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استدالل منطقي در قرآن

تاريخ دريافت5031/0/03 :

تاريخ تأييد5031/1/15 :

محمدرضا محمدعلیزاده *

خدای سبحان در قرآن کریم ،رسالت پیامبر اکرم

را تالوت آیات ،تعل یم

کتاب و حکمت ،و تزکیه نفوس معرفی م یکن د .ج ام مم ه ای ن رس التم ا،
رسالت دعوت ب ه س وی خداس ت .ق رآن ک ریم ب ا بی ان ای ن رس الت ج ام ،
روشمای آن ،یعنی حکمت ،موعظه حسنه و جدال احسن را بیان ک رد اس ت.
خدای سبحان شیو مای گوناگون دعوت را به رسول خدا(ص) آموخت ه و خ ود
نیز در تبیین و تفهیم معارف قرآنی ،آنها را به کار گرفته است.
در این پژومش ،با اذعان به وجود استدالل عقلی به لحاظ صورت و ماد در
قرآن ،به بررسی برخی از الگومای صوری استدالل در قرآن ،یعنی الگوی قیاسی
میپردازیم .بررسی تمام صورت مای استدالل ،مانند ص ورت مر رو و مر مر،
صورت بسیط و مرکب ،صورت قیاس ،استقراء و تمثیل و بررسی تفریلی تم ام
صورتمای قیاسی ،یعنی اقترانی حملی و شرطی و استثنایی اترالی و انفر الی،
و ممچنین بررسی روش برمان ،خطابه و جدل در قرآن ،نیازمن د پ ژومشم ای
متعدد و مستقل است و در این تحقیق مخترر نمیگنجد .به ممین دلیل در ای ن

* استاديار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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پژومش ،بهاخترار به بررسی برخ ی از ص ورتم ای اس تدالل ،یعن ی ص ورت
قیاسی میپردازیم و سایر مباحث را به پژومشمای دیگر واگذار میکنیم.

واژگان کلیدی :ق رآن ،اقتران ی حمل ی ،اقتران ی ش رطی ،اس تثنایی اتر الی،
استثنایی انفرالی.
مقدمه

یکی از تقسیمات استدالل از جهت صورت ،تقسیم به قی اس ،اس تقراء و تمثی ل
است .این تقسیم به اعتبار چگونگی انتقال از مق دمات ب ه نتیج ه و رابط ه می ان
حدود استدالل از جهت کلیت و جزئی ت و ش مول و ع دم ش مول اس ت .اگ ر
واسطه در استدالل ،نسبت به موضوع نتیجه ،شمول داش ته باش د ،آن را ص ورت
قیاسی ،و اگر عکس آن باشد ،آن را صورت استقرائی ،و اگر حد وسط نسبت ب ه
اصغر ،نه شامل باشد و نه مشمول ،بلکه ممعرض و مباین ،ولیکن مشابه و مماثل
با آن در وصفی باشد که ممین مشابهت ،دلی ل انتق ال از حک م یک ی ب ه حک م
دیگری است ،استدالل را تمثیل مینامند (فارابی8041 ،ق ،ج808 :8؛ ابنسینا8814 ،م:

868؛ فخر رازی108 :8818 ،؛ مظفر8018 ،ق.)188 :
منطقدانان صورت قیاس را به اقتران و استثناء ،و صورت اقتران را به حملی و
شرطی (قطب رازی ،بیتا101 :؛ همو818 :8810 ،،؛ مو،یی بدوهللای دو ،ی8081 ،ق18 :؛

مالها ی سد،واری ،8888 ،ج )181 :8تقسیم کرد اند .اقتران حملی آن است که مم ه
مقدماتش که مشتمل بر حد متکررند ،قریه حملی ه باش ند ،و اقت ران ش رطی آن
است که ممه یا برخی از مقدماتش که مشتمل بر حد متکررند ،شرطیه باشند .نیز
صورت قیاس استثنائی را به مترل و منفرل تقسیمبندی کرد اند (فارابی8041 ،ق،
ج888 :8؛ بهمنیار801 :8881 ،؛ ابنسهالن سواوی118 :8818 ،؛ فخور رازی ،8888 ،ج:8

سال یازدهم ،تابستان  ،8931شماره مسلسل 04

577

818؛ قطب رازی ،بیتا .)884 :متر ل آن اس ت ک ه مقدم ه ش رطیه آن ،متر له ،و
منفرل آن است که مقدمه شرطیه آن ،منفرله باشد .بنا بر این تقسیمبندی ،برخی
از تالزمما و تعاندما زیرمجموعه اقتران مستند و اساساً اقتران به معن ای ان درا
نیست تا فقط شامل حملی باشد ،بلکه به معنای استفاد از حد مشترک و متک رر
به صورت خاص است؛ بهگونهایکه شامل اشتراک و تکرار در استثنایی تالزمی و
تعاندی (مترل و منفرل) نشود .مرکدام از این روشما خود اقسامی دارد .م ثالً
قیاس اقترانی را بر اساس جایگا اوسط نسبت به اصغر و اکب ر در مق دمات ،ب ه
اَشکال اربعه تقسیم میکنند (فخور رازی ،8888 ،ج860 :8؛ همو108 :8818 ،،؛ بالمو

حلی841 :8888 ،؛ هم8081 ،،ق886 :؛ قطب رازی ،بیتا101 :؛ هم.)811 :8810 ،،
این تقسیمات در واق اشار به روشم ای مختل د در ان درا و روشم ای
مختلد در تالزم و تعاند است که بررسی تفریلی ممه این روشمای قیاس ی در
استداللمای قرآنی به پژومشی مفرل نیاز دارد و در پژومشی مخترر نمیگنجد؛
به ممین دلیل ،در این تحقیق بهاخترار به بررسی صورتمای قیاسی م ذکور در
استداللمای قرآنی میپردازیم.
صورت قیاس اقتراني حملي در قرآن

قیاسمای اقترانی حملی با شکلمای مختلفی که دارند ،در اس تداللم ای قرآن ی
استفاد شد اند .اقترانی حملی به اعتبار جایگا اصغر و اکبر (موضوع و محم ول
نتیجه) و جایگا اوسط (حد متکرر) در صغری و کبری (مقدمات قیاس) اشکالی
دارد.
صورت شکل اول در استداللهای قرآن

صورت شکل اول در استدالل قیاسی اقترانی حملی

که استدالل از حک م کل ی
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به حکم جزئی است

آن است که حد وسط ،محمول بر اصغر (موضوع نتیج ه)

در صغری و موضوع برای اکبر (محمول نتیجه) در کبری باش د (فوارابی8041 ،ق،

ج818 :8؛ بهمنیار888 :8881 ،؛ فخر رازی ،8888 ،ج860 :8؛ قطب رازی ،بویتوا.)101 :
مفهوم این صورت در استدالل قیاسی اقتران ی حمل ی عب ارت اس ت از ان درا
موضوع نتیجه تحت اوسط در صغری ،و اندرا ی ا ع دم ان درا اوس ط تح ت
محمول نتیجه در کبری ،که نتیجه آن ،اندرا یا عدم ان درا اص غر تح ت اکب ر
است.
آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که مشتمل بر استداللان د و ص ورت
استدالل در آنها بر این اساس قابل بیان است .در اینجا به نمونهمایی از این آیات
اشار میکنیم.
در آیات شریفه «أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَاا
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ
جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَااجِزاا
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُاونَ أَمَّانْ يُجِيا ُ الْمُضْاََرَّ إِذَا دَعَاا ُ وَيَكْشِا ُ السُّاوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلاا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِاي ظُلُمَااتِ الْبَار
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الريَاحَ بُشْراا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْارِكُونَ
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَاعَ اللَّاهِ قُالْ هَااتُوا

بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (نمل )60-64 :از صورت شکل اول استفاد شد است.
در این آیات شریفه ،استداللمای مشابهی از جهت صورت ،ب ر نف ی الومی ت از

بتما و اختراص الومیت به خداوند آورد شد است.
استدالل اول :خداوند خالق آسمانما و زمین است .م رکس خ الق آس مان و
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زمین باشد ،اله است؛ پس خداوند اله است .اما بتما خالق نیستند .مر کس خالق
نباشد ،اله نیست؛ پس بتما اله نیستند.
استدالل دوم :خداوند فروفرستند باران از آسمان است .مر کس فروفرس تند
باران است ،اله است؛ پس خداوند اله است .صورت سلبی این اس تدالل ،ممانن د
صورت سلبی استدالل اول است.
استدالل سوم تا سیزدمم :استداللمای بع دی ممانن د اس تداللم ای قبل ی از
جهت صورت ،ایجابی و سلبیاند و نتیجه صورت ایجابی ،اثبات الومیت خداوند
و نتیجه صورتمای سلبی ،س لب الومی ت از ب تماس ت .ح د وس ط در ای ن
استداللما به ترتیب عبارت است از :رویاندن باغما و درختما ،زمین را آرامگ ا
و قرارگا ساختن ،پدید آوردن رودما در زمین ،پدید آوردن کو ما در زمین ،پدید
آوردن مان میان دو دریا ،جواب دادن به مرطر و برطرف ساختن ناراحتی از او،
جانشین قرار دادن انسانما در زمین ،مدایت انسانما در ظلمات خشکی و دری ا،
فرستادن باد ،ایجاد آفرینش و اعاد آن ،و رزق دادن به انسانما از آسمان و زمین.
بنا بر تحلیلی که مفسران از برخی آیات استداللی قرآن ارائه میدمند ،استدالل
در آیات متعدد دیگری نیز بر اساس صورت شکل اول است .ب ه برخ ی از ای ن
آیات را به اخترار اشار میکنیم:
آیه اول :آی ه  575س ور نس اء (بالمو بدابدوا،ی8088 ،ق ،ج808 :1؛ مهللرسوی،
8088ق ،ج161 :1؛ ج،ا ی آملی ،8881 ،ج 148 :11ب بعهلل).

آیه دوم :آیه  57سور مائد (ابنبجیدو 8088 ،ق ،ج11 :1؛ قاسومی8081 ،ق ،ج:0

88؛ ج،ا ی آملی ،8881 ،ج.)148 :11
آیه سوم :آیه  77سور مائد (بالم بدابدا،ی8088 ،ق ،ج184 :8؛ بدرسی،8888 ،

ج ،800 :8بغهللا ی8081 ،ق ،ج81 :1؛ فخر رازی8014 ،ق ،ج.)041 :81
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آیه چهارم :آیه  71سور مائد (فخر رازی8014 ،ق ،ج084 :81؛ بیضاوی8081 ،ق،

ج881 :1؛ سمرقنهللی ،بیتا ،ج084 :8؛ بالم بدابدا،ی8088 ،ق ،ج.)88 :6
آیه پنجم :آی ه  711س ور بق ر (غ،ایوی8086 ،ق811 :؛ مالصوهللرا848 :8868 ،؛

ج،ا ی آملی8881 ،ق ،ج.)101 :1
صورت شکل دوم در استداللهای قرآن

مقرود از شکل دوم ،صورتی از استدالل است که در آن ،حد وسط در مق دمات
نسبت به دو جزء نتیجه ،محمول باشد (فوارابی8041 ،ق ،ج818 :8؛ بهمنیوار:8881 ،

888؛ فخر رازی8888 ،ق ،ج860 :8؛ بالم حلی8081 ،ق886 :؛ قطب رازی ،بیتا.)101 :
دو موضوع با محمول واحد ،در صورت ایج ابی ی ا س لبی ب ودن دو مقدم ه،
نتیجه لزومی ندارند .گرچه در مقام ظن ،صورت دو ایجاب برای ظن به ایجاب و
صورت دو سلب برای ظن به سلب مفیدند ،اما در صورت ایجاب یکی و س لب
دیگری ،حتماً منتج سلب کلی یا جزئی خوامند بود.
آیات بسیاری وجود دارد که اس تدالل در آنه ا را ب ر اس اس ص ورت قی اس
اقترانی شکل دوم برای دستیابی به نتایج سلبی میتوان بیان نمود.
نم،ن اول :آیه شریفه «وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُ ُ قُالْ فَلِامَ
يُعَذبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّاهِ مُلْا ُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ» (ما،هلله.)81 :
غزالی و مالصدرا پس از بیان استدالل حررت ابرامیم

در آی ه ش ریفه «ال

أحب االفلین» برای شکل دوم میگویند :خداوند به پیامبرش می زان اوس ط را در
مواض کثیری از قرآن تعلیم داد است تا به پدرش ابرامیم خلیل

در اس تفاد

از این میزان اقتدا کند .سپس به دو موض از این مواض کثیر اشار کرد ان د ک ه
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یک مورد آن ،ممین آیه است (غ،ایی8086 ،ق818 :؛ مالصهللرا.)888 :8868 ،
از ظامر آیه شریفه اینگونه به دست میآید که مسئله تعذیب و مسئله ذن ب،
دو حد وسط جداگانه مستند .اگر حد وسط تعذیب باشد ،صورت استدالل چنین
است :شما عذاب شد اید یا عذاب میشوید و ابناء و احباء عذاب نمیشوند؛ پس
شما فرزندان و دوستان خدا نیستید .ام ا اگ ر ح د وس ط ذن ب باش د ،ص ورت
استدالل چنین است :شما گنامکار مستید و فرزندان و دوستان ،گنامکار نیس تند؛
پس شما فرزندان و دوستان خدا نیستید.
عبارت «ابناء اهلل و احباء اهلل» در واق کنایه از صفت امنیت از عذاب و عقوبت
است (فخر رازی8014 ،ق ،ج .)108 :1این مدعا با یک استدالل که در قالب استفهام
در فقر «قُلْ فَلِمَ يُعَذبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ» بیان شد  ،رد شد است .مراد از تعذیب یهود و
نراری ،چه عذابمای گذشته ،یعنی اموری مانند مسخ آنها باشد و چ ه ع ذاب
آیند و آخرت باشد که آنها خود ب ه ای ن ع ذاب اعت راف ک رد ان د (زمخشوری،
8048ق ،ج681 :8؛ بدرسووی ،8881 ،ج188 :8؛ فخوور رازی8014 ،ق ،ج818 :88؛ بالم و

بدابدا،ی8088 ،ق ،ج ،)114 :1در مر ص ورت ،تع ذیب آنه ا ام ری واق

اس ت و

خداوند با این امر در واق ادعای عدم تعذیب آنها را نقض میکند.
صورت استدالل در این آیه شریفه بنا بر ش کل دوم ای ن گون ه اس ت« :اناتم
تذنبون و تعذبون ،االبناء و االحبااء التاذنبون و التعاذبون؛ فاانتم لساتم باالبنااء و
االحباء» (ق،ودنی1444 ،م188 :؛ آی،سی8081 ،ق ،ج.)181 :8
نم،ن

وم :آیه شریفه «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّاا أَفَالَ

قَالَ لَا أُحِ ُّ الْآفِلِينَ» (انعام.)86 :
برخی استدالل در این آیه را بر اساس صورت شکل دوم یا میزان اوسط بی ان
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کرد اند؛ بنابراین ،صورت استدالل در این آیه شریفه این گونه است« :القمر آفال،
االله ليس بآفل؛ فالقمر ليس باله» (غ،ایی8086 ،ق810 :؛ مالصهللرا884 :8868 ،؛ همو،،

 .)148 :8864برخی دیگر ،صورت استدالل در این آی ات را مرک ب از دو قی اس
اقترانی شکل اول و شکل دوم م یدانن د و ص ورت اس تدالل را ای نگون ه بی ان
میکنند« :ستار و ما و خورشید آفلاند .میچ آفلی محبوب نیست؛ پس میچی ک
از ستار و ما و خورشید محبوب نیستند .خدا کسی است که محبوب است؛ پس
ستار و خورشید ،خدا نیستند» (ج،ا ی آملی .)18 :8818 ،آنچه در اینجا در این آیه
و سایر آیات مهم است ،تبیین استدالل در این آیات بر اساس صورت ش کل دوم
است؛ اما اینکه حدود استدالل ،و نیز نوع استدالل را به جهت ماد  ،چ ه ب دانیم،
بحثی مادی است ،نه صوری .پس چه حد وسط ،افول و حرکت و حدوث باش د
و چه محبت ،در مر صورت ،در این آیه ،قیاس اقترانی شکل دوم وجود دارد.
بنا بر تحلیلی که مفسران از برخی آیات استداللی قرآن ارائه میدمند ،استدالل
در آیات متعدد دیگری نیز بر اساس صورت شکل دوم است؛ برخی از این آیات
را به اخترار اشار میکنیم.
آد اول :آیه شریفه  511سور آل عمران (فخر رازی8014 ،ق ،ج.)014 :8
آد

وم :آیات شریفه  1و  7سور جمعه (غ،ایی8086 ،ق818 :؛ مالصهللرا:8868 ،

.)888
صورت شکل سوم در استداللهای قرآن

شکل سوم را به صورتی از استدالل تعرید میکنند که در آن ،حد وس ط در م ر
دو مقدمه ،موضوع قرار گرفته است و جایگا اصغر در صغری و نتیج ه متف اوت
است؛ گرچه جایگا اکبر در کبری و نتیج ه یکس ان اس ت (فوارابی8041 ،ق ،ج:8
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818؛ فخر رازی8888 ،ق ،ج860 :8؛ بهمنیار888 :8881 ،؛ قطوب یویرازی086 :8868 ،؛

قطب رازی ،بیتا)101 :؛ به ممین دلیل ،این فرمول را نه در رتبه اول ب دامت و ن ه
در رتبه چهارم و نه در رتبه دوم ،بلکه در رتبه سوم بدامت میدانند که در مقایسه
با شکلمای اول و دوم ابهام بیشتری دارد.
نتایج لزومی این فرمول ممیشه جزئیه ان د و ب ه دلی ل اینک ه ای ن فرم ول ب ه
گونهای است که اصغر در نتیجه ممکن است اعم از اکبر باشد ،این فرمول نتیج ه
کلیه ،نه موجبه و نه سالبه را به شکل لزومی نمیتواند بدمد (ابنسینا8040 ،ق ،ج:1

181؛ قطب رازی041 :8810 ،؛ م،یی بدهللای د ،ی8081 ،ق )81 :و به ممین دلیل ،آن را
از شکل اول و دوم پایینتر میدانند.
برای استدالل به صورت شکل سوم در آیات قرآن ،نمونهمایی وجود دارد که
به برخی از آنها اشار میکنیم.
نم،ن اول :آیه شریفه «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَاى بَشَارٍ
مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِاهِ مُوسَاى نُاورًا وَهُادًى لِلنَّاا ِ تَجْعَلُونَاهُ
قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراا وَعُلمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُامْ
فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» (انعام.)88 :
صورت استدالل شکل سومی در این آیه چنین است :موسی
موسی

بش ر اس ت.

کتاب و وحی بر او نازل شد است؛ پس بعض بش ر وج ود دارد ک ه

وحی بر او نازل شد است .بنابراین ،سخن یهود که بر میچ بش ری وح ی ن ازل
نمیشود ،باطل است؛ زیرا با صدق موجبه جزئیه نق یض آن ،یعن ی س البه کلی ه،
باطل است (غ،ایی8086 ،ق884 :؛ مالصهللرا888 :8868 ،؛ هم.)184 :8864 ،،
نم،ن

وم :آیه شریفه «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةا قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ
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هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُالْ إِنَّمَاا
هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ» (انعام.)88 :

در این آیه شریفه برای اثبات اینکه «بزرگترین شامد ،شامد رسول اهلل است»
به استداللی شکل سومی تمس ک ش د اس ت .ای ن اس تدالل عب ارت اس ت از:
خداوند بزرگترین شامد است .خداوند شامد رسول اهلل است؛ پس بزرگت رین
شامد ،شامد رسول اهلل است.
صورت قیاس اقتراني شرطي در قرآن

برای قیاس اقترانی شرطی در قرآن کریم ،میت وان نمون هم ای زی ر را آورد ک ه
برخی مؤلد از دو مترله ،برخی مؤلد از مترله و حملی ه ،و برخ ی مؤل د از
منفرله و حملیهاند.
اقتراني شرطي مؤلف از دو متصله در قرآن

نم،ن اول« :كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ال تََْغَوْا فيهِ فَيَحِلَّ عَلَايْكُمْ ََضَابي وَ مَانْ
يَحْلِلْ عَلَيْهِ ََضَبي فَقَدْ هَوى» (ب .)18 :
این آیه شریفه را میتوان به صورت دو مترله که ح د مش ترکی دارن د و ب ه
صورت فرمول شکل اول مستند ،به این صورت بی ان نم ود :اگ ر در رزق خ دا
طغیان کنید ،غرب خدا بر شما وارد میشود و اگر غر ب خ دا ب ر کس ی وارد
شود ،سقوط میکند و مالک می شود ،که نتیجه آن این است «اگ ر در رزق خ دا
طغیان کنید ،مالک میشوید» .شرطیه بودن صغرای مذکور از فاء و شرطیه ب ودن
کبرای مذکور از «مَن» شرطیه استفاد میشود.
نم،ن

وم « :يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةا فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّا ِ بِالْحَق وَ ال
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تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّ َ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَاذابٌ شَاديدٌ
بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ» (ص.)16 :
این آیه شریفه را نیز می توان به صورت دو مترله ،به این صورت بی ان ک رد:
اگر از موای نفس پیروی کنی ،تو را از را خدا منحرف میسازد و اگر کسانی از
را خدا منحرف شوند ،عذاب شدید برایشان است که نتیج ه م یدم د« :اگ ر از
موای نفس پیروی کنی ،عذاب شدیدی ب رای توس ت» .ش رطیه ب ودن ص غرای
مذکور ،از فاء و شرطیه بودن کبرای مذکور ،از اسم موصول مس تعمل در معن ای
تعلیل بر پایه تعلیق حکم بر وصد استفاد میشود .اما اگر مقدمه دوم را حملی ه
بدانیم ،یعنی مرکس از را خدا منحرف ش ود ،ع ذاب ش دید ب رای اوس ت ک ه
دراینصورت ،یک قیاس اقترانی شرطیِ مؤل د از متر له و حملی ه از ای ن آی ه
استفاد میشود.
اقتراني شرطي مؤلف از حملیه و متصله در قرآن

برای اقترانی شرطی مؤلد از حملیه و مترله ،آیات زی ر را م یت وان ب ه عن وان
نمونه ذکر کرد:
نم،ن اول :آیه شریفه «الََّالقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْساانٍ وَ ال
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاا إِالَّ أَنْ يَخافا أَالَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْاتُمْ
أَالَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَال جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْ َ حُدُودُ اللَّهِ فَاال تَعْتَادُوها وَ
مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِ َ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره.)118 :
صورت استدالل اقترانی در این آیه شریفه به این شکل است :آن احکام حدود
خدا مستند و اگر کسی از حدود خدا تعدی کند ،ظالم است؛ پس اگر کسی از آن
احکام تعدی کند ،ظالم است.
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نم،ن

وم :آیه ش ریفه «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النساءَ فَََلقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا

الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ال تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ ال يَخْرُجْنَ إِالَّ أَنْ يَاأْتينَ بِفاحِشَاةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْ َ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ال تَدْري لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذلِ َ أَمْراا» (بالق )8 :و آیات شریفه «تِلْ َ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَُِعِ اللَّاهَ وَ رَسُاولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِ َ الْفَوْزُ الْعَظيمُ* وَ مَنْ يَعْصِ
اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَ ُ يُدْخِلْهُ ناراا خالِداا فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهينٌ» (نسوا)80-88 ::

که صورت استدالل در این آیات شریفه شبیه آیه قبلی است.
اقتراني شرطي مؤلف از منفصله و حملیه در قرآن

گامی ساختار انفرالی در قرآن کریم به گونهای است که متناسب با قیاس مقس م
است که نوعی اقترانی شرطی است (ابنسهالن ساوی111 :8818 ،؛ سهرور ی،8881 ،

ج881 :0؛ قطب رازی ،بیتا )888 :نه استئنائی انفرالی .قی اس مقس م آن اس ت ک ه
تمام اقسام یک کلی را با روشمایی مانند استقراء تام با یک منفرله حقیقیه بی ان
کنیم ،سپس حکم واحدی را به تکتک آن اقسام نسبت دمیم و برایناس اس ،آن
حکم مشترک را برای آن کلی اثبات نماییم (خو،نجی816 :8888 ،؛ قطوب یویرازی،

088 :8868؛ قطب رازی ،بیتا888 :و .)888در این روش ،آن اقسام نقش حد وسط را
دارند و استدالل از جهت صورت ،نوعی اقت ران ش رطی (ابونسوینا8040 ،ق)88 :

(مؤیف از منفصل و حملی ) است.
در موارد متعددی ساختار انفرالی در قرآن کریم به این صورت به ک ار رفت ه
است که برای چیزی چند حالت بیان شد  ،سپس یا احکام ت کت ک آن ح االت
بیان شد که الزمهاش وجود این احکام برای آن چیز است و یا یک حک م ب رای
ممه آن حاالت بیان گردید که الزمه آن ،وجود این حکم ب رای آن چی ز اس ت.
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روشن است که این بیان ،مفاد قیاس مقسم است که از جه ت ص ورت ،اقتران ی
شرطی است .برای نمونه میتوان به این آیات اشار کرد:
در آیه  55سور فتح ،اراد خداوند دربار انسانما ،منحر ر در اراد ض رر و
اراد نف شد است که در مر دو صورت ،حکمی مشترک وج ود دارد و آن ای ن
است که میچکس مالکیت و قدرتی در برابر آن اراد خداوند ندارد؛ پس در برابر
اراد خدا میچکس مالک میچچیز نیست.
در آیه  57سور احزاب ،اراد خداوند دربار بندگان ،منحرر در اراد سوء و
اراد رحمت شد است و اراد خداوند چه به سوء و چه به رحمت تعلق گی رد،
میچکس نمیتواند انسان را در برابر آن اراد خداوند ،حفظ کن د؛ پ س در براب ر
اراد خداوند میچکس نمیتواند حافظ انسان باشد و تنها ول ی و نر یر خداون د
است.
در آی ه  11س ور زم ر ،اراد خداون د درب ار بن دگان در اراد زی ان و اراد
رحمت منحرر شد است و در مر دو صورت ،حکم مشترکی بیان گردید و آن
نفی توان معبودان غیر خدا بر جلوگیری از اراد زی ان ی ا رحم ت خ دا درب ار
بندگان است؛ پس نتیجه آن است که این معبودم ا در براب ر اراد خداون د م یچ
قدرتی نداشته ،لیاقت اله و معبود بودن را ندارند.
صورت قیاس استثنايي اتصالي در قرآن

قیاس استثنایی ،یا اترالی است یا انفرالی (فوارابی8041 ،ق ،ج888 :8؛ فخور رازی،

 ،8888ج818 :8؛ بهمنیار801 :8881 ،؛ قطب رازی ،بیتا .)884 :اتر الی آن اس ت ک ه
مقدمه شرطیه در آن ،مترله لزومیه باشد که بر تالزم دالل ت دارد ،و انفر الی آن
است که مقدمه شرطیه در آن ،منفرله عنادیه است که بر تعان د دالل ت دارد .ب ه
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ممین دلیل ،غزالی اترالی را «میزان تالزم» و انفر الی را «می زان تعان د» نامی د
است (غ،ایی8086 ،ق.)810 :
آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارند که در مقام استدالل بر مطلبی مستند
و صورت استدالل در آنها صورت اس تثنایی اتر الی اس ت ی ا اینک ه مفس ران،
استدالل موجود در آن آیات را به صورت استثنایی اترالی بیان کرد اند .در اینجا
ما فقط به برخی از این آیات شریفه اشار میکنیم و ب ه دلی ل رعای ت اختر ار،
بحث تفریلی نمیکنیم.
نم،ن اول :آیه شریفه « لَوْ كانَ فيهِما آلِهَاةٌ إِالَّ اللَّاهُ لَفَسَادَتا فَسُابْحانَ اللَّاهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ » (اندیا.)11 ::
در اینجا بحث ما دربار صورت استداللمای قرآنی است ،نه ماد آنه ا .پ س
اینکه آیا این آیه شریفه مشتمل بر حجت برمانی است یا حج ت اقن اعی ،و آی ا
برای اثبات وحدت مدبر است یا برای اثبات وحدت صان  ،و اینکه به چه برمانی
اشار دارد و مباحثی از این قبیل ،محل بحث ما نیس تند ،بلک ه م ا بحث ی ص رفاً
صوری دربار استدالل موجود در این آیه شریفه داریم.
گرچه از سخنان بسیاری از مفسران در تفسیر این آیه شریفه ،میتوان پی ب رد
که صورت استدالل در این آیه شریفه را چه صورتی می دانند ،اما بیشتر آنها بدان
ترریح نکرد اند و فقط برخی ترریح دارند به اینکه صورت این اس تدالل ،چ ه
صورتی است .برخی استدالل در این آیه ش ریفه را ممانن د اس تدالل در آی ه 15
سور زخرف «قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدينَ» میدانند .عابد بودن پیامبر
منتفی است بالمشامد ؛ زیرا ایشان ممیشه از این کار نهی میفرمودند؛ پس وجود
ولد برای خداوند منتفی است .در آیه مورد بحث نیز میگ وییم :فس اد آس مان و
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زمین منتفی است؛ پس وجود آلهه غیر اهلل منتفی است .گویا گفته شد « لو تعادد
اإلله في العالم لفسد لكنه لم يفسد؛ ينتج أنه لم يتعادد اإللاه» (آی،سوی8081 ،ق ،ج:8

 .)10تنها تفاوت میان این دو آیه در استفاد از «إن» و «ل و» اس ت ک ه ب ه وج و
بالغی مربوط است؛ اما در استدالل به بطالن تالی و الزم بر بطالن مقدم و ملزوم،
مر دو آیه ممانند مستند (ابنبای،ر8014 ،ق ،ج.)188 :11
برخی دیگر ،استدالل در این آیه ش ریفه را ممانن د اس تدالل در آی ه ی ازدمم
احقاف ( وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لِلَّذينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراا ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِاهِ
فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْ ٌ قَديمٌ) می دانند .استعمال شای «لو» در داللت بر انتفاء جزاء به
دلیل انتفاء شرط است؛ مانند آیه نهم سور نح ل« :وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبيلِ وَ مِنْهاا
جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعينَ» .استعمال «لو» در مقام تعلیل و استدالل ،گ امی در
ممین معناست؛ یعنی «لو» در تعلیل انتفاء جزاء به انتفاء ش رط ب ه ک ار م یرود؛
ممانند آیه مذکور ،و گا در معنای تعلی ل انتف اء ش رط ب ه انتف اء ج زاء ،یعن ی
استدالل به انتفاء جزاء ،به دلیل روشن یا مسلم بودن انتفاء آن بر انتفاء ش رط ب ه
دلیل روشن یا مسلم نبودن انتفاء آن به کار میرود .آیه مورد بحث و آیه ی ازدمم
سور احقاف مر دو در این معنا به کار رفتهاند .اگر میان دو چیز لزوم حقیقی ی ا
ادعایی باشد ،چنانچه عدم الزم روشن یا مسلم باشد ،از آن ،عدم ملزوم که روشن
نبود  ،به اثبات میرسد .تنها تفاوت این دو آیه ،حقیقی بودن لزوم در آیه انبی اء و
ادعایی بودن آن در آیه احقاف است و تفاوت این دو آیه با آیه نهم س ور نح ل
در این است که داللت انتفاء الزم بر انتفاء ملزوم ،داللتی عقلی و مربوط به ع الم
ذمن و اثبات و علم است؛ برخالف داللت انتفاء ملزوم بر انتفاء الزم که از طریق
سببیت خارجیه است (آی،سی8081 ،ق ،ج.)888 :8

511

استدالل منطقي در قرآن

برخی استدالل در آیه شریفه  77سور انبیاء را شبیه استدالل در آیه  17سور
اسراء (قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاا الَبْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبيالا) دانس تهان د.
عالمه طباطبائی این سخن را رد میکند (بالمو بدابدوا،ی8088 ،ق ،ج .)846 :88در
توضیح ،الزم است بگوییم :استدالل در آیه مورد بحث و در آیه  17سور اس راء،
از نظر صورت به ممدیگر شبیه اند؛ چون در مر دو ،استدالل ب ه ص ورت قی اس
استثنائی اترالی با رف تالی و انتا رف مقدم است .نیز اس تدالل در م ر دو آی ه
شریفه ،برای نفی شریک از خداوند است .مقرود عالمه از عدم شبامت استدالل
در این دو آیه ،از این نظر است که در آیه مورد بحث ،را نفی شریک این اس ت
که میفرماید :اساساً اصل وجود ش ریک ب رای خداون د س بب فس اد در نظ م و
اختالف در تدبیر عالم و آسمان و زمین میشود؛ اگرچه شرکاء قرد تسخیر مُلک
و سلطنت خدا را نمیداشتند ،درحالیکه چنین فسادی وجود ندارد؛ پ س معل وم
است شریکی در کار نیست .اما در آیه  17سور اسراء ،را نفی شریک این است
که میفرماید :اگر شریکی میبود ،حتماً و به طور قهری ،ب ه دلی ل ح ب مُل ک و
سلطنت ،در مقام نزاع با خدا و غلبه بر او و تسخیر عرش و مل ک و س لطنت او
برمی آمدند ،درحالیکه میچکس قدرت نزاع با خدا و غلبه بر خدا و تسخیر مُلک
و سلطنت او را ندارد؛ پس خدا شریکی ندارد .عالمه در ادامه میگوید :آیهای که
استدالل در آن ،شبیه استدالل در آیه  77سور انبیاء است ،آیه  15سور مؤمن ون
( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاا لَذَهَ َ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَاال بَعْضُاهُمْ
عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) است؛ یعنی در مر دو آیه برای نفی شریک ،به
مسئله اختالف در تدبیر مخلوقات که سبب فساد نظام مستی است ،اش ار ش د
است (بالم بدابدوا،ی8088 ،ق ،ج 848 :88و ج .)168 :80روش ن اس ت ک ه روش
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صوری استدالل در ممه این آیات از باب استثنایی اترالی با رف تالی اس ت ک ه
رف مقدم را نتیجه میدمد.
در توضیح آیه  77سور انبیاء به آیات دیگری برای اس تثنایی اتر الی اش ار
کردیم .بنا بر توضیحات گذشته ،افزون بر آیه  77سور انبیاء ،میتوان آن آیات را
مم به عنوان نمونه برای استثنایی اترالی ذکر کرد که در ادامه بهاخترار ب ه آنه ا
اشار میکنیم.
نم،ن

وم :آیه  15زخرف (ابنبای،ر8014 ،ق ،ج.)188 :11

نم،ن س،م :آیه  55احقاف (آی،سی8081 ،ق ،ج.)888 :8
نم،ن چهارم :آیه  17اسراء (بدرسی ،8881 ،ج.)600 :6
نم،ن پنجم :آیه  15مؤمنون (بالم بدابدا،ی8088 ،ق ،ج.)61 :81
نم،ن یشم :آیه  11انبیاء (آی،سی8081 ،ق ،ج.)88 :8
صورت قیاس استثنايي انفصالي در قرآن

استثنایی انفرالی ،مرکب از مقدمه منفر له و مقدم ه اس تثنائیه اس ت .ب ه می زان
شناختی که از انفرال وجود دارد ،میتوان از این روش نتیجهگیری کرد .اگر علم
به انفرال حقیقی داریم ،وض و رف مرکدام از مقدم و تالی منتج اس ت ،و اگ ر
علم به انفرال من جمعی یا من خلوی داریم ،به مم ان می زان ،من تج م یباش د
(فارابی8041 ،ق ،ج881 :8؛ ابنسهالن ساوی184 :8818 ،؛ فخر رازی ،8888 ،ج811 :8؛

قطب ییرازی.)081 :8868 ،
غزالی برای استثنائی انفرالی در قرآن کریم به آی ه  71س ور س ب( (قُالْ مَانْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِاينٍ)
مثال میزند و مینویسد« :صورت کامل استدالل در این آیه شریفه به ای ن ش کل
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است :یا ما یا شما بر مدایت یا در گمرامی آشکار مستیم ،لیکن م ا در گمرام ی
نیستیم؛ پس شما در گمرامی مستید» (غ،ایی8086 ،ق .)881 :سخنان بیشتر مفسران
در تفسیر این آیه شریفه ،نزدیک به سخنان غزالی اس ت (زمخشوری8048 ،ق ،ج:8

118؛ بدرسی ،8881 ،ج684 :1؛ بالم بدابدا،ی8088 ،ق ،ج.)880 :86
برای قیاس استثنائی انفرالی و منفرله حقیقیه در قرآن ،می توان ب ه م واردی
مثال زد که از روش سبر و تقسیم و استقراء تمام اطراف استفاد شد اس ت ک ه
در آن ،تمام حاالت ممکن برای یک مطلب ،تحقیق میشود و با تقسیمبندی بی ان
میگردد ،سپس با ابطال تکتک موارد ،تنها یک مورد باقی م یمان د ک ه مطل ب،
منحرر در ممان یک مورد میشود .مثالً بنا بر آیات  11و  11طور (أَمْ خُلِقُوا مِانْ
ََيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ) حاالت مترور
برای علت وجود موجودات ممکن ،با یک منفرله حقیقیه ،به پ نج قس م تقس یم
شد است که عبارتاند از )5( :علتی نداشته باشند )7( .علت م ر چی ز خ ودش
باشد )1( .معلول مر چیزی علت آن باشد )1( .مر چیزی معلول چیز دیگر باش د
به صورت سلسلهوار تا بینهایت )1( .عالم امکان ،معلول موجود واجبی باشد که
سلسلهجنبان علل است .سپس با ابطال مر قسم ،مطل ب منحر ر در ب اقیمان د
اقسام میشود تا آنکه ممه حاالت چهارگانه اول ابطال م یگ ردد و فق ط حال ت
آخر باقی میماند.
صورت استدالل اینگونه است :علت مستیبخش عالم امکان ،یا وجود ندارد
یا مر ممکنی خودش علت خودش است یا معلول مرکدام علت آن است ی ا م ر
ممکنی علت دیگری است به صورت سلسلهوار تا بینهایت و یا واج بالوج ود
است ،لیکن حالت اول باطل است؛ پس چهار حالت بعدی ب ه ص ورت منفر له
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حقیقیه ارائه میشوند ،لیکن حالت دوم مم باطل است؛ پ س س ه حال ت بع دی
آورد میشوند ،لیکن حالت سوم و چهارم مم باطلاند؛ پ س فق ط حال ت آخ ر
درست است (ج،ا ی آملی ،8881 ،ج .)116 :1آیات  11و  11س ور واقع ه ،و نی ز
آیات  11و  11ممین سور که دربار علت فاعلی و مستیبخش آفرینش انسان و
رویش گیامان مستند ،از ممین قبیلاند.
نمونه دیگر برای این روش ،آیات  17تا  11سور نور است .در این آی ات ب ا
استفاد از روش سبر و تقسیم و استثنائی انفرالی ،رمز و راز اعراض سرکشان در
برابر انبیاء ،از حرور در محکمه خدا و رسول خدا

در س ه حال ت منحر ر

میگردد ،و با ابطال دو حالت ،مطلب ،منحرر در حالت باقیماند میشود .روش
سبر و تقسیم (همان ،ج )081 :84در این آیات به این صورت است :علت اع راض
این افراد خودمحور ،نه حقمحور و مواپرست که اگر حق به نف آنها باشد ،آن را
میپذیرند و اگر مطابق میل آنها نباشد ،آن را نمیپذیرند ،از حر ور در محکم ه
خدا و رسول خدا

 ،یا این است که دلمایشان بیمار است و یا این اس ت ک ه

شک دارند و یا این است که از حکم نابجای خدا و رسول خدا

م یترس ند،

لیکن آنها نه شک دارند و نه میترسند؛ پس منش( اعراض آنها بیماری قلبی و ظلم
آنهاست (همان).
یا اینکه حاالت ممکن در این مسئله به چهار حالت تقس یم م یش وند ،س ه
حالت مربوط به عدم ایمان است؛ یعنی مرض قلبی و شک و تردی د و خ وف از
ظل م خ دا ،و ی ک حال ت مرب وط ب ه نف اق اس ت و آن ظل م منافقان ه اس ت.
دراینصورت ،صورت استدالل اینگونه است :علت اعراض آنها ،یا بیماری قلبی
آنهاست یا شک و تردید آنهاست یا خوف آنهاست یا ظلم و نفاق آنهاست ،لیکن
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سه حالت اول درست نیست؛ زیرا اگر مرض قلبی یا شک و تردید داشته باش ند،
مرگز نباید در آن محکمه حرور پیدا کنند ،چه حق به نف آنها باشد یا نباش د ،و
ترس از ظلم خدا و رسول نیز میچ وجهی ندارد؛ پس دلیل اعراض آنه ا ،ظل م و
نفاق آنهاست (بالم بدابدا،ی8088 ،ق ،ج.)808 :81
نتیجهگیری

در این پژومش با اذعان به وجود اس تدالل عقل ی در ق رآن ،ب ه بررس ی الگ وی
استدالل در قرآن پرداختیم .ازآنجاکه بح ث کام ل و مم هجانب ه درب ار الگ وی
استدالل در قرآن ،مقتری آن است که از الگومای مادی اس تدالل ،یعن ی برم ان،
خطابه و جدل ،و برمالسازی مغالطات مغالطهگران ،و از الگومای بیانی استدالل،
یعنی سبکما و قالبمای زب انی ب رای بی ان اس تدالل ،و از مم ه ص ورتم ای
استدالل ،مانند صورت اضمار و ترریح ،صورت بس اطت و ترکی ب و ص ورت
قیاس و استقراء و تمثیل بحث شود و ممه این مباحث در ای ن تحقی ق مختر ر
نمیگنجد ،در این تحقیق فقط دربار صورت قیاس ی اس تدالل در اس تداللم ای
قرآن بحث کردیم .نتیجه بحثما آن شد که صورتمای مختل د قیاس ی ،مانن د
قیاس اقترانی و استثنایی در استداللمای قرآن وج ود دارن د .اقتران ی حمل ی ب ا
شکلمای مختلفش ،مانند شکل اول ،دوم و سوم ،و اقترانی شرطی با ترکیبمای
مختلفش ،مانند ترکیب از دو متر له ،ترکی ب از حملی ه و متر له ،و ترکی ب از
حملیه و منفرله ،و نیز استثنایی با اقسام مخ تلفش ،مانن د اتر الی و انفر الی و
صورت مایی مانند استثنایی انفرالی مؤلد از منفرله دارای چند جزء ک ه ب ه آن
روش استقراء و روش سبر و تقسیم مم میگویند ،در استداللمای قرآن وج ود
دارند.
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 ابنجوزى ،ابوالفرج عبادالرحمن بان علاى (4111ق) ،زاد المساير فاى علام التفساير ،تحقياقعبدالرزاق المهدي ،بيروت :دارالكتاب العربي ،چاپ اول.
 ابنسهالن ساوي ( ،)4191البصائر النصيرية ،مقدمه و تحقيق حسان مراَاي ،تهاران :انتشااراتشمس تبريزى ،چاپ اول.
 ابنعاشور ،محمد بن طاهر (4114ق) ،التحرير و التنوير ،بيروت :مؤسسه التاريخ العربي. ابنعجيبه ،احمد بن محمد (4148ق) ،البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد ،تحقيق احمد عبداهللقرشى رسالن ،قاهر  :حسن عبا

زكى.

 بغدادى ،عالءالدين على بن محمد (4141ق) ،لباب التأويل فى معانى التنزيل ،تحقيق محمد علىشاهين ،بيروت :دارالكت العلميه ،چاپ اول.
 بيضاوى ،عبداهلل بن عمر (4149ق) ،أنوار التنزيل و أسرار التأويال ،تحقياق محماد عبادالرحمنالمرعشلي ،بيروت :دار احياء التراث العربى ،چاپ اول.
 بهمنيار بن مرزبان ( ،)4131التحصيل ،تصحيح مرتضى مَهري ،تهران :انتشارات دانشگا تهاران،چاپ دوم.
 جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)4139تسنيم ،تنظيم و ويرايش علي اسالمي ،قم :مركز نشر اسراء. -اااااااااا،)4191( ،توحید در قرآن ،قم :مركز نشر اسراء ،قم.
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 -حلي ،حسن بن يوس

( ،)4134الجوهر النضيد ،تصحيح محسن بيدارفر ،قام :انتشاارات بيادار،

چاپ پنجم.
 -اااااااااا4141( ،ق) ،القواعد الجليه ،تصحيح فار

حسون تبريزياان ،قام :دفتار انتشاارات

اسالمي.
 خونجي ،افضلالدين محمد ( ،)4131كش االسرار عن َوامض االفكار ،تصحيح حسن ابراهيميو محمدرضا پورسينا ،تهران :دانشگا تهران ،تهران.
 زمخشرى ،محمود (4143ق) ،الكشاف عن حقائق َوامض التنزيل ،بيروت :دار الكتااب العرباي،چاپ سوم.
 سمرقندى ،نصر بن محمد (بيتا) ،بحر العلوم ،بيجا :بينا. سهروردي ،شهابالدين يحيي ( ،)4131مجموعه مصانفات ،تصاحيح و تقاديم هاانرى كاربن وديگران ،تهران :مؤسسه مَالعات و تحقيقات فرهنگى ،چاپ دوم.
 صادقى تهرانى ،محمد ( ،)4131الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ،قم :انتشارات فرهنگ اساالمى،چاپ دوم.
 طبرسي ،حسن بن فضل ( ،)4133جوامع الجامع ،تهران :انتشارات دانشگا تهران ،چاپ اول. اااااااااا ،)4131( ،مجمع البيان فى تفسير القرآن ،تحقيق محمدجواد بالَي ،تهران :انتشاراتناصرخسرو ،چاپ سوم.
 عالمه طباطبائي ،سيدمحمدحسين (4143ق) ،الميزان فاى تفساير القارآن ،قام :دفتار انتشااراتاسالمى جامعه مدرسين حوز علميه قم ،چاپ پنجم.
 َزالى ،ابوحامد (4143ق) ،مجموعة رسائل ،بيروت :دار الفكر ،چاپ اول. طي  ،سيدعبدالحسين ( ،)4139اطي البيان في تفسير القرآن ،تهران :انتشارات اسالم ،چاپ دوم. فارابى ،ابونصر (4149ق) ،المنَقيات ،تحقيق و مقدمه محمدتقى دانشپژو  ،قام :مكتباة آيةاللّاهالمرعشى ،چاپ اول.
 -فخر رازى ،ابوعبداهلل محمد ( ،)4131شرح عيون الحكمة ،مقدماه و تحقياق محماد حجاازى و
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 ،چاپ اول.

 اااااااااا4114( ،ق) ،مفاتيح الغي  ،بيروت :دار احياء التراث العربى ،چاپ سوم. اااااااااا ،)4194( ،منَق الملخص ،تصحيح و تعليق احد فرلمرز قراملكي و آدينه اصاغرنژاد،تهران :انتشارات دانشگا امام صادق

 ،چاپ اول.

 قاسمى ،محمدجمالالدين (4149ق) ،محاسن التأويل ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،بياروت:دار الكت العلميه ،چاپ اول.
 قزويني ،جاللالدين (1444م) ،االيضاح في علوم البالَه ،بيروت :دار و مكتبه الهالل ،بيروت. قَ رازى ( ،)4191تحرير القواعد المنَقية فى شرح الرسالة الشمسية ،مقدمه و تصحيح محسنبيدارفر ،قم :انتشارات بيدار ،چاپ دوم.
 اااااااااا( ،بيتا) ،شرح مَالع االنوار ،قم :انتشارات كتبى نجفى. قَ شيرازى ( ،)4138درة التاج ،به اهتمام و تصحيح سايد محماد مشاكو  ،تهاران :انتشااراتحكمت ،چاپ سوم.
 مدرسى ،سيدمحمدتقى (4148ق) ،من هدى القرآن ،تهران :دار محبى الحسين ،چاپ اول. مظفر ،محمدرضا (4114ق) ،المنَق ،تعليق َالمرضا فياضي ،قم :دفتر انتشارات اسالمي. مالصدرا ( ،)4134اسرار اآليات ،مقدمه و تصحيح محمد خواجاوي ،تهاران :انجمان حكمات وفلسفه.
 اااااااااا ،)4131( ،مفاتيح الغي  ،مقدمه و تصحيح محمد خواجوي ،تهران :مؤسسه تحقيقاتفرهنگى ،چاپ اول.
 مالهادي سبزوارى ( ،)4138شرح المنظومة ،تصحيح و تعليق حسن حسنزاد آملى ،تهران :نشرناب ،چاپ اول.
 مولى عبداهلل يزدى ،حسين (4141ق) ،الحاشية على تهذي المنَق ،قم :موسساة نشار اساالمى،چاپ دوم.
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