

( وي درباب تقسيم بندي 415ق.: 1331بدان سبب كه به بودن مجرّد ذات خود، كه همان عقل باشد ـ علم دارد. )ر.ک: النجاة، 
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؛ بنابراین «سيعقل قد»و « عقل مستفاد»، «عقل بالفعل»، «عقل بالملكة»، «عقل هيوالئي»عقول انسان، قائل به مراتبي است از جمله: 

را درباالترین مراتب عقل انساني قرار مي دهد كه استعداد بدان كامل مي شود و  عقل قدسي، ابن سینات كه مشخّص اس

بدل به حدس مي گردد، و عقل، عقلِ قدسي مي شود یعني معرفت و شناخت را بالواسطه از عقلِ فعّال مي گيرد و در بلندترین 

 (260و  252ق.: 1331ده است است. )النجاة، قِسم الطبيعيّات، واقع ش نبوّتپایه ي این قوّه ـ پس از عقلِ قدسي ـ 

نام مي دهد و مي گوید « محطّ اليقين»و « ضياءاالیمان»و « نورالهي»و « بصيرت»ق.( عقل را 505)فـ  ابوحامد غزّالي

عادت، د. )كيمياي سنظير پادشاهي است كه دشمن مي خواهد به جایگاه او دستبرد بزن« نفس امّاره»كه عقل در نزاع خویش با 

 (33: 1ش.، ج1345

اعتقاد « عقل نظري»و « عقل عملي»ق.( درباره ي عقل و تقسيمات آن در اجتماع به 650)فـ  افضل الدّين کاشاني

مردم در پایه عقل عملي بر دو مرتبه اند: اوّل مرتبه ي اهل حرفت و حاذقان در صنعت و پيشه وران و استادان ماهر؛ دوم »داشت: 

زهاد و مشتاقان سراي آخرت؛ همچنين مردم در پایه عقل نظري بر دو مرتبه اند: اوّل مرتبه علماي علوم ریاضي اند، و آن  مرتبه

طایفه اي كه به شنيده ها خرسند نشوند و از دایره ي تقليد بيرون آیند؛ دوم مرتبه منزل اقصي و نهایت همه جُست و جو است، 

 (644ش.: 1334)مصنّفات باباافضل كاشاني، « را بوده است. و آن عمل و خلق علم است كه انبيا

با این همه تقاریر و نظرات در باب عقل، باید توجّه داشت بسياري از متصدّیان امور دیني و اندیشمندان مذهبي از طریق 

ه ن اشخاص، به هيچ وجآموزه هاي دیني به تعيين حدّ و مرز عقل پرداخته و درباره ي قلمرو هستي آن سخن گفته اند؛ امّا ای

 یكسان سخن نمي گویند و درباب محدود شدن عقل از ناحيه ي آموزه هاي دیني اختالف نظر فراوان دیده مي شود: 

گروهي از این اشخاص، به ظاهر برخي آیات و روایات تمسّک مي كنند و چنين مي اندیشند كه در این آیات »

آن معيّن گشته و تكليف مردم نيز در این باب روشن شده است؛ گروهي و روایات، محدود بودن عقل و قلمرو فعّاليت 

دیگر بر این باور هستند كه عقل در مراحل سير و سلوک خود به مرتبـه اي از معنویت دیني دست مي یابد كه از ناتواني 

يق ترین منطقه ي خود در این راه آگاه مي شود و همانجا را محدوده و مرز خویش مي شناسد؛ در نظر این گروه، عم

)ابراهيمي « روح آدمي، همانا دین است و ژرفاي این منطقه به گونه اي است كه عقل از دریافت آن ناتوان مي مانَد.

 (34ش.: 1372دیناني، 

در اصطالح حكماي مسلمان به معاني مختلف به كار رفته است و این معاني در فرهنگ غربي نيز از  عقلدر این ميان، 

 تري برخوردار است.گستره ي بيش

به عنوان یكي از فالسفه بزرگ اسالمي در شرح اصول كافي، شش معناي مختلف براي  صدرالمتألّهین مالّصدرا

عقل آورده است؛ او مي گوید: اطالق لفظ عقل در این شش معنا به نحو اشتراک لفظي است؛ یعني بين این معاني هيچ قدرجامعي 
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كه با معناي دیگر، كامالً متباین است؛ البته وي اشاره مي كند كه عقل در بعضي معاني هم نيست، هركدام معناي خاصّي دارد 

زه اي ، مي گوید عقل غریاوّلین تعريفدر  به نحو تشكيک به كار مي رود یعني قدر جامعي بين معاني موجود است؛ وي

ن تعریف بين شخص ذكي و كودن تفاوتي قایل است كه به واسطه ي آن، انسان از سایر بهایم و حيوانات، ممتاز مي شود؛ ای

ه ك معناي دومينمي شود؛ همه انسان ها این غریزه را دارند و با همين غریزه عقالني است كه از صف حيوانات متمایزند؛ 

ور متكلّمان منظ« العَقلُهذا ما یُوجِبُهُ العَقلُ و هذا ما یَنفيهِ »صدرالمتألّهين براي عقل ذكر مي كند، در اصطالح متكلّمان رواج دارد: 

از آنچه مقتضاي عقل است یا عقل آن را ایجاب مي كند یعني چيزي كه همه ي مردم یا اكثریت آن را قبول دارند یا عقلي مي 

اید ب»در كتاب هاي اخالق نيز مطرح است و آن، بایدها و نبایدهاست؛ در نظر علماي علم اخالق،  معناي سوم عقلدانند؛ 

ه ، آن است كه عامّه مردم بمعناي چهارم عقلیعني نامعقول است؛ « نباید انجام بدهيم»و « معقول است»یعني « انجام بدهيم

اي معنكار مي برند آنجا كه مي گویند فالني عاقل است یعني خيلي ذكاوت دارد، جودت ذهن دارد و موقع شناس است؛ 

در كتاب هاي خود، هنگامي كه بحث نفس را مطرح مي  ، به عنوان یكي از نيروهاي ادراک انسان است؛ حكماپنجم عقل

كنند یكي از مهمترین نيروهاي ادراكي انسان را عقل مي دانند و آن را به چهار مرحله تقسيم مي كنند: عقل هيوالئي، عقل 

ششمین در  ؛بالملكه، عقل بالفعل و عقل مُستفاد؛ این چهار مرحله در كتب ارسطو، ابن سينا و سایر فالسفه ذكر شده است

، عقل به چيزي گفته مي شود كه مجرّد محض است؛ حكماي الهي، موجودات را به سه بخش تقسيم كرده اند: عقول، معني

نفوس و اجسام؛ عقول، موجوداتي هستند كه عقل محض اند؛ بنا بر عقيده ي بعضي از حكما، تعداد عقول ده تا است: عقل اوّل، 

ل ناميده مي شود؛ بنابراین، عقل كه یک موجود مجرّد محض، وسيع و گسترده است بر هر عقل دوم تا عقل دهم كه عقل فعّا

، يشرح اصول الكافموجود مادون خود مؤثّر است و هيچ مادوني بر او مؤثّر نيست و تنها در سيطره حق تعالي است. )ر.ک: 

 ( 212و  217ش.: 1311( و نيز )ر.ک: ابراهيمي دیناني، 221ـ  224ش.: 1366

ساني كه با مسائل عقلي آشنایي دارند، به خوبي مي دانند كه عقل، داراي خواصّ و آثاري است كه با آن خواصّ و ك

آثار از سایر موجودات، ممتاز و جدا مي گردد؛ یكي از مهمترین خواصّ و آثار عقل این است كه روابط ضروري ميان یک 

شه درک روابط ضروري ميان اندی»ف بسياري از امور نایل مي شود؛ فكر و فكر دیگر را درک مي كند و از این طریق به كش

ها همان چيزي است كه به ضرورت موازین منطقي ظاهر مي گردد؛ در واقع، شناختن موازین عقلي، تنها با عقل ميسّر مي گردد 

 (371ش.: 1311)ابراهيمي دیناني، «. و بدون اعتماد به عقل، هرگز نمي توان به آنها دست یافت

 مسأله ي عقل در قرآن کريم
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مباحث زبان دین و به طور عام زبان شناسي متون در چند قرن اخير در غرب بسيار مطرح گردیده است؛ مباحثـي كه 

امروزه مطرح است درواقع همين امر را دنبال مي نماید؛ در حقيقت این طور از شواهد برمي آید كه  هرمنوتیکتحـت عنـوان 

در  تضادّي است كه ميان عقل و علم با مباحث متافيزیكي و تعابير رایج دیني»انگيزه برخي افراد كه به این مباحث پرداخته اند، 

 (172ش.: 1375)باستاني، « غرب یافته اند.

نگاه معرفتي به آحاد انسان ها، عقل ورزي و رشد فكري در باالترین مرتبه را از مخاطبان خویش خواست؛ یعني اسالم با 

 شيوه ي تخاطب و»تا قلمرویي كه نيروي عقل آدمي، قدرت جوالن دارد، هيچگونه محدودیتي براي اندیشيدن قرار ندارد؛ 

گفتگو فرا مي خوانَد و مشي فكري پيشوایان دین به ویژه  تفاهم قرآني، لبّ وجود انسان و قوّه خردورزي وي را به

سبب شد تا اندیشه هاي مسلمانان به تكاپو و ژرف اندیشي گرایش یابد، از این رو با وجود جوان  امیرالمؤمنین علي )ع(

 (202)همان: «. بودن دین اسالم، اندیشه ي فلسفي در عالَم اسالم رشد چشمگير و همه جانبه یافت

 کَدُعبِستَي یَوَالهَوَ، مانَالزَّ کُملِیَ قلَالعَ نَّأَي لِوَي الهَلَعَ قلَالعَ لِضِّفَ»ي )ع( درباره ي پيروي از عقل مي فرمایند: امام عل

برتري و فضيلت ده؛ چه عقل تو را مالک و فرمان رواي زمان مي كند و هواي نفس تو را بنده  عقل را بر هواي نفس « }انِمَلزَّلِ

 (212: 2ش.، ج1315.{ )ابن ابي الحدید، روزگار ه يو برد

)مجلسي، « رأس الدین مخالفة الهوي» د:داند و مي فرمای اميرالمؤمنين )ع( ستيز با هواي نفس را رأس هرم دین مي

 اءٌطغِ لمُالحِ: »هواي نفس را كشت ،عقل را شمشير برنده اي مي داند كه مي توان با كمک آن ،و ازسویي( 36: 61ق.، ج1404

ست پرده اي است پوشنده و عقل شمشيري ا حلم} «کَقلِعَبِ واکَل هَوقاتِ کَلمِحِبِ کَلقِخُ لَلَر خَاستُفَ ،عٌقاطِ سامٌحُ قلُوالعَ ،رٌساتِ

 ( 1275: 416ش.، حكـ 1351.{ )نهج البالغة، شبپوشان، و هواهایت را با عقلت بكُ بنابراین، عيوب اخالقي ات را با حلم رنده؛بُ

تعارض یا سازگاري قرآن با علم و عقل، موضوع مهمّي است كه با نگاهي درون دیني، به وضوح مشخّص است؛  بحث

آیات فراواني در قرآن، ما را به بهره گيري از اندیشه، عقل و علم توصيه كرده است؛ قطعاً چنين دیني نمي تواند نافي نتایج »

 (21ش.: 1372)ساجدي، «. گرانبهاي این ابزارهاي شناخت باشد

 بحث تدبّر و تعقّل در آیات الهي از دعوت هاي مكرّر قرآن كریم است:

این كتابي است پر بركت كه بر تو نازل } ( :22* )ص/ ابِلْبَأَالْ واوْلُأُ رَكَّذَتَليَوَ هاتِآيَ وارُبَّدَّلّیَ کٌارَبَمُ يْکَلَإ اهُلْنَنزَأَ ابٌكتَ*

 6ر شوند.{متذكّ [و اندیشه]ایم تا در آیات آن تدبر كنند و صاحبان مغز كرده

این فراخوان گسترده به تعقّل، تدبّر و تأمّل در متن محتواي قرآن در عين حال ترسيم كننده ي شيوه و ارائه نوعي روش      

ارزش منطقي و معرفت شناختي عقل به مفهوم نيروي درک واقعيّت ها ـ اعمّ از  اساسي در فهم و كشف معارف قرآن است؛
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عقل بدیهي و نظري ـ در زمينه اي كه عرصه ي كارایي و كاركرد آن است، ذاتي است؛ یعني از این نظر، عقل، خود منبعي فوق 

ستدالل عقلي بر حجّيّت و اعتبار عقل، سؤال است؛ چه اینكه از این لحاظ عياري برتر از خود عقل وجود ندارد و هرگونه ا

مستلزم حجّيّت پيشين خود عقل و مستلزم دور و محال است؛ افزون بر این مطلب، از نظر تصریح متون دیني اسالم، ترغيب هاي 

اورد هقوّه ي شعور، یعني وجه متمایز انسان و ر»مكرّر به تفكّر، تدبّر، تفقّه در دین و... همه گویاي این حقيقت است كه: 

مدركات این نيرو، در چشم انداز شرع داراي ارزش مثبت تلقّي مي شود زیرا دعوت به مقدّمه اي كه نتيجه اي بر آن مترتّب 

 (412: 1372)سعيدي روشن، «. نشود، برخالف حكمت است و در خور شأن شارع مقدّس نيست

ست، همچنان در چگونگي فهم متن دیني نيز بنابراین عقل، همانگونه كه گویاي اصل ضرورت دین در زندگي انسان ا

راهگشاست و نادیده گرفتن این عنصر، منشأ و كاركردهاي انحرافي فراواني در تاریخ دیانت بوده است؛ تدبّر در مفاد آیات 

 ياساسي ترین جایگاه، نيرو»قرآن، فراهم كننده ي نقش ها و كاركردهاي گوناگون و متنوّع عقل در ارتباط با قرآن است؛ 

خردورزي در بُعد استنطاق و استنتاج از منابع و ابزارهاي دیگر است، از این نظر، مباني و زیرساخت هاي دیني با عقل، تحليل و 

تنقيح مي شود؛ آیات توحيدي و هستي شناسي، آغاز و فرجام جهان، انسان و سرنوشت او، نبوّت ها و سنّت هاي حاكم بر 

خود را مي یابند؛ با توجّه به زمينه هاي دیني ـ فرهنگي در عالَم اسالم، نه تنها فضا براي جمود  جوامع، در پرتو عقل، تبيين مناسب

پیامبر رسالت  کريم قرآندیني فراهم نبود بلكه بستر این فرهنگ، جوالنگاه وسيعي را براي شكوفایي اندیشه دیني مي گشود؛ 

را برداشتن زنجيرها از فكر بشر توصيف مي كند و جامعه ي اسالمي را به درک اهمّيّت توحيد و آگاهي به جميع  اکرم )ص(

 (15: 1ق.، ج1370حسيني الهمداني، «.)فرامين انبياء و تبعيّت از پيامبر )ص( فرا مي خوانَد

 رنكَالْمُ نعَ مْاهُهَنْیَوَ وفعْرُبالْمَ مهُرُمُأْیَ نْجيلاإلوَ اةوْرَالتَّ في مْهُعندَ وبًاكْتُمَ هُنَوجدُیَ ذيالَّ مّيَّاألُ بيَّالنَّ ولَسُالرَّ ونَبعُتَّیَ ذینَالَّ*

 واْعُبَاتَّوَ وهُرُصَنَوَ وهُرُزَّعَوَ به واْنُآمَ ذینَالَّفَ يْهمْلَعَ تْانَكَ تيالَّ لَغاْلَاألَوَ مْهُصْرَإ مْنْهُعَ عُضَیَوَ آئثَبَالْخَ يْهمُلَعَ رّمُحَیُوَ اتيّبَالطَّ مُهُلَ حلُّیُوَ

كنند كسي كه پيروي مي« يامّ»پيامبر  [خدا]آنها كه از فرستاده (: }151* )اعراف/ ونَفْلحُالْمُ مُهُ ـئکَوْلَأُ هُعَمَ نزلَأُ ذيَالَّ ورَالنُّ

ها را يزهدارد، پاكاز منكر باز ميدهد و یابند و آنها را به معروف دستور ميصفاتش را در تورات و انجيلي كه نزدشان است مي

بر  [اناز دوش و گردنش]كند، و بارهاي سنگين و زنجيرهائي را كه بر آنها بود ها را تحریم مي شمرد، ناپاکبراي آنها حالل مي

آنان دارد آنها كه به او ایمان آوردند و حمایتش كردند و یاریش نمودند و از نوري كه با او نازل شده پيروي كردند مي

 .{رستگارانند

  در آموزه هاي اسالمي و آيات قرآن کريم« عقل»موضوع 
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آموزه هاي اسالم از همان آغاز به مسلمانان یادآوري مي كرد كه در امر دین، تحقيق و اجتهاد ورزند، چه اینكه تقليد و 

 دود است.پذیرش غير محقّقانه اصول دین، مطرود و درباره ي فروع دین با فرض امكان اجتهاد، مر

است كه حكمت را برترین ویژگي انسان برمي شمرَد و كسي را كه حكمت  قرآن کريمدر پرتو آموزه هاي »

: 1ق.، ج1326)الموسوي، «. به او داده شده، صاحب خير كثير مي داند و چه خير كثيري باالتر از علم و دانش و معرفت

122) 

)خدا(  (:}262* )بقره/ ابلْبَاألَ واْوْلُأُ الَّإ رُكَّذَّیَ امَوَ ثيرًاكَ يْرًاخَ يَوتِأُ دْقَفَ ةَكْمَالْحِ تَؤْیُ نمَوَ اءُشَیَ نمَ ةَكْمَالْحِ تيؤیُ*

دهد، و به هر كس دانش داده شود، خير فراواني داده شده دانش و حكمت را به هر كس بخواهد )و شایسته بداند( مي

 .{گردند ر نميكنند، و( متذكّو جز خردمندان، )این حقایق را درک نمي ؛است

و با توجّه به اینكه جهان بيني توحيدي قرآن، در خود منطق و استدالل عقالني همراه داشت و آیات توحيدي قرآن 

 همچون:

 چيزي نيست، و او شنوا و بينا است.{(: }همانند او 11* )الشوري/صيرُالبَ ميعُالسَّ وَهُوَ يْءٌشَ هثْلِمِكَ يْسَلَ... *

 و آیاتي كه قلمرو ابزارهاي گوناگون معرفتي بشر و قلمرو كارایي هریک را گوشزد مي نمودند، مانند:

 ( :103* )انعام/ بيرُالْخَ طيفُاللَّ وَهُوَ ارَبْصَاألَ دْرکُیُ وَهُوَ ارُبْصَاألَ هُدْركُتُ الَ*

یدگان ، او د تفكّر در پدیده هاي عالَم هستي و آیه هاي تشریعي فرا مي خوانند:}و آیاتي كه پيوسته مردم را به 

درنمى یابند ولى او همه دیدگان را درمى یابد ، و اوست كه در ژرفاى هر چيزى نفوذ دارد و از ظاهر و باطن آن آگاه را

 {است .

 الْنَنزَأَوَ ربُالزُّوَ اتيّنَالْبَبِ )*( ونَمُعْلَتَ الَ مْنتُكُ نإِ كْرِالذِّ هْلَأَ واْلُأَاسْفَ مْيْهِلَإِ يوحِنُّ االًجَرِ الَّإِ کَبْلِقَ نمِ الْنَرْسَأَ امَوَ*

 وحى آنها به كه مردانى جز تو، از پيش (: }و44و  43* )نحل/ ونَرُكَّفَتَیَ مْهُلَّعَلَوَ يْهمْلَإ زّلَنُ امَ اسِلنَّلِ يّنَبَتُلِ الذّكْرَ يْکَلَإ

 مردان همين نميا از اسالم پيامبر اینكه از نكنيد تعجب تا] بپرسيد آگاهان از دانيد،نمى اگر! نفرستادیم ،كردیممى

قرآن( را بر تو و ما این ذكر )[ آگاهند پيشين پيامبران] كتب و روشن دالیل از[ كه بپرسيد آنها از]است  شده برانگيخته

 براي آنها تبيين كني، شاید اندیشه كنند.{ نازل كردیم تا آنچه به سوي مردم نازل شده است
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كه عقالنيت فلسفي و تفكّر برهاني در عالَم اسالم شكوفا و بالنده شود؛ همچنين قرآن كریم رسماً بر برخي  استطبيعي 

از مسائل اعتقادي از قبيل توحيد، معاد و نبوّت استدالل مي كند و برهـان اقـامـه مي نماید و از مخالفان، حجّت و برهان مطالبه 

 مي كند:

(:}آیا آنها جز خدا معبوداني برگزیدند؟ بگو دليلِ خود 24* )انبياء/ ...مْكُانَرْهَبُ وااتُهَ لْقُ ةًآلهَ ونهدُ من واذُخَاتَّ مِأَ*

 را بياورید.{

(: }آیا معبودي با خداست؟ بگو دليلِ خود را بياورید 64* )نمل/ ادقينَصَ مْنتُكُ نإ مْكُانَرْهَبُ وااتُهَ لْقُ هاللَّ عَمَّ هٌلَأَإ*

 گویيد.{مياگر راست 

مي توان ـ برترین مفسّر كتاب خدا ـ را ن)ع(بن ابي طالب امیر مؤمنان عليّدر اینجا نقش پيشوایان دیني، به ویژه 

نادیده گرفت؛ قطعاً و مسلّماً آن حضرت اوّلين كسي است كه در مسائل عقلي اسالمي به تجزیه و تحليل پرداخت و مسائلي 

 يرمتناهي و جبر و اختيار و بساطت و تركيب و امثال آنها را مطرح ساخت.مانند قِدَم و حدوث و متناهي و غ

 مالُكَ وَ هُلَ الصُخاإلِ هِيدِوحِتَ الُمَكَ وَ هُيدُوحِتَ هِبِ یقِصدِالتَّ الُمَكَ وَ هِبِ یقُصدِالتَّ هِتِفَعرِمَ الُمَكَ وَ هُتُفَعرِمَ ینِالدِّ لُوَّأ»

( }اساس دین، 23: 1ش.، خ 1351)نهج البالغه، ...« وفِوصُالمَ يرُغَ اهَنَّإِ ةٍفَصِ لِّكُ ةِادَهَشَلِ نْهُعَ اتِفَالصِّ فيُنَ هُلَ خالصِاإلِ

شناختن اوست؛ و شناختن كامل، تصدیق و گرویدن به اوست؛ و تصدیق تمام، توحيد و یگانه دانستن اوست؛ و كمال 

كه صفات زائده بر ذات براي او تصوّر نكنند؛  توحيد، خالص نمودن عمل است براي او؛ و كمال اخالص آن است

 زیرا هر صفتي گواهي مي دهد كه آن غير از موصوف است.{      

با این تفاصيل، به روشني مشخّص مي شود كه اسالم و قرآن در ذات خود همبستگي عقل و وحي و وجود این دو گونه 

نان كه هدایت وحي را در سرنوشت انسان الزم مي شمرد، معرفت را در راستاي كمال انسان، ضروري مي داند؛ اسالم همچ

 هدایت عقل را نيز ضروري مي دانست كه بدون خردورزي، پيام وحي نيز به بار نمي نشست:

ق.: 1404)ابن شعبة، ( و 13: 1ش.، ج1365)الكُليني، ...« ولِقُالْعُبِ جَجَالْحُ اسِلنَّلِ لَكمَأَ يالَعَتَ وَ کَارَبَتَ اهللَ نَّإ ،امُشَهِ ایَ»      

 {      .حجت را براي مردم تمام كرده است ،اي هشام! خداي تبارک و تعالي به واسطه عقل ها( }374

 چنين نتيجه گيري كرده و مي نویسد: عالمه طباطباييبراساس این شواهد، 
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فلسفي را  ز افكاربيانات عميق پيشوایان شيعه و بالخصوص امام اوّل و هشتم شيعه است كه ذخایر بيكراني ا»

 (52ش.: 1315،  در اسالم يعهش«. )داراست و آنانند كه گروهي از شاگردان خود را با این طرز تفكّر آشنا ساختند

بسيار طبيعي است دیني كه در ذات خود، عقل را حجّت خدا معرفي مي كند، هيچگاه در آن مجالي براي سركوب عقل 

دي روشن، )سعي«. فرهنگ اسالمي، فضاي رشد و بالندگي عقالنيت و تفكّر منطقي استفضاي »باقي نمي مانَد؛ از همين رو: 

 (127ش.: 1371

  در فرهنگ روايي اسالم« عقل»موضوع 

در فرهنگ قرآني و روایي اسالم و از مطالعه ي روایات به روشني فهميده مي شود كه عقل موهبتي از طرف خدا به 

جبرئيل خدمت حضرت آدم رسيد و از او »آن را دارا هستند؛ در روایتي آمده است كه انسان ها است كه هركدام درجه اي از 

ش.، 1363( و )مجلسي، 10: 1ش.، ج1365)الكُليني،  1«.خواست كه از عقل و حيا و دین، یكي را برگزینَد و او عقل را برگزید

 (32: 1ج

ا تقسيم مي شود، معرّفي شده و آمده است كه خداوند، عقل بسان نعمتي بي كران كه ميان انسان ه»در حدیث دیگري،        

عقل را گوناگون و پرشمار به شمار ریگ ها آفریده و برخي را یک سهم و به نسبت، برخي دیگر را سهم هاي بسيار عطا كرده 

 (2164، حدیث 20: 3)عسقالني، بي تا، ج«. است

 وَ. طُّقَ هِقْلِعَ نْهِكُبِ ادَبَالْعِ مَلَّسَ وَ هِالِءَ وَ يْهِلَعَ هُاللَ يلَّصَ هِاللَ ولُسُرَ مَلَّكَ امَ: مُ الَالسَّ يْهِلَعَ الصادقَ الَقَ»عباراتي از احادیث نظير 

 عليه صادق تحضر« }مهِولِقُعُ دْرِقَ يلَعَ اسَالنَّ مَلِّكَنُ نْأَ ارْنَمِأُ آءِيَاالنْبِ رَاشِعَمَ انَّإ: مَلَّسَ وَ هِالِءَ وَ يْهِلَعَ هُاللَ يلَّصَ هِاللَ ولُسُرَ الَقَ: الَقَ

 خود تكلّم اتادراك و واقعيّت خود و با حقيقت عقل با كُنهِ با مردم هيچگاه وسلّم وآله عليه اهلل خدا صلّي : رسولفرمودند الساّلم

 ميزان به ردمبا م كه مأموریم پيغمبران ما جماعت كه درستيه : باست فرموده و سلّم و آله عليه اهلل خدا صلّي و رسول ؛اندننموده

 نْعَ انَابِصْحَأَ نْمِ دّةٌعِ»(، 31ق.: 1404( و )ابن شعبة، 23: 1ش.، ج1365{ )الكُليني، .يمیگو سخن خودشان ها و ادراكاتعقل

 اقّدَیُ انّمَإِ» :الَقَ (ع) رٍعْفَجَ يبِأَ نْعَ ودِارُالْجَ يبِأَ نْعَ انٍنَسِ بْنِ مّدِحَمُ نْعَ ينٍقْطِیَ بْنِ يّلِعَ بْنِ نِسَالْحَ نِعَ دٍالِخَ بْنِ مّدِحَمُ بْنِ دَحْمَأَ

نقل  ابو جارود از امام پنجم عليه السالم« }«االدّنْیَ يفِ ولِقُعُالْ نَمِ مْاهُآتَ امَ دْرِقَ ىلَعَ ةِامَيَالْقِ وْمَیَ ابِسَالْحِ يفِ ادَبَالْعِ اللّهُ

{ )همان، كند.اندازه عقلى كه در دنيا به آنها داده است باریک بينى مىه كند: خدا در روز قيامت نسبت بحساب بندگانش بمى

 نْعَ ةَيرَمِعَ بْنِ يْفِسَ نْعَ يّالرّازِ مّدٍحَمُ يبِأَ نْعَ سّانَحَ بْنِ مّدِحَمُ نْعَ یسَدْرِإِ بْنُ دُحْمَأَ»(، 5ق.: 1404( و )ابن شعبة، 11: 1ج

 سحاق بن عمار گوید: امام}ا« نّةَالْجَ لَخَدَ ینٌدِ هُلَ انَكَ نْمَ وَ ینٌدِ هُلَ انَكَ لًااقِعَ انَکَ نْمَ» (:ع) اللّهِ بْدِعَ وبُأَ الَقَ مّارٍعَ بْنِ اقَسْحَإِ
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بهشت  ههر كه عاقل است ب رود )پسبهشت مىه دین دارد و كسى كه دین دارد ب باشد،صادق عليه السالم فرمود: هر كه عاقل 

 رِحبَالمِ بنُ نا داودُثَدَّحَ»(؛ و در مصادر اهل سنّت آمده است: 140ش.: 1374( و )العامِلي، 12: 1ش.، ج1365{ )الكُليني، (.رودمى

في فَ» :تلَاق،  «قلِالعَبِ: » الَقَ «؟نياي الدّفِ اسُالنّ لُفاضَتَیَيءٍشَ يِّأبِ اهللِ یا رسولَ» :قالت ن عائشةَعَ ةَمرَن عُعَ یزیدَ بنِ دِحمّن مُعَ

ما  رِدَقَبِفَ ؟قلِالعَ نَمِ اهللُ مُعطاهُأا مَ رِدَقَبِا لّإوا لُمِل عَهَوَ» :قال «مهِعمالِأبِ ونَجزَما یُنّإ:» ت عائشةُقالَفَ «العقلِبِ» :قالَ «؟اآلخرةِ

( و ... كه همگي نشانگر مختلف بودن و یكسان نبودن این 2145 ، حدیث14: 3)عسقالني، بي تا، ج« «ونَجزَیُ قلِالعَ نَوا مِعطُاُ

 عقل هب وابسته، آخرت در وي جزاي و دنيا این در انسان عملكرد كه طوري موهبت و جایگاه واالي آن در تعاليم دیني است به

 .اوست

 شده است، حدیث مشهور:در برخي دیگر از روایات اسالمي، رابطه ي بسيار نزدیكي ميان عقل و طاعت الهي برقرار 

 (131ش.: 1374( و )العامِلي، 11: 1ش.، ج1365)الكُليني، ..«. انُنَالجَ هِبِ بَسِاكتُ و نُحمَالرَّ هِبِ دَبِماعُ قلُالعَ»

 .(آید بدست بهشت آن با و شود عبادت مهربان خداوند، آن توسّط كه است چيزي آن عقل)

دیگري، كسي كه بيشتر، علم به طاعت الهي داشته باشد، از عقل بيشتري برخوردار نمونه بارز این ارتباط است؛ در حدیث 

 نتری عاقل، خداوند از فرمانبري به نسبت ها انسان ترین آگاه) (16: 3)عسقالني، بي تا، ج..«. اًقلَعَ مهُرُوفَأ اهللِ ةِطاعَبِ مُعلَأ»  است:

 .(آنهاست

 اعَطأ نْمَ لَالعاقِ نَّأ وامُعلَاِ»معرّفي شده و فقط عقال را طاعت گران واقعي دانسته اند:در جاي دیگر، عقل، عمل به طاعت الهي 

 .(نماید اطاعت را خداوند كه است كسي، عاقل كه بدانيد)(15: 3)همان، ج« اهللَ

 دركنار این روایات محكم و مستدلّ، به روشني مشخّص مي شود كه هيچ یک از تمدّن هاي بزرگ بشري از جمله

ایران، یونان، مصر، هند، چين و... همچون اسالم و تمدّن اسالمي بر مدار و محور آموزه هاي یک كتاب مقدّس و وحياني سامان 

 نيافته و تا این حدّ به فرهنگ هاي پيوسته با تمدّنش، ژرفا و گستردگي نبخشيده است.

قرآن سرچشمه فيّاض فرهنگ آفرین است؛ قرآن كریم با آنكه نه كتاب تاریخ است و نه قصص و نه فلسفه و نه منطق 

و... با اشاراتي كه در آن وجود دارد منبعي بسيار مهم براي بررسي هاي تاریخي، فلسفي، فكري و علمي به حساب مي آید به 

اللي و عقالني خود را در موضوعات مهمّي نظير توحيد، معاد، ایمان، نبوّت طوري كه علم كالم، بسياري از پشتوانه هاي استد

و... بر بنياد اشارات و استدالالت قرآني بنا كرده است؛ البته باید دقّت داشت كه دعوت قرآن به خردورزي آزاد ـ با صرف نظر 

رین، تكریم عقل و خرد، ماهيّت حركت آف از نتایج چنين رویكردي ـ نيست بلكه قرآن مي كوشد ضمن استدالل هاي عقالني و
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نجات بخش و ایمان افزاي آن را در زندگي اجتماعي و عقيدتي بشر نيز مدّنظر قرار دهد؛ همين عامل مهم است كه عقلگرایي 

سدّي  را چون اسالمي را نه یكسره مجرّد از دین و الهيّات قرار داده ـ نظير آنچه در دنياي معاصر اتّفاق افتاده ـ و نه اینكه دین

محكم در مقابل هرنوع تفكّر و تعقّل بنا كرده ـ همانند آنچه كه در قرون وسطي در اروپا جریان داشت ـ بلكه به خالف این دو 

جریان منحطّ، كوشيده است به نتایج گوناگون خِرَد ورزي در زندگي فردي و اجتماعي بشر توجّه كند و او را از فروغلطيدن به 

 رستي و شهوت گرایي و مادّي گرایي برحذر دارد.مَهالک نَفْس پ

در قرآن كریم، واژه ي عقل ـ با مشتقّات لفظي و معنوي اش ـ پيوندي مستحكم برقرار كرده است؛ البته باید توجّه داشت كه     

قرار  ا نيز مدّنظردر بررسي الفـاظ عقلي قرآن كریم، عالوه بر واژه ي عقل، باید سایر الفاظ دخيل در حوزه ي معنایي عقل ر

 داد.

  در قرآن کريم«عقل»مفاهیم زبان شناسي و معناشناسيِ مرتبط با 

باید ـ به عنوان اصول  2«جانشيني»و  7«هم نشيني»چنانكه پيشتر نيز اشاره كردیم در بررسي الفاظ قرآن كریم دو رابطه مهمّ 

ن همنشيني و جانشيني در چند محور قابل ردیابي و رهگيري نوین زبان شناسي و معناشناسي ـ مدّنظر قرار گيرند؛ در واقع، ای

 است:

 .گاهي معناي دقيق یک واژه از روي بافت آن و از راه توصيف لفظي روشن مي شود 

 ( در بافتي یكسان یا بافتي مشابه از لحاظ ساختار صوري مي شود.2( جانشين واژه )1در مواقعي واژه ي ) 

  واژه یا اصطالح از روي متضادّ آن شناخته مي شود.در برخي موارد ساخت معنایي یک 

 .10گاهي معناي یک واژه ي معيّن از روي صورت هاي منفي آن شناخته مي شود    

  در پاره اي موارد با شناسایي واژه هاي هم نشين در یک حوزه معنایي، معناي دقيق كلمه كانوني آن حوزه مشخّص

 11مي شود.

  وجود رابطه ي معنایي ميان دو واژه را براي ما مشخّص مي سازد. 12ساختمان دستوري یا تناظردر مواقعي نيز، موازنه ،

 الَ مْهُفَ مْهِوبِلُقُ ىلَعَ عَبِطُوَ فِالِوَالْخَ عَمَ واْونُكُیَ نأَبِ واْضُرَ( به عنوان مثال در دو آیه: *31و  30ش.: 1321)كرماني، 

{ و .فهمندهر نهاده شده، لذا نميهایشان مُ شدند كه با متخلفان باشند، و بر دلآنها راضي ( }71* )توبه/ ونَهُفْقَيَ

* ونَمُعْلَيَ الَ مْهُفَ مْهِوبِلُقُ ىلَعَ اللّهُ عَبَطَوَ فِالِوَالْخَ عَمَ واْونُكُیَ نأَبِ واْضُرَ اءيَغْنِأَ مْهُوَ کَونَنُذِأْسْتَیَ ینَذِالَّ ىلَعَ يلُبِالسَّ امَنَّإِ*

نيازند )و امكانات  خواهند در حالي كه بيراه مؤ اخذه تنها به روي كساني باز است كه از تو اجازه مي( }23)توبه/ 

{ تناظر .دندانهر نهاده لذا چيزي نميهایشان مُ كافي دارند( آنها راضي شدند كه با متخلفان بمانند، و خداوند بر دل
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با اینكه از منظر لغوي، بر معاني ثانوي، داللت دارند امّا در دو « هُونیَفقَ»و « یَعلَمون»این دو آیه نشانگر آن است كه 

 آیه مذكور، حداقل در جهتي كه مُراد آیه بوده است، به صورت متقارب معنایي یكدیگر قابل دریافت هستند.

و « ينيجانش»را ـ كه با روابط « چندمعنایي»مي توان در بحث الفاظ عقلي قرآن كریم مسأله ي با توجّه به موارد فوق، 

یک پدیده ي چندمعناي»نيز گفته است:  العَوّامناسبت دارد ـ به طور واضح رهگيري كرد؛ در حقيقت، همانطور كه « همنشيني»

ارتباطي ـ و هم در زبان ادبي داراي سطوح معنایي پيچيده  ي زباني است كه هم در كالم روزمرّه ـ به عنوان وسيله اي صِرفاً

)الوجوه  «است؛ این پدیده در تمام واژگان و تركيب ها به طور یكسان وجود دارد یعني تركيب چندمعنایي و واژه ي چند معنایي.

 (42ق.: 1412و النظائر في القرآن الكریم، 

تعریف مي شود؛ آن عكس العملي  عقلطه ي معنایي واژه ي از سوي دیگر، منظور و محتواي برخي آیات نيز در حي

كه خداوند در ازاي نزول آیات از انسان انتظار دارد و او را تشویق و ترغيب به آن مي كند، نگاه طریقي داشتن به آیات و 

ه باطن ن از ظاهر سخن برسيد»متوقّف نشدن در آنهاست؛ این نگاه طریقي به آیات و رسيدن از دالّ به مدلول یا به بيان دیگر: 

در قرآن كریم است كه خداوند از انسان مي خواهد آیاتش را بفهمد و در « عَقَلَ»آن یا از مَثَل به مُمَثّل همان مفهوم اساسي فعل 

 (32: 1320)كرماني، «. نماید خِرَدوَرزيو  عقل انديشيآن 

                           )ب(    مدلول                            

   خداوند                    

 

 )الف(                                 عقل                                                                                            

 آيه )دالّ(                                      

 انسان                                 

براي تحليل نمودار پيشين، باید گفت اگر انسان، در عكس العمل خود نسبت به آیات الهي در نقطه ي )الف( باقي بمانَد، 

ین اتّصال، برقرار كرده و از ا« ارتباط»و « نسبت»است؛ امّا كسي كه بين نقاط )الف( و )ب( « الیَعقِل»به گفته ي قرآن كریم 

ط ربمعادل طيف دوم معناي لغوي عقل یعني  ، عقلپي به مدلول بَرَد، خرد ورزي و عقل اندیشي كرده است؛ این معني از 

قابل  ندمعناييچو  هم نشیني، جانشینياست كه در حلقه ي موضوعات مربوط به  بستنو  دادن، نسبت برقرار کردن

 د بود.تبيين و تفسير خواه
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با عنایت به موارد فوق، مشخّص مي شود كه بررسي الفاظ عقلي قرآن كریم حيطه ي نسبتاً گسترده اي دارد كه از یكسو 

و مشتقّاتش است و از سوي دیگر سایر واژه هایي را در برمي گيرد كه براساس روابط جانشيني، « عقل»دربرگيرنده ي عين لفظ 

 قرار مي گيرند.« عقل»معنایي هم نشيني و چندمعنایي در حوزه ي 

واژه ي عقل در قرآن كریم، فقط به صورت فعل ـ  آن هم در شكل ثالثي مجرّد ـ به كار رفته است و هيچ كاربرد اسمي 

 و اسم مصدري از این ریشه در قرآن كریم وجود ندارد؛ مجموع كاربردهاي این واژه چهل و نه مورد بدین شرح است :

  = مورد. 24تعقلون 

 مورد. 22قلون = یع 

 .عقلوا = یک مورد 

 .یعقل = یک مورد 

         .نعقل = یک مورد 

 قَرَشيّ نيز معتقد است:

. «عقل به معني اسمي در قرآن نيامده و فقط به صورت فعل مثل:عَقَلُوهُ، یَعقِلون، تَعقِلون، نَعقِل به كار رفته است»

 ( 27: 5ش.، ج1374 ،قاموس قرآن): ک.ر نيز و (445 و 444.: م2005 األصفهاني، الراغب)

 جعفر شریعتمداري هم درباره ي كاربرد واژه  ي عقل در قرآن كریم مي نویسد:

غالباً عقل در مواردي به كار مي رود كه ادراک و فهم با عواطف و احساسات آميخته شود و به دنبال آن عمل »

هایي از نظام شگفت انگيز این جهان را بيان مي كند و  باشد؛ مثالً اگر قرآن در بسياري از بحث هاي خداشناسي، نمونه

( ): تا شما تعقّل كنيد( منظور این نيست كه 242* )بقره/ عقلونتَ كملَّعَلَ... سپس مي گوید ما این آیات را بيان مي كنيم *

ار تحت تأثير قرتنها اطالعاتي از نظام طبيعت در مغز خود جاي دهيد، زیرا علوم طبيعي اگر كانون دل و عواطف را 

ندهند و هيچگونه تأثيري در ایجاد محبّت و دوستي و آشنایي با آفریدگار جهان نداشته باشند، ارتباطي با مسائل توحيدي 

ي به آنها گفته م« تعقّل»و جهان شناسي نخواهند داشت؛ و همچنين است اطالعاتي كه جنبه ي عملي دارد در صورتي 

 (212: 3ش.، ج1315، لغات قرآن يرشرح و تفس)«. هم داشته باشد« عمل»شود كه 

 در قرآن كریم و از نظر لُغوي گفته شده است:« عقل»درباره ي 
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عقل از نظر زبان شناسي بر دو نوع است: یا به عقل به واسطه ي فهم و حفظ اشاره مي گردد، گفته مي شود: »

همانطور كه در قرآن كریم از آن یاد شده است ـ و یا اینكه عقل عبارت عَقِلْتُ الشَّيءَ أَعْقِلُهُ عَقْالً: )یعني آن را فهميدم( ـ 

است از خودداري كردن و منع نمودن، مانند عَقَلَ البَعِيرَ بِالْعِقَال: )شتر را با غل و زنجير بست ( و همچنين معناي آن 

( و 250: 1ق.، ج1411سيده، )ابن «. خودداري از انجام پليدي و بازداشتن نفس و مقيّد كردن آن بر كار نيک است

 (445م.:2005)الراغب األصفهاني، 

 عالّمه طباطبایي نيز در تفسير الميزان درباره ي پيوستگي ميان كاربردهاي عقل و عمل در قرآن كریم مي نویسد:

تعقّل در زمينه اي استعمال مي شود كه به دنبال درک و فهم، انسان وارد مرحله ي عمل شود ، همانندآیات »

گویند: اگر ما گوش شنوا داشتيم، (: }و مي10* )المُلک/يرِعِالسَّ ابِصْحَأَ يفِ انَّكُ امَ لُعْقِنَ وْأَ عُسْمَنَ انَّكُ وْلَ واالُقَوَذیل: *

 ونَعُسْمَیَ انٌآذَ وْأَ اهَبِ ونَلُعْقِيَ وبٌلُقُ مْهُلَ ونَكُتَفَ رْضِأَالْ يفِ وايرُسِیَ مْلَفَأَكردیم، جزء دوزخيان نبودیم.{  و یا: *یا تعقّل مي

(: }آیا آنها سير در زمين نكردند تا دلهائي 46* )الحَجّ/ ورِدُالصُّ يفِ يتِالَّ وبُلُالْقُ ىعْمَتَ نكِلَوَ ارُبْصَأَالْ ىعْمَتَ الَ اهَنَّإِفَ اهَبِ

ابينا چرا كه چشمهاي ظاهر نداشته باشند كه با آن حقيقت را درک كنند یا گوشهاي شنوائي كه نداي حق را بشنوند 

دهد!{ آنچنان كه مشخّص است آیات شریفه فوق، ها جاي دارد بينائي را از دست ميشود بلكه دلهائي كه در سينهنمي

شاهد این گفتار است ،زیرا اگر مجرمين، روز قيامت آرزوي تعقّل در دنيا را مي كنند، منظور تعقّلي است كه آميخته با 

ر خدا مي گوید مردم سير و سياحت كنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان، چيزهایي بفهمند، مقصود عمل باشد و یا اگ

 153: 2ق.، ج1321،  يزانالم«. )درک و فهمي است كه به دنبال آن، مسير خود را عوض كنند و به راه راست گام نهند

 (154و 

براساس بررسي كاربردهاي واژه ي عقل در قرآن كریم و براساس نظرات دانشمندان و مفسّران بزرگي همچون عالّمه 

نيز  زمينه هایي از عقل و ادراک طباطبایي، به وضوح مشخّص مي شود كه در قرآن كریم ميان مفهوم بهره گرفته شده از عقل،

رد تأیيد و تصدیق قرآن كریم قرار گرفته است؛ از سوي دیگر باید توجّه مو إدراکيو  عقل عمليمدّنظر است و در حقيقت، 

 هو و المكتسب العقل: للجهل ( المقابل2) الغریزي العقل هو: للجنون ( المقابل1داشت عقل در برابر دو مفهوم قرار مي گيرد: )

 ( عقل2) گذشته اعمال در عقل :عمل در ل( عق1التكریم؛ همچنين از منظر كاربردي عقل را در سه حوزه قرار مي دهند: ) سبب

 «تَعقِلُونَ كُنتُم إن»مانند خطاب قرآنيِ: : موضوع در ( عقل3) آینده در عمل براي
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عقل »باید به برداشت هاي تفسيري كه مُراد از عقل را « عقل»از این نظر، در فهم كاربردهاي قرآنيِ مشتقّات قرآني 

 توجّه نمود.مي دانند، بيشتر « عملي و ادراکي

درباره مـوارد فـوق باید متذكّـر شد كـه تعداد كاربُرد در قرآن، شامل مواردي مي شود كه مي توان با تأویل، تفسير یا 

اسناد، معاني واژه هاي مذكور را بر اساس روابط سه گانه ي زبان شناسي و معناشناسي )= جانشيني، هم نشيني و چندمعنایي( بنا 

مرتبط دانست؛ در این ميان برخي از مشتّقات ریشه هاي فوق، اگرچه در قرآن كریم ذكر شده « عقل»یجابي با به وجوه سلبي یا ا

ندارند، در این تقسيم بندي، لحاظ نشده اند؛ به عنوان مثال از مصدر وَسمَ در قرآن، دو صورت « عقل»اند امّا چون مناسبتي با 

انَّ فِي سوره حجر * 15به كار رفته است كه صورت اسم فاعل از باب تفعّل در آیه « سِمُسَنَ»و فعل مستقبل « مُتَوَسِّمين»اسم فاعل 

سوره قلم  16؛ در حالي كه صورت فعلي آن در آیه * از موضع جانشيني، با عقل مناسبت داردلّلْمُتَوَسِّمینَذَلکَ آلیَاتٍ 

عاقل  از باب نشانه و عالمتي براي شخص« وسم».( با اینكه گاهي *: )بر بيني اش، داغ خواهيم گذاشتالْخُرْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَي*

در نظر گرفته مي شود، امّا بر اساس آنچه در این آیه، مدّنظر قرآن بوده است، مناسبتي با كاربُرد مورد نظر ما ندارد، به همين 

 (76ش.: 1321)كرماني،  یک مورد ذكر شده است . براي آگاهي بيشتر، ر.ک:« وسم»علّت نيز زیرمجموعه ي ریشه ي 

 مادّه

تعداد الفاظ اين مادّه 

متناسب با الفاظ عقلي در 

 قرآن

مجموع 

آيات در اين 

 مادّه

درصد در 

تعداد 

 الفاظ

درصد در 

مجموع 

 آيات

 64/2 22/1 42 5 عقل

 22/1 01/2 24 7 جهل

حجر = 

 ذي حجر
1 1 252/0 054/0 

 77/5 10/10 102 32 حسب

حسس = 

 حسّ
6 6 55/1 324/0 

 31/2 62/5 44 22 حفظ

 13/1 22/1 21 5 حلم

 476/0 22/1 2 5 خیل

 31/2 77/3 44 15 دبر
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 324/0 22/1 6 5 درس

 647/0 1/3 12 12 درک

 56/1 01/2 22 7 دري

 11/15 06/16 222 62 ذکر

 52/0 55/1 11 6 سفه

ظنن = 

 ظنّ
22 62 62/5 12/3 

 73/3 22/6 11 21 عرف

 13/46 24/12 754 11 علم

 07/1 55/1 20 6 فقه

 212/0 22/1 17 5 فكر

 054/0 252/0 1 1 فهم

لبّ = أولي 

 األلباب
1 16 252/0 764/0 

نهیة = 

 هيولي النُّأ
2 2 517/0 107/0 

 17/5 11/1 101 30 وجد

 054/0 252/0 1 1 وسم

 317/0 55/1 1 6 وعي

 51/1 33/2 27 2 يقن

مجموع 

 موادّ
 مجموع الفاظ

مجموع 

  آيات

22 376 1751 

 :صفحه قبلنتايج حاصل از جدول   
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در قرآن مجيد را شامل مي شود كه بر پنج ویژگي عمده، « عقل»جدول فوق، بحث كلّي درباره ي موادّ متناسب با 

از این مادّه در ( تعداد الفاظ مختلف 2كه در قرآن كریم وارد شده است. « مفهوم عقل»( مادّه متناسب با 1متمركز شده است: 

( آیات مدني مورد 5( آیات مكّي مورد استعمال. 4( مجموع آیاتي كه از الفاظ این مادّه در قرآن آمده است. 3قرآن كریم. 

 استعمال.

دارند و « عقل»لفظ مختلف، تناسب مستقيم با مفهوم  376در مجموع، از جدول فوق نتيجه گرفته مي شود كه در قرآن، 

 آیه وارده شده اند. 1751ان الفاظ عقلي قرآن كریم محسوب شوند؛ كه این الفاظ مجموعاً در مي توانند به عنو

آیه بيشترین كاربرد الفاظ عقلي قرآن را به خود اختصاص داده است؛ پس  754لفظ در  11با « علم»از لحاظ فراوني مادّه 

 آیه قرار دارند. 101لفظ در  30با « وجد»آیه و مادّه  102در لفظ  32با « حسب»آیه و مادّه  222لفظ در  62با « ذكر»از آن مادّه 

 درصد كاربُرد مادّه هاي فوق، در دو سطح به صورت ذیل تعيين مي گردد:

 الف( درصد كاربُرد پربسامدترین مادّه ها از لحاظ تعداد لفظ مستعمل نسبت به مجموع الفاظ عقلي قرآن كریم:

 درصد. 11/1«: وجد»درصد ـ  10/10« حسب»درصد ـ  06/16«: ذكر»درصد ـ  24/12«: علم»

كریم  قرآن يعقل آیاتي كه الفاظ مجموع به نسبت مستعمل آیات تعداد لحاظ از ها مادّه پربسامدترین كاربُرد درصد( ب

 در آن وارد شده است:

 درصد.  17/5«: وجد»درصد ـ  77/5«: حسب»درصد ـ  11/15«: ذكر»درصد ـ  13/46«: علم»

و مشتقّاتش را ناشي از این واقعيّت مي داند كه در اسالم  و به ویژه « علم»از لحاظ ساختار شناسي، علّت فراواني  نگارنده

 وجود دارد.« علم»همّيت و اعتبار در معارف الهي قرآن مجيد، توجّه و تأكيد ویژه اي بر ا

 نتايج بحث :     

 اگر عيطبي علوم دهيد، زیرا جاي خود مغز در طبيعت نظام از اطالعاتي تنها كه نيست ایناز عقل  منظوردر قرآن كریم 

 نداشته جهان آفریدگار با آشنایي و دوستي و محبّت ایجاد در تأثيري هيچگونه و ندهند قرار تأثير تحت را عواطف و دل كانون

 صورتي رد دارد عملي ي جنبه كه اطالعاتي است همچنين و داشت؛ نخواهند شناسي جهان و توحيدي مسائل با ارتباطي باشند،

 عالّمه نهمچو بزرگي مفسّران و دانشمندان نظرات براساس همچنين باشد؛ داشته هم «عمل» كه شود مي گفته آنها به «تعقّل»

 نيز دراکا و عمل از هایي زمينه عقل، از شده گرفته بهره مفهوم ميان كریم قرآن در كه شود مي مشخّص وضوح به طباطبایي
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 همف در نظر، این از است؛ گرفته قرار كریم قرآن تصدیق و تأیيد مورد إدراكي و عملي عقل حقيقت، در و است مدّنظر

 دانند، مي «ادراكي و عملي عقل» را عقل از مُراد كه تفسيري هاي برداشت به باید ،«عقل» قرآني مشتقّات قرآني كاربردهاي

 .نمود توجّه بيشتر

 عقلي الفاظ ي زمره در نيز مادّه سي و است شده وارد بار 42 آن مشتقّات و عقل كریم قرآن در گفت باید نهایت در

 .دارند ارتباط عقل مفهوم با سلبي یا ایجابي وجه به كه شوند مي محسوب كریم قرآن

 پي نوشتها : 

1- Heraclitus 

2- Active  )العقل الفعّال( 

3- Passive  )العقل المنفعل( 

 وفات ميالدي 50 حدود سال و بوده ميالد از قبل 20 او تولد تاریخ یهودي و فيلسوف و مفسر یهودي، یا اسكندراني فيلون-4

 است ميانه افالطوني دوره بنام متفكران از یكي فيلون داشت ممتازي موقعيت یهودیان ميان خود، حيات زمان در او. است یافته

 (  157و  151ش.: 1375گذاشته است. )ر.ک: گندمي نصرآبادي،  جاي بر سامي ادیان متفكران بر عميقي تأثير كه

                             

5 - Sophocles 

 ـ در سراسر پژوهش حاضر، از قرآن كریم، ترجمه ي آیت اهلل مكارم شيرازي بهره برده شده است . 6
ـ بعد از انتخاب عقل توسّط آدم، جبرئيل به حياء و دین گفت او را ترک كنيد و آن دو گفتند ما دستور داریم كه با عقل  1

 (10: 1، جش.1365ر.ک: كليني، )باشيم؛ براي آگاهي بيشتر 

 
7- Syntagmatic Relations  )عالقات التركيب( 
2- Paradigmatic Relations  )عالقات االِستبدال( 

نَّمَا بازشناخت: *إ« الیستكبرون»را از روي صورت منفي آن « استكبار»سوره سجده مي توان معناي واژه ي  15ـ مثالً در آیه  10

آورند ن ميات ما ایماتنها كساني به آی} رُونَ*حَمْد رَبّهمْ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِذَا ذُكّرُوا بِنَا الَّذینَ إِیُؤْمنُ بآیَاتِ

بر آورند و تكافتند، و تسبيح و حمد پروردگارشان را بجاي ميكه هر وقت این آیات به آنها یاد آوري شود به سجده مي

 {.كنندنمي

« ءفتراإ»مي توان معناي دقيق واژه « الكذب»و « إفتري»، «أظلم»ـ به عنوان مثال، با شناسایي و مشاهده ي هم نشيني واژه هاي  11

 (31 ش.:1321 را كه كلمه كانوني این حوزه است، مشخّص كرد. )كرماني،
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12- Parallelism  )التّناظر( 

 

 

 منابع و مآخذ

دار القرآن الكریم )دفتر مطالعات تاریخ و معارف انتشارات ؛ ترجمه: آیت اهلل ناصر مكارم شيرازي، قرآن کريم .1

 ش.1313، چاپ دوّم، قم،اسالمي(

 ش.1351امام علي )ع(، ترجمه و شرح فيض اإلسالم، بي نا، تهران، ؛ نهج البالغة .2

 الف( کتب عربي

 ش.1315دارالهجرة، قم،  نشر، شرح نهج البالغة يد؛عبدالحم ینعزّالد ید،الحد يابن أب .1

يروت، ب، نشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة األولي، المخصّصابن سيده المرسي، علي بن اسماعيل النحوي اللغوي؛  .2

 م.1226ق./  1411لبنان، 

، تحقيق: محمّد حسّان الطيّان و یحيي مير علم، الناشر:مجمع اسباب حدوث الحروفابن سينا، حسين بن عبداهلل ؛   .3

 ق.1403م./ 1273اللغة العربية بدمشق، الطبعة األولي، سوریا، 

4.        ،    ق. 1331، القاهرة، مصر، ، تحقيق: شيخ محيي الدّین صبري الكُردي، بي ناالنجاة؛ 

 م.1273نشر دار و مكتبة الهالل، الطبعة األولي، بيروت، لبنان،  الحبّ في القرآن الكريم،ابن الشریف، محمود؛  .5

، تصحيح: علي اكبر غفاري، مؤسسة النشر اإلسالمي، الطبعة الثانية، قم، تحف العقولابن شُعبة، حسن بن علي؛  .6

 ق.1404

 ج(، مكتبة المشكاة اإلسالمية، بيروت، لبنان، بي تا.2، )م المحیط في اللغةمعجابن عبّاد، الصاحب؛  .1

تحقيق: أحمد  ،الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلِها و سُنَنِ العرب في کالمهاابن فارس، أبو الحسين أحمد؛  .7

   (م.1221 )ق.1417حسن بسبج، نشر دارالكتب العلمية، الطبعة األولي، بيروت، لبنان، 

2.          ،   م.1222ج(، وضع حواشيه ابراهيم شمس الدّین، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 6، )مقايیس اللغة؛ 

 م.1261، بي نا، بيروت، لبنان، تهذيب األخالق وتطهیر االعراقابن مسكویه، ابوعلي؛  .10

ات جاح الوطنيّة، كلّيّة الدِّراس، جامعة النألفاظ العقل و الجوارح في القرآن الكريماألسمر، سهام محمد احمد؛  .11

 م. 2001العليا، نابلس، فلسطين، 

 م. 1215، ترجمة: كمال محمّد بِشر، نشر مكتبة الشباب، مصر، دور الكلمة في اللغةأولمان، ستيفن؛  .12
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بغداد،  یة،لمستنصراجامعة الاألداب ب ية، نشر كلةالماشط يمعبدالحل يدمج ية، نَقَلَهُ بِالعربعلم الداللةالمر، فرانک آر.؛ ب .13

 م.1275

 ش.1321، منشورات ذَوِي القُربي، چاپ اوّل، قم، الرافِد أللفاظ القرآن الكريممصطفي؛  البدر، رافد .14

، الطبعة ، نشر عالَم الكتب للنشر والتوزیعدالالت الظاهرة الصوتیة في القرآن الكريمدومي، خالد قاسم؛ بني .15

 م.2006األولي، إربد، اُردن، 

 م. 1273ج(، نشر دارالفكر، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 7،)تفسیر بحر المحیطيّان؛ ابوح يدي،توحال .16

روت، لبنان، ، نشر دارالكتب العلمية، الطبعة األولي، بيالمعجم المفصّل في تفسیر غريب القرآنالتونجي، محمّد؛   .11

 .(م2003 ق.)1424

المهدي، نشر  الرزاق عبد: المحقق، العربیة وسر اللغة فقهإسماعيل؛  بن محمد بن الملک عبد، ابومنصور الثعالبي .17

 م.2002ق./ 1422، بيروت، العربي التراث إحياء

 ق.1351، تحقيق: هارون الحلبي، الشركة اللبنانية للكتّاب، بيروت، لبنان، الحیوانالجاحظ، عمرو بن بحر؛  .12

طبعة األولي، ، نشر مكتبة اآلداب، الأللفاظ القرآن الكريمالمعجم االِشتقاقي المُؤصَّل حسن؛ محمّدحسنجَبَل،  .20

 م.2010القاهرة، 

 ق.1414، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، چاپ دوم، قم، وسائل الشیعةالحُرّ العامِلي، محمّد بن الحسن؛  .21

، نشر كلية ابن رشد، بغداد، دقائق الفروق اللغوية في البیان القرآنيالدوري، محمّد یاس خضر؛  .22

 م.(2005ق.)1426

 عبد محمد. د:  ةودراس ، تحقيقومقدّمته األصفهاني الراغب تفسیرمحمّد؛  بن حسين الراغب األصفهاني، ابوالقاسم .23

 م.(1222ق.)  1420 األولى، مصر، طنطا، الطبعة بجامعة اآلداب الناشر: كلّيّة بسيوني، العزیز

24.         ،   م.2005دارالفكر، الطبعة الثالثة، بيروت، ، نشر المفردات في غريب القرآن؛ 

 ،تفسیر مفردات القرآن في ترتیب لغات مجمع البیان والمیزان؛ روحي، محمّد و فيّاض بخش، محمّدتقي .25

 ق.1422، تهران، انتشارات احياء كتاب

بنان، ل ، منشورات مكتبة الحياة، بيروت،تاج العروس مِن جواهر القاموسالزبيدي، محبّ الدّین ابو الفيض؛  .26

 ق.1414

، ، تحقيق: عبدالرحمن اسعدي، مطبعة الخلود، مصرمیزان األصول في نتائج العقولالسمرقندي، محمّد بن احمد؛  .21

 م.1271

، نشر دارالشروق، الطبعة السابعة عشر، بيروت/القاهرة، في ظالل القرآنسيد قطب، ابراهيم بن حسين الشاربي؛  .27

 ق.1412
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، الطبعة ، تحقيق مصطفي البابي الحلبي، نشر دارالتراثاإلتقان في علوم القرآنمان؛ السيوطي، جالل الدین عبدالرّح .22

 م.1251الثالثة، القاهرة، مصر، 

ق. 1416، نشر دارالرشيد، الطبعة الثالثة، دمشق، الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانهالصافي، محمود؛  .30

 م.(1225)

شش ا. ک. روسِن، انتشارات مؤسّسه مطالعات اسالمي مگ گيل، چاپ كو، بهاألمَد علي األبَدالعامري، ابوالحسن؛  .31

 اوّل، تهران، بي تا.

 م.1227، منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب، دمشق، سوریا، خصائص الحروف العربیة و معانیهاعبّاس، حسن؛  .32

ر وزارة التعليم الندوي، نش، تحقيق: سيد رضوان علي المعجم المُفهرَس أللفاظ القرآن الكريمعبدالباقي، فؤاد؛  .33

 م.1261العالي، الكویت، 

 م.2001، ناشر اتّحاد الكتّاب العرب، دمشق، سوریا، علم الداللةعبدالجليل، منقور؛  .34

 ي تا.، نشر دارالمعرفة، بيروت، لبنان، بالمطالب العالیة بزوائد المَسانید الثّمانیةالعسقالني، ابن حَجر؛  .35

طبعة االولي، ، المؤسسة سطور المعرفة، الموسوعي أللفاظ القرآن الكريم و قراءاتهالمعجم مختار؛  عمر، احمد .36

 ق.1423ریاض، المملكة العربية السعودیة، 

، ، تقدیم: عائشة عبدالرحمن، نشر دارالشروق، الطبعة األوليالوجوه والنظائر في القرآن الكريمالعَوّا، سلمي محمّد؛  .31

 م.(1227ق.)1412القاهرة، 

 ق.1322اجزاء(،المكتبة التوفيقيّة، القاهرة،  3) إحیاء علوم الدينالطوسي )غزالي(، ابوحامد محمّد بن محمّد؛ الغزّالي  .37

32.        ،   نشر دارالفكر، بيروت، لبنان، بي تا.المستصفي مِن علم األصول؛ ، 

 السامرائي، مؤسسة دارالهجرة، الطبعة الثانية، بي، تحقيق: مهدي المخزومي و ابراهيم العین الفَراهيدي، خليل بن احمد؛ .40

 ق.1402جا، 

 ق.1424، نشر دارالجيل، بيروت، لبنان، القاموس المحیطالفيروزآبادي، ـــ ؛  .41

بري و دارالكتب ، المطبعة األميریة الكالكبیر  الشرح غريب فيالمصباح المنیر الفيومي الرافعي، احمد بن محمّد؛  .42

 ق.1327لبنان، العلمية، بيروت، 

 ق.1416، مكتبة وهبة القاهرة، الطبعة األولي، مصر، العقل والعلم في القرآن الكريمالقرضاوي، یوسف؛  .43

هران، ، تصحيح: علي اكبر غفاري، انتشارات دارالكتب اإلسالمية، تاصول الكافيالكُليني، ابو جعفرمحمّد بن یعقوب؛  .44

 ق.1377ش./1365

روت، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، بي، األئمّة األطهار أخبار رِرَدُاألنوار الجامعة لِبحار مجلسي، محمّد باقر، ال .45

 ق.1412و  1404لبنان، 
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، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اوّل، التحقیق في کلمات القرآن الكريمالمصطفوي، حسن؛  .46

 ش.1367تهران، 

 م.1271ج(، الطبعة الثالثة، بيروت، 1علم للمالیين،) ، نشر دارالتفسیر الكاشفمغنيه، محمّد جواد؛  .41

ج(، انتشارات  3، )تفسیر کشف الحقائق عن نكت اآليات والدقائقالحسيني؛  العلوي الموسوي، محمّد كریم .47

 ق. 1326مطبعه ي حاج عبدالمجيد و صادق نوبري، تهران، 

 م. 2005امام عبدالفتاح، بيروت،  ، نقله بالعربيمحاضرات في الفلسفة و التاريخهگل، گئورگ ویلهلم؛  .42

 ب (کتب فارسي 

، انتشارات هِرمِس، چاپ دوم، تهران، فیلسوفان يهودي و يک مسأله بزرگابراهيمي دیناني، غالمحسين؛  .50

 ش.1372

 ش.1347، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل، تهران، معني شناسياختيار، منصور؛  .51

 .ش 1372رات دانشگاه پيام نور، چاپ پنجم، ،انتشامقدمات زبان شناسيباقري، مهري؛  .52

، باهتمام مهدي محقّق، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، وجوه قرآنتفليسي، ابوالفضل حُبَيش بن ابراهيم؛  .53

 ش.1376تهران، 

حمد ا، انتشارات مركز بين المللي نشر اسراء، جلد چهارم، محقّق: تسنیم: تفسیر قرآن کريمجوادي آملي، عبداهلل؛  .54

 ش.1320قدسي، چاپ هفتم، قم، 

55.        ،    انتشارات مركز بين المللي نشر اسراء، جلد سيزدهم، محقّق: عبدالكریم تسنیم: تفسیر قرآن کريم؛ ،

 ش.1320عابدیني، چاپ چهارم، قم، 

تهران، ج(، انتشارات لطيفي، چاپ اوّل، 17، )انوار درخشان در تفسیر قرآنحسيني الهمداني، سيد محمد؛  .56

 ق.1370

 ،، انتشارات زوّار، چاپ اوّل، تهرانان الوفاءترجمه و گزارش رسائل اخوان الصّفا و خلّحلبي، علي اصغر؛  .51

 ش.1360

 ش.1375، انتشارات دارالعلم، چاپ اوّل، قم، درآمدي بر معناشناسي قرآنخلف مُراد، عبدالرحيم؛  .57

 ش.1310لي محمّد حق شناس، نشر مركز، چاپ اوّل، تهران، ، ترجمه : عتاريخ مختصر زبان شناسيروبينز، آر. اچ؛  .52

ه ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشتحلیل زبان قرآن و روش شناسي فهم آنسعيدي روشن، محمّدباقر؛  .60

 ش.1372اسالمي، چاپ چهارم، قم، 

وي، چاپ رض ، انتشارات بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدسشرح و تفسیر لغات قرآنشریعتمداري، جعفر؛  .61

 ش.1315اوّل، مشهد، 
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گي، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهن، تصحيح: محمّدخواجویي، انتشارات شرح اصول الكافي شيرازي، مالصدرا؛ .62

 ش.1366چاپ اوّل، تهران، 

 ش.1373: شعر(، انتشارات سوره مهر، چاپ اوّل، تهران، 2)ج زبان شناسي به ادبیات ازصفوي، كوروش؛  .63

 ش.1315، بي نا، تهران، شیعه در اسالممه محمّد حسين؛ طباطبایي، عالّ .64

، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم، قم، چندمعنايي در قرآن کريمطيّب حسيني، سيد محمود؛  .65

 ش.1372

تان ، ترجمه : حميدرضا شيخي، انتشارات آسمباحثي در فقه اللّغه و زبان شناسي عربيعبدالتوّاب، رمضان؛  .66

 ش.1361، چاپ اوّل، مشهد، قدس رضوي

، ترجمه : پرویز آزادي، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اوّل، سبک شناسي قرآن کريمعبدالرؤوف، حسين؛  .61

 ش.1320تهران، 

، تصحيح احمد آرام، انتشارات سنائي، چاپ اوّل، تهران، کیمیاي سعادتغزّالي طوسي )غزالي(، ابوحامد محمّد؛  .67

 ش.1345

 ش.1371، انتشارات زوار، چاپ اوّل، تهران، سیر حكمت در اروپافروغي، محمّد علي؛  .62

 ش.1374جلد(، انتشارات دارالكتب اإلسالمية، چاپ دهم، تهران،  1، )قاموس قرآنقَرَشيّ، سيد علي اكبر؛  .10

 ي،اصغر مهدو يو عل ينويم يمجتب يح:، تصح(ج2، )يمصنّفات بابا افضل کاشانبابا افضل؛  ي،مرق يكاشان .11

 .ش1334نا، تهران،  يچاپ اوّل، ب

 ش.1344ج(، انتشارات اسالميه، چاپ دوم، تهران، 10، )تفسیر کبیر منهج الصادقینكاشاني، مالّ فتح اهلل؛  .12

 ش.1321، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اوّل، تهران، معني شناسي عقل در قرآن کريمكرماني، سعيد؛  .13

 ش.1377، ترجمه: حشمت اهلل صباغي، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ اوّل، تهران، شناسي زبانمتيوز، پي. اچ.؛  .14

 ش.1366ج(، نشر دارالكتب االسالمية، چاپ اوّل، تهران، 21، )تفسیر نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .15

 ش.1311، انتشارات دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، چاپ اوّل، تهران، تاريخ فلسفه غربملكيان، مصطفي؛  .16

 ج( مقاالت

 سال، شناسي بانز و زبان مجلّه، دين زبان معناداري مسأله به فلسفي، اسالمي نگرشي؛ حميدرضا، اللهي آیت .11

 ش.1374 زمستان و پایيز، 2 شماره، 1

 ش.1375مسلسل، پایيز  51، 3، فصلنامه بيّنات، سال سيزدهم، شماره «زبان قرآن»باستاني، زینب؛  .17

مه قَبَسات، سال ، فصلنا«مقايسه میان سه رويكرد عمده تفسیري در فهم قرآن و عهدين»ساجدي، ابوالفضل؛  .12
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