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  هادانش يضرورت سنجش عقل
امير ديواني  

  دهيچك
است،  ريخطاپذ كنند،يو دنبال م يريگيآن را پ يشناخت انسان از واقع كه علوم مختلف بشر نكهيا در

از عوامل خطا را مسدود كند؛  يشد تا راه بخش ميو تنظ ي. دانش منطق از گذشته طراحستين يديترد

 پرسش نيا شود،يخطا و دفع و رفع آن مطرح م حيكه درصدد تصح يگرياما درباره منطق و هر دانش د

 ريعمل كرده، امكان انتقال به واقع به صورت خطاناپذ اريمع به مثابه توانديم يچه دانش ديآيم انيبه م

 آن را ناقد و توانيبرخوردار است كه م يواقع، از بخش كننده، موجود اكتشافبدان سپرده شود. عقل

ه است ك نيد اريدارد و مكمل آن مع ازين ياريبه امداد و  اريمع نيحال ا نيدانست. در ع اريسنجشگر مع

كرده است  ميصورت تكر نيرا به ا يعقل اريمع نيهست و نه امكان خطا. د يرا به آن راه تينه محدود

ه با توجه ب ميكوشينوشتار م نيفراخوانده است. در ا نيد اريكه آن را در احتجاجات ناظر به وجود مع

از جمله  ،يبشر يهادانش و اكتشاف يهاعرصه را در همه يلعق ارياز كتاب خدا اعتبار مع هيآ كي

  .مينشان ده ن،يبه مقاصد د دنيدر رس يو حت يشهود يهادانش

  .يري)، خطاپذياختلاف (علم ،ينيد اريمع ،يعقل اريمع :يديكل واژگان

   

                                                
                                  .دانشيار گروه فلسفه دانشگاه مفيدdivani.mofiduni@gmail.com   

 ٢٠/١١/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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  الف) ضرورت تدبر در كتاب خدا و آيات آن
فاً اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلا أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ«فرمايد: خــداونــد متعال مي

ـــنــد؟ اگر از جــانب غيرخدا مي: آيــا در قرآن نميكَثيراً ـــياري انــديش بود، در آن اختلاف بس

  ).٨٢(نساء: » يافتندمي

  معناي تدبر .١
را به معناي تأمل و نظركردن در پيگيري يك امر تا رسيدن به عاقبت و » تدبر« زمخشري

هر تأملي به كار گرفته شده است. بدين ترتيب  اين واژه درباره نهايت آن آورده است. سپس

واي يافتن بر محتمعناي تدبر در قرآن عبارت است از: تأمل و نظركردن در معاني و بصيرت

 ).٥٤٠تا]، صآن (زمخشري، [بي

در شمارش آداب جويندگان دانش قرآني، مقصود اصلي از خواندن قرآن  صدرالمتألهين

در عبادتي كه فهم و «كه فرمودند:  اميرالمؤمنينداند. وي بر اساس سخن مي را تدبر در آن

را روح  ، تدبر»درك عميق (فقه) نباشد و در خواندن و قرائتي كه تدبر نباشد، خيري نيست

، داند (شيرازيمنظور تدبر ضروري مي داند و گاه تكرار متعدد يك آيه را بههر عبادتي مي

دست] گرفتن چيزي بعد از چيزي هتدبر، [ب«آمده است:  ميزانالدر  ).٦٠-٥٩، ص١٣٦٣

  ).١٩تا]، ص(طباطبايي، [بي» است

 َفلاأَ«است:  دو بار در قرآن آمده است؛ مورد ديگر اين آيه» َأفَلا يَتَدَبَّرُوَن اْلقُْرآنَ «عبارت 

هايي هايشان قفلانديشند؟ يا بر دل: آيا در قرآن نميُقُلوٍب أَقْفاُلها يَتَدَبَّرُوَن اْلقُْرآنَ أَمْ عَلي

  ).٢٤(محمد: » نهاده شده است؟

  . متعلق تدبر٢
در هر دو آيه، قرآن است؛ بنابراين معناي آيه با توجه به معناي لغوي تدبر، » تدبر«متعلق 

ها و مستمر به قرآن است. ازآنجاكه قرآن خود را در تقسيماتي به نام سورهمراجعه پيوسته و 

هاي آن به همديگر ناظرند آيات معرفي كرده است و در عين حال يك كل است كه عبارت

تواند به دو صورت متعلق دهند، ميو با يكديگر يك نظام شامل و سراسري را تشكيل مي

يه به تدبر گرفته شود و باز آن آيه به تأمل ديگر نهاده تدبر قرار گيرد. در صورت اول، يك آ
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ديگر تعلق گيرد؛ بدين ترتيب از هر  شود. در صورت دوم، تدبر به يك آيه پس از آيهمي

شود. هر ها يكي پس از ديگري به تدبر گرفته ميشود، آيهجاي قرآن كه شروع به مطالعه مي

قرار داده شده است، » قرآن«متعلق تدبر،  تواند مقصود آيه باشد؛ اما چوندو صورت مي

  صورت دوم، در عين برقراربودن صورت اول، ترجيح و تقدم دارد.

داشتن محض به خدا، هر آيه و هر دو صورت گفت: قرآن به ملاك تعلق توان دربارهمي

رد. گيرو صورت اول تدبر شكل مياش در يك وضعيت كمال و تمام قرار دارد؛ ازاينهر سوره

طوركه در كتاب آفاقي، يك موجود از موجودات به تدبر و تحقيق مستمر و پيوسته مانه

شود تا احكام و قوانين ناظر به آن در جهان تكويني شناخته شود، هر آيه از كتاب گرفته مي

ه هاي عميقي را در خود دارد كپايان الهي، پيامداشتن بر علم بيتدوين خداوند، به ملاك تكيه

اي از رو به هر آيه يا سورهآيد. ازاينمل مستمر براي خواننده و تأملگر به دست نميجز با تأ

گر شود. شاهد ديالله گفته ميطوركه به هر آيه يا سوره، كلامشود؛ همانقرآن، قرآن گفته مي

شده، قرآن زماني نزول قرآن، به هر مقدار از آيات نازل بر اين مطلب آن است كه در بازه

شد و اين اطلاق يك اطلاق حقيقي است نه اطلاق مجازي از نوع اطلاق كل بر جزء: مياطلاق 

: اً كَذِلَك لِنُثَبَِّت بِهِ فُؤاَدَك َو َرّتَلْناُه تَْرتيل جُْملَةً واحَِدةً َو قاَل الَّذيَن كَفَُروا َلْو لا نُّزَِل عََليِْه اْلقُْرآنُ «

ا گونه [ما آن رجا بر او نازل نشده است؟ اينو كساني كه كافر شدند گفتند چرا قرآن يك

آن استوار گردانيم و آن را به آرامي [بر تو]  تدريج نازل كرديم] تا قلبت را به وسيلهبه

  ).٣٢(فرقان: » خوانديم

اب كت«به نام » يك كتاب«ها كه با يكديگر آيات و سوره آن عبارت است از همهنيز قر

وع اند و در مجمها به يكديگر متصلدهند؛ به همين دليل آيات و سورهرا تشكيل مي» خداوند

كنند. در روابِط ممكن ميان اجزاي كلام و مقاصد صاحب كتاب و كلام را حاضر مي همه

آن  طهراباضافي يا  خاص آن به مطالعه ، يك موجود افزون بر مطالعهكتاب آفاقي نيز مطالعه

تر و دوم بسيار دقيق شود؛ بدين ترتيب مطالعهنيز پرداخته مي با ساير موجودات طبيعي

ا هرچه تر است؛ زيراول است و تدبر در آن از تدبر نوع اول بسيار گسترده دشوارتر از مطالعه

  ت، جزئي است از تدبر نوع دوم.در تدبر نوع اول لازم اس
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داند؛ زيرا متعلق تدبر، بودن مورد دوم تدبر ميآيه را دال بر عمده ادامه طباطباييعلامه 

توان تدبر در قرآن را ). در عين حال مي١٩تا]، صقرآن قرار داده شده است (طباطبايي، [بي

يابد. يتر ارتقا متدبرهاي عميقتر به كلي در نظر گرفت كه از تدبر در دسترس در دو مرحله

 يشود كه در يك آيه موضوع اختلافي قابل تصورتر به اين صورت تقرير ميتدبر در دسترس

نيست تا تدبر در قرآن در جهت نفي آن پيگيري شود؛ بلكه معناي اختلاف در كل آيات 

آيات  ر آيه ازمتصور است؛ اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه قرآن كتاب هستي است و ه

كند. اكنون اگر در اين انتقال ميان مطاِبق و مطاَبق آن ما را به بخشي از هستي منتقل مي

توان آيه را در مقام طلب تدبري مي آيد. بنابراينهماهنگي نباشد، نوعي اختلاف به وجود مي

تواي مح تر است. مورد اختلاف در اين مرحله، تطابق ميانتر و در دسترسدانست كه عمومي

كنيد هرچه در قرآن آمده است، با نظام تكويني هر آيه با واقع متناظر با آن است: آيا تأمل نمي

واي محت هماهنگي كامل دارد؟ اين در حالي است كه كتابي در دست بشر نيست كه درباره

 نوشرط بتوان گفت مطابق با واقع است و اندك اختلافي مياقيدآن، در هر قطعه و فقره، بي

لك م سوره آياتي كه در اين راستاست، آيه شود. نمونهآن با واقع متناظر با آن يافت نمي

  است:

 خَلْقِ الرَّْحمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَاْرِجعِ  في اّلَذي َخَلقَ سَْبعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَري

ثُمَّ اْرجِعِ الْبَصَرَ كَرََّتيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ اْلبَصَرُ خاِسئًا وَ  مِنْ فُطُورٍ اْلبَصَرَ َهلْ تَري

ي] اكه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد. در آفرينش آن [خد : همانهُوَ حَسيرٌ

بيني. باز بنگر، آيا خلل [و گونه اختلاف [و تفاوتي] نميبخشايشگر هيچ

 »بيني؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت درمانده به سويت بازگرددنقصاني] مي

  ).٤-٣(ملك: 

شده آيات كتاب خدا، وجه مشترك هر دو گونه تدبر كه آوردن واقِع حكايتميانبا به

اول در  شود. واقع اول، مطاَبق تدبر مرحلهرده است، روشن ميكلي درآو آنها را به دو مرحله

هاي كتاب خداوند است كه به بخشي از واقع اشاره دارند. واقع دوم تك يا شماري از آيهتك

دوم، يعني كل قرآن، است كه پايان و مرز  كه واقع عام و فراگير است، مطابق تدبر مرحله

تدبر، اين  ست. واقع يا وجه مشترك ميان دو مرحلهندارد و براي هميشه لازم و ضروري ا
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دهد كه افزون بر تدبر در آيات كتاب خداوند به صورت تدبر انضباطي و امكان را به ما مي

هاي قرآن به صورت انفرادي و نيز در ديگري از هماهنگي را در آيه محتوايي بتوانيم مرتبه

رآن با هاي قآيه تعبير ديگر افزون بر مقايسههاي قرآن در مجموع و كل داشته باشيم؛ به آيه

ها به طور انفرادي و جمعي با واقع نيز مقايسه يكديگر و اذعان به عدم اختلاف آنها با هم، آيه

توان اين وجه از عدم اختلاف شود تا وجه ديگري از اختلاف منتفي اعلام شود؛ بلكه ميمي

ل شده هاي غيرمطابق با واقع تشكيتابي از فقرهتوان فرض كرد كتر دانست؛ زيرا ميرا اساسي

انيم، متن بم ها اختلافي نباشد؛ در اين فرض تا وقتي در محدودهباشد؛ اما در ميان خود فقره

طوركه خواهد آمد، ممكن نيست بشر بتواند توانيم حكم به عدم اختلاف دهيم؛ البته هماننمي

اخته شده ريزي و سحتي اگر به طور فرضي پايهكتابي بنگارد كه در متن و محيط آن كتاب، 

  نداشتن آن تضمين داد.اختلاف باشد، اختلاف نباشد يا درباره

  . معناي تعلق استفهام به تدبر در قرآن٣
)؛ به ١٩تا]، صداند (طباطبايي، [بياســتفهام در آيه را اســـتفهام مجازي مي طباطباييعلامه 

توان اســتفهام را براي طلب دانستن در نظر ت، نمياين معنا كه چون خداوند پرســشــگر اســ

 دهد؛ بنابراين مقصــود ازرو وجه اصــلي آن را تحضــيض يا برانگيختن قرار ميگرفت؛ ازاين

ـــت كه  ـــد ميبه نظر مي» كنيد؟چرا در قرآن تدبر نمي«آيه اين معناس ـــتفهام را رس توان اس

ت كه خداوند آن را در برابر گرانه دانســت و پرســش را به اين صــورت در نظر گرفتعريض

دهد تا مخاطب آن پرســش را براي خود مطرح كند تا درنهايت به انديشه و مخاطب قرار مي

اسباب دانش و فهم و توجه براي او فراهم آمده، اما  تدبر افتد؛ مثل اينكه ما به كســي كه همه

به فلان مسئله توجه  شما را چه شده كه«گوييم علائم و آثار آن در وي ظاهر نشــده است، مي

اين پرســـش از طرف متكلم » كه اســـباب توجه به آن فراهم آمده اســـت؟كنيد؛ درحالينمي

براي مخاطب قرار داشــته شــده تا او اين پرســش را براي خود مطرح و به آن پاســخ دهد يا 

ـــش را براي او پيش مي ـــد تا او بداند در نزد داور از او دربارهاين پرس  ننكرداين توجه كش

 شــود و او بايد پاســخي براي خود فراهم كند؛ بنابراين اگر اســتفهام را براي افادهپرســش مي
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تحضــيض قرار دهيم، بهتر اســت تحضــيض در اين جهت باشــد كه مخاطب اين پرســش را 

سش را تواند اين پرقرآن تدبر كند و نمي براي خود مطرح كند تا ببيند كه ملزم اســت درباره

هاي ديگر كه در برابر آنها مسئول نيست، ناديده بگيرد؛ اما در عين پرسشبســان بســياري از 

ـــابه با اين آيه، مي آيه حال به قرينه ـــتفهام را براي افادهمش نكوهش هم در نظر  توان اين اس

  .»لُهَاأَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَي قُلُوبٍ أَقْفَا«محمد است:  سوره مشابه، آيه گرفت؛ آيه

عقلي در انسان، وي را به تدبر در كتاب خدا به كفايت تشويق  اين بدان معناست كه قوه

ها اي از انساناي كه به الزام در اين جهت نياز نيست؛ اما پارهكند؛ به گونهگاه الزام ميو آن

د تا افزاييكنند. خداوند به اين الزام عقلي يك الزام لفظي را مبه اين الزام عقلي توجه نمي

مر ا انسان از درون و بيرون در معرض الزام مذكور قرار گيرد. الزام لفظي به صورت صيغه

اي نيامده تا اين گمان را نياورد كه يك الزام تأسيسي محض است و از آن در عقل هيچ نشانه

لزام د اتر از سوي عقل تقرير و به حاز پيش نبوده است؛ بلكه برانگيختن در جهت تدبر پيش

 وارد شده است و چون معمولًا پاسخ مناسب گرفته نشده است، خداوند آنها را در مرحله

خواند تا بدانند كه در برابر آن الزام و اين توبيخ راهي اتمام دليل و حجت و برهان به تدبر مي

براي توجيه تدبرنكردن ندارند؛ افزون بر اين چون فعل تدبر در اين آيه به صورت مضارع 

دهد اين تدبر بايد هميشگي و مستمر باشد. ضرورت اين تدبِر مستمر ده است، نشان ميآم

  نساء، تدبر پايه براي ابراز تحدي قرار گرفته است. روست كه در آيه سورهازآن

بود، قطعًا در آن اختلاف يافت تحدي از اين قرار است كه اگر اين قرآن از غيرخدا مي

شوند تا به دنبال تعدادي اختلاف خاطبان آيه تحريص ميشد. بر اساس اين تحدي، ممي

باشند كه جز در كتاب خدا، در هرجاي ديگري كه تعلق به خدا نداشته باشد، قطعًا اختلاف 

وجود دارد؛ بدين ترتيب تدبر مذكور هم موقعيت شناختاري كتاب خدا را در عقول تثبيت 

ن آورددستدهد كه به شرط بهبعي قرار ميعقول را براي هميشه در كنار من كند و هم همهمي

كند. تا وقتي كه عقل قفل و مسدود و مقاصد مدنظر صاحب كلام، آنها را به واقع منتقل مي

بسته نشده باشد و به تعبيري تا هنگامي كه عقل تعطيل نشده باشد و قسمت مركزي آن، 

 اند فرق اين كتاب را با همهتويعني قلب كار طبيعي خود، يعني فهم را انجام دهد، انسان مي
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  هاي ديگر تشخيص دهد.كتاب

ند ع«دهد اگر كتابي از جانب خدا نباشد، اختلاف در آن هست. همچنين اين آيه نشان مي

اي كه از سوي خدا نيست، چه فرد باشد چه جمع كل، هرچه بنگارد، يعني هر آفريده» غير الله

اين راه بسيار باز و عريض است؛ حتي اگر عقل راه اختلاف نه فقط به سوي او گشوده، بلكه 

اول بدون تعليم لدني از جانب خداوند بخواهد با دانش بسيار خود كتابي بنگارد، قطعًا در 

اند، با ترين موجودات هستيعقول نخستين كه از عالي يابد. اگر همهكتاب او اختلاف راه مي

 غيرلدني كتابي بنگارند، اين كتاب درباره هم اجتماع كنند كه با دانش از پيش خود، يا دانش

اند. اكنون هرچه باشد، واجد اختلاف است؛ مگر در آن حدودي كه به تعليم لدني آموخته

شود كه وجهي از وجوه ناتوانايي جمعيِ موجودات صاحب عقل براي آوردن قرآن معلوم مي

 بِمِْثلِهِ ا َيأُْتونَ لَ الُْقرْآنِ  ِبمِْثل هَذا يَْأُتوا ي أَنِْجنُّ َعلَ الْ  ُقلْ لَِئنِ اجَْتَمَعتِ الْإِْنسُ وَ «آن فرمود:  درباره

هاي علمي و شناختاري توانايي ). اگر كانون همه٨٨(اسراء: » َوَلْو َكاَن بَْعضُُهْم لِبَعٍْض َظِهيًرا

 توانند چنينعقوِل موجودات بر محور آوردن كتابي به مثل قرآن متمركز شود، هرگز نمي

ري را انجام دهند؛ زيرا در كتاب آنها راه اختلاف نه فقط باز است كه اختلاف فراوان به آن كا

  كه محال است در كتاب خدا موردي از اختلاف يافت شود.راه دارد؛ درحالي

و  توان درك كرد كه محال است در كلمات پيغمبربه ملاك نبود اختلاف در قرآن، مي

شد؛ زيرا علم ايشان علم لدني است و دانش آنها فقط از اختلاف وجود داشته با امامان

گيرد كه از هر اختلافي مصون است. مقصود از اين اختلاف، يك اختلاف منبعي مايه مي

اي از مراتب خود كه خاص است الامري است، نه اختلاف نزد اذهان؛ زيرا اذهان در پارهنفس

قع وجود ندارد؛ اما كتابي كه به عدم و شخصي، ممكن است اختلافي را ادعا كنند كه دروا

پايه است و هيچ هاي ادعاشده بيتواند نشان دهد كه اختلافكند، خود مياختلاف تحدي مي

الامري بدان راه ندارد؛ نيز هر اختلاف ادعاشده، نشان از حضور اختلاف در اذهان اختلاف نفس

حاوي اختلاف است؛ يرخدا مذكور است و اين خود برهاني است بر اينكه هر كتابي از غ

علم و دانش خود همان تحدي را دارند كه خداوند به  نيز درباره و امام بنابراين پيغمبر

و علم و دانش كتاب خدا، هر دو به  و امام خود دارد؛ زيرا علم و دانش پيغمبركتاب 
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  خداوند مستند است و به هيچ موجود ديگري وابسته و پيوسته نيست.

  ختلاف و دليل وجود آنب) موارد ا
 است ها يا قطعات يك متن را بيان كردهمواردي از اختلاف ممكن ميان فقره طباطباييعلامه 

). شديدترين مورد اختلاف، اختلاف تناقضي است كه دو فقره به ١٩تا]، ص(طباطبايي، [بي

ته يكديگر تناقض داشهاي متعدد، با هاي اندك يا با واسطهطور آشكار و صريح، يا با واسطه

ن فرود هاي يكسارو هستيم كه بر پايهباشند. در اختلاِف تناقضي با سلب و ايجابي روبه

اند. اين اختلاف به قدري مطرود است كه حتي اذهان اين امكان را ندارند كه جمع آنها آمده

رت تناقضي. ورا با يكديگر تصور كنند. مورد ديگر اختلاف، اختلاف تدافعي است؛ اما نه به ص

رو ممكن است ميان دو امر دهد و ازايناين اختلاف به صورت يك ناسازگاري روي مي

ايجابي شكل گيرد. مورد ديگر اختلاف، اختلاف در صفاتي است كه قرآن براي خود بيان 

آيات قرآن استوار و  اش صفات استواري و استحكام آيات قرآن است. همهكند؛ نمونهمي

آيات كتاب  يچ خللي يا كاستي يا نقص يا خطا بدان راه ندارد؛ همچنين همهاند و همحكم

كه بلاغت كه مجموع قوانين طوريخدا از اتقان بياني و متانت معنايي برخوردار است؛ به

آيات آن بدون تخطي  الفاظ و اذهان با واقع در آن گرد آمده است، در همه دهندهارتباط

ارد اختلاف، اختلاف در حكومت احكام زمان بر صاحب كتاب برقرار است؛ همچنين از مو

است كه در قرآن اين اختلاف نيز مطرود است؛ زيرا صاحب اين كتاب بر زمان حاكم است 

ظروف طبيعي و عقلي است؛ اما حكومت احكام زمان موجب  و بلكه محيط بر زمان و بر همه

اف سالي و پيري اختلجواني و ميانبشري در  شود كه در محتواي نوشتاري يك نويسندهمي

اي ديگر هاي يك كتاب با پارهاي از جملهبودن پارهارتباطنفوذ كند؛ نيز از موارد اختلاف، بي

هاي مذكور است. باز از موارد جا در پارهتر، اطناب يا ايجاز بياست، يا در رديف پايين

كتاب يا بازماندن آنها در رساندن به ها در غايات كلي راستانبودن قطعات و فقرهاختلاف، هم

هاي كتاب يك نگارنده يا سخنان مقاصد جزئي آن غايت كلي است. خلاصه اينكه قطعه

زماني، به دليل وجود اختلافات فراواني كه نشان از نقصان  بشري در طول و بازه ايگوينده

اشد. در يا نرفته بصاحب كتاب دارد، يكسان نيست؛ چه اين نقص به سوي كمال رفته باشد 
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تواند تشخيص دهد كه كل اين كتاب از وضعيت ثابت مقابل، هركس با قرآن آشنا باشد، مي

كمالات ممكن را  كند. اين وضعيت ثابت و استوار، همهو استوار صاحب خود حكايت مي

در خود به صورت جمعي و نيز به نحو اعجازي گرد آورده است. گفتني است منظور از نحو 

ديگر عدم  دهد اين كتاب متعلق به خالق است. نمونهزي، نحوي است كه نشان مياعجا

. در شوداختلاف در متن قرآن، اختلافي است كه در روابط موجودات با يكديگر تصور مي

 شود كهخاصي از موجودات در نظر گرفته مي هاي بشري فقط حيطههر كتابي از كتاب

استيفاي وضعيت مطلوب چيزهاي ديگر را به مخاطره استيفاي وضعيت مطلوب آنها، 

ديگر اختلاف كه در قرآن منتفي است، اختلاف در استيفاي ادب و موازين  اندازد. نمونهمي

  جاي آن نقض نشده است. اخلاقي است كه در هيچ

اي از آنها رو كه عدهاما دليل وجود اختلاف در موجودات امكاني، مخصوصًا انسان، ازآن

نقص و كاستي و خطاپذيري و روند  دادند، سيطرهرا به كلمات بشري نسبت مي قرآن

). انسان، هرقدر بر تجربه و دانش ١٣، ص١٣٨٠استكمال تدريجي است (عابدي شاهرودي، 

ا از خود تري ركامل خود بيفزايد يا هرقدر ملاحظات بيشتري را در نظر داشته باشد، نوشته

تر متفاوت است كه اگر پيش بعد از استكمال او با دوره دوره هايگذارد. نوشتهبه جا مي

شد و اين بر خلاف فرض است. حتي انسان بود، پيشرفتي براي او حاصل نميچنين نمي

شئون او  رو همهزماني كوتاه، مثل يك روز ندارد و ازاين واحد، احوالات يكسان در يك بازه

تر گيرد. معمولاً كارهاي بعدي انسان كاملاو قرار مي مانند نوشته و سخن، تحت تأثير احوالات

تر رود؛ اما گاه نيز كار بعدي او بر اثر اشتغال ذهني، ضعيفاست يا انتظار كمال بيشتر از آن مي

ي هاشود. اگر موارد اختلاف را به شمارش درآوريم و آنها را با عدد عبارتتر مياز كار پيش

ن دهد؛ بدين را جمع كنيم، اختلاف فراواني را نشان ميبشري ضرب و حاصل آ يك نوشته

ترتيب اختلاف مذكور يك اختلاف كثير و فراوان است و چون اين اختلاف در آثار بشر يك 

درصدد » ركثي«دهد. وصف اين واقعيت را توضيح مي» اختلاف كثير«امر طبيعي است، عبارت 

مخلوقي چون بشر است؛ نه اينكه  هاي كلامي يا نوشتاريتوضيح اختلاف قطعي در فقره

وصفي احترازي باشد تا مفهوم آن اين باشد كه يافت اختلاف قليل در كتاب خدا روا و ممكن 
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است؛ بنابراين مقصود آيه اين است كه وقتي كتابي از جانب خدا باشد، اصلًا ممكن نيست 

خالق  شود و دربارهاختلافي در آن يافت شود؛ زيرا منشأ اختلاف فقط در مخلوقات يافت مي

  ).٢٠تا]، صمنشأ اختلاف مطرود است (طباطبايي، [بي

شود: صورت اول همان است كه بيان توان گفت اختلاف كثير به دو صورت واقع ميمي

ا گويد يرو كه با دانش تدريجي و ناقص و خطاپذير سخن ميشد؛ يعني هر مخلوقي، ازآن

راوان قرار دارد. صورت دوم آن است كه صاحب نويسد، قطعًا در معرض اختلاف فكتاب مي

 قدر عظيم و توانا و داناست كه اگر يك فقره اختلاف در كتاب او باشد، در رتبهمتن آن

گيرد. كتاب خدا اگر در معرض حتي يك اختلاف اختلاف فراوان ديگر موجودات قرار مي

ف قابل مقايسه با عدد يافت؛ هرچند عدد اختلابود، نقص اختلاف به آن راه ميواحد مي

اختلاف در آثار مخلوق نباشد. وجود اختلاف خبر از حضور عوامل اختلاف در صاحب متن 

امكان  صاحبان متوِن داراي اختلاف در حيطه شود همهدهد و همين نكته موجب ميمي

ناد استطوركه رو بهتر است همانآنها متفاوت باشد. ازاين اختلاف قرار گيرند؛ هرچند درجه

كتاب خدا به مخلوق به صورت فرضي بيان و ابطال شده است، بگوييم فرض ندارد كه در 

كتاب خدا حتي يك مورد اختلاف تحقق يابد؛ زيرا حتي فرض يك اختلاف، كتاب خدا را با 

كه اصلًا قياس ميان كتاب خدا و كتاب مخلوق كند؛ درحاليهاي ديگر قابل مقايسه ميكتاب

محتوايي است طوركه قياس وجود خدا با وجود مخلوق كار بياك است؛ همانملجا و بيبي

و حتي در فرض ممكن نيست. ملاك اين كمال، به مانند ملاك و معيار قانون اخلاق است: 

فرض ندارد خداوند حتي يك بار ستم كند؛ فرض ندارد خداوند حتي يك بار راست نگويد 

حتي يك بار ستم كنند يا يك بار كذب  امامان و و به تبع خداوند، فرض ندارد پيغمبر

 كند و ايشان را به حيطهها ما را از حقيقت آنها جدا ميدر گفتار آنان راه يابد؛ زيرا اين فرض

هايي در كتاب خدا هميشه به رو چنين فرضآورد؛ ازاينموجودات محصور و خطاپذير مي

رط آن ممتنع است و فقط فرض آن ش شود كه جملهاي تنظيم ميهاي شرطيصورت جمله

  بودن اين فرِض ممتنع است.دادن لوازم واقعياز باب نشان

كند؛ دار ميبنابراين يك مورد اختلاف در كتاب خدا اطلاق نفي اختلاف را خدشه
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طورنامحدود و نامشروط برقرار است. اگر ملاك خدا صادق است، به كه هرچه دربارهدرحالي

 داركتاب خدا جاري است، حتي يك مورد اختلاف اين ملاك را خدشه نفي اختلاف درباره

طوركه قدرت كند و در اين جهت تفاوتي با اختلاف فراوان در آثار ديگران ندارد. همانمي

مطلق با عجز سازگار نيست و قادر مطلق، حتي اگر يك متعلق قدرت را نتواند به انجام 

در سلب اطلاق، فرقي ميان عجز واحد و عجز رساند، اطلاق قدرت او شكسته شده است، 

كتاب خدا نه فقط در حد  شده، اختلاف واحد دربارهفراوان و متعدد نيست. به ملاك گفته

ست؛ تر اتر و پرهزينهاختلاف كثير در مخلوق است كه حتي از آن هم در نفي كمال صريح

ي وركه از صفات سلبطبدين ترتيب از صفات سلبي كتاب خدا، عدم اختلاف است؛ همان

و  خدا، يعني پيغمبر طوركه از صفات سلبي فرستادهعلم خدا، عدم اختلاف است و همان

  عدم اختلاف در گفتار و عمل و تقرير است. اوصياي او

  سنجشگر قوه عقلي به مثابه ج) تقرير قوه
نوشته و اثري. روشدن با هر سخن و آنچه در اين آيه آمده است، ملاكي است براي روبه

انسان در برابر هر گفته و نوشته، وظيفه و مسئوليتي دارد. كار علمي و شناختاري، از هركسي 

قل تا شناختاري ع عقل است. قوه باشد، بايد به تدبر سپرده شود. تدبر يكي از كارهاي قوه

نجام ا به مقصود و معناي نوشته و كلام كسي منتقل نشود، لازم است عمل خاص تدبر را به

ه عواملي كند كعقلي انسان، تدبر از آن جهت ضرورت بيشتري پيدا مي ويژه در قوهرساند. به

در انسان براي بازداشتن يا تضعيف عقل از عمل تدبر فعال است. روشن است هر شخصي 

در محيط علمي خود بايد به تدبر در موضوع تحقيقي خود اهتمام داشته باشد؛ اما تدبر در 

هاي اكتسابي تعلق ها و آموزهعقلي بدان اهتمام دارد و به محيط از امور، ازآنجاكه قوهاي پاره

شود. قوه عقلي به هيچ امري همچون شناخت ندارد، از طرف عقل به صاحبان عقل الزام مي

اي او هشناسي خدا و شناخت فرستاده و حجتخدا، شناسايي صفات و افعال او و نيز فرمان

هاي كند و عقل را با تواناييها، وجود عقل را تقرير ميد. اين دسته از فعاليتورزاهتمام نمي

ردن گيريم، الزام عقلي به نظركرو وقتي در برابر آفرينش قرار ميدهد؛ ازايناش تحقق ميويژه

ر و گيريم، الزام عقلي به تفكو تفكركردن داريم. وقتي در برابر اركان و اصول دين قرار مي
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ها و اوصاف مختص به اركان دين را ملاحظه روست كه ويژگييم. تدبر مذكور ازاينتدبر دار

عقلي تثبيت و استوار كنيم. اكنون قرآن كه كتاب خداست، از طرف خدا با  و آنها را در قوه

توان خدا به ميان بشر آمده است؛ نمي و امامان برگزيده تلاوت و شرح و تفسير رسول خدا

هاي قرآن به جهان امكاني، نظيري قرار داد جز عظمت آفرينش جهانبراي عظمت آمدن 

هستي؛ از همين رو مناسب است كه الزام تدبر در قرآن، به  ها به منطقههستي يا آمدن جهان

عقلي به طبيعت خود رها شود و  الزام تدبر در عوالم هستي قرار داده شود. اگر قوه مثابه

، عقل به صرف طبيعت خود، عمل تدبر را در مواجهه با مانعي براي آن قرار داده نشود

دهد و به صاحب هستي و هاي بزرگ هستي و در مواجهه با كتاب خدا انجام ميجهان

شود؛ اما موانع دروني و بيروني در انسان، عقل را به حال خود رها صاحب قرآن منتقل مي

شناخت و  وكنند ل حركت ميها و اميال، گاه در راستاي ضد عقكند و بلكه خواستهنمي

 كند؛چيزي از انسان طلب نميرانند. قرآن براي شناساندن خود هيچكردار عقل را عقب مي

عقلي كه مسئوليت بر اساس آن شكل گرفته است، كار  خواهد بگذارد قوهبلكه فقط از او مي

د را به توفيق داند و هم كارهاي محض خوعقلي هم كار خود را مي خود را انجام دهد. قوه

آموزيم، تفكر و تدبر و ساير كارهاي عقل نيز طوركه ما ديدن را نميرساند. همانبه انجام مي

دادن اين امور نيازي نيست؛ اما ازآنجاكه بشر رسد و به تعليمعقلي به انجام مي قوه به وسيله

اند از آنكه بتوبرگزيند، بيتواند ميان راه عقل و راه نفس يكي را موجودي مختار است و مي

 عقلي به او گوشزد شود و بر مسئوليت اين انتخاب شانه خالي كند، گاه لازم است كار قوه

  ضرورت به كارگرفتن عقل تأكيد شود.

د؛ كنگيرد، عقل او را به شنيدن ملزم ميهاي خدا قرار ميوقتي انسان در برابر پيغام

، دهد. با اين پايه در درون انسانسرزنش قرار مي شايسته كه اگر نشنود، او را مقصر وطوريبه

گيري هايي كه در برابر خدا بهانهها و به يك معنا، به آن انسانانسان خداوند به يك معنا به همه

دهد تا در هر كنند، به نوعي از جمله زبان استفهام، فرمان تدبر در قرآن مييا كوتاهي مي

توان بودن قرآن حركت كنند. بدين ترتيب ميمينان از خداييوضعي كه باشند، به سوي اط

  دست آورد:احتجاج حاضر در اين آيه نكات زير را به درباره
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  . تقرير احتجاج١
هر چيزي در نظر گرفته شود، يا از جانب خداست يا از جانب غيرخدا. به زبان حصر عقلي، 

ه از جانب خدا نباشد، از جانب هر چيزي يا از جانب خداست يا از جانب خدا نيست. هرچ

غيرخداست؛ هرچه از جانب غيرخداست، احكام خاصي دارد كه در هرچه از جانب خداست، 

هاي خاصي دارد كه در آنچه از جاري نيست و هرچه از جانب خداست، احكام و ويژگي

سلب و  ها و خواصي در هر دو منطقهجانب غيرخداست، سريان ندارد. اگر چنين ويژگي

آمد. احتجاج مندرج در آيه به اين صورت حقيقي به ميان نمي بود، اين منفصلهجاب نمياي

تنظيم شده است: آن چيزي كه از جانب خداست، يعني كتاب خدا، قرآن، به فرض از جانب 

غيرخدا گرفته شده است. اگر چيزي كه درواقع از جانب خداست، به فرض از جانب غيرخدا 

هايي داشته باشد كه در جانب غيرخدا قرار آيد صفات و ويژگيلازم مي گاهقرار داده شود، آن

دارد. صفت و ويژگي آنچه از جانب غيرخداست، اختلاف فراوان دارد؛ ولي در قرآن نه فقط 

اختلاف فراوان نيست كه هيچ اختلافي در سراسر آن نيست و حضور اختلاف در آن محال 

كند و دو طرف منفصله را ال را مخدوش مياست؛ چراكه حضور يك اختلاف اصل استدل

كند؛ پس قرآن ممكن نيست از جانب غيرخدا باشد و بنابراين مشترك در ويژگِي اختلاف مي

 فقط از جانب خداست.

بودن اي كه با مستقيماما چه چيزي از جانب خداست؟ آنچه خداوند مستقيماً يا با واسطه

و  كند، از جانب خداست؛ خود نبيعطا ميا و اوصياي نبي منافاتي ندارد، به نبي

و به ملاك مذكور هيچ اختلافي در سراسر گفتار و  از جانب خداوند هستند اوصياي او

عمل ايشان وجود ندارد. اين اختلاف، نه فقط در كل شئون يك امام وجود ندارد كه در كل 

ن كردشود. ملاحظهيافت نميگاه كه با هم در نظر گرفته شوند، نيز ، آنامامان شئون همه

از «كردن گفتار و كردار امام ديگر است؛ زيرا به ملاك گفتار و كردار يك امام، عين ملاحظه

آنها يكي هستند و ممكن نيست در سخن يك امام چيزي يافت شود  همه» جانب خدا بودن

؛ ب خداستشود، از جانكه با سخن امام ديگر اختلاف داشته باشد. آنچه بر نبي وحي مي

هاي اين وحي باشد؛ زيرا وحي از جانب خداوند صورت وحي واسطه حتي اگر فرشته
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مَا َكانَ  وَ«فرمايد: آنها تكلم خداوند است. خداوند مي مختلف و متعددي دارد كه جامع همه

هيچ  : وُسوًلا فَُيوِحيَ ِبإِذْنِِه َما َيَشاءلِبَشٍَر أَن يُكَّلِمَهُ الّلَهُ ِإّلَا وَحْيًا َأْو ِمن َوَراء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ رَ 

اي بشري را نرسد كه خدا با او سخن گويد، جز [از راه] وحي يا از فراسوي حجابي، يا فرستاده

  ).٥١(شوري: » بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد، وحي نمايد

 و پيغمبراي ميان خدا ه هيچ واسطهاي است كشريفه وحي قسم اول، تكلم در اين آيه

اي باشد، مقسم تقسيم مذكور، تكلم خداوند با واسطهحضور ندارد؛ در اقسام بعدي، هرچند 

  دهد.را به خود نسبت مي نمايندگان خود است و خداوند اصل تكلم

شود، هرچه باشد، از جانب خداست. غير از اين هرچه آنچه از نبي و امامان به ما ابلاغ مي

  داست.به ما برسد، از جانب غيرخ

  . تقرير دستگاه ناظر٢
 يك دستگاه ناظر، در انسان اول آيه دال بر اين امر است كه خداوند دستگاهي، به مثابه فقره

قرار داده است كه از طرف خداوند مأذون است تا به قرآن نظر كند و در درون آن به 

وجو تجس وجو بپردازد تا به يك تشخيص برسد. كار اين دستگاه در جهت نظارت وجست

و تشخيص عمل تدبر است. اگر اين دستگاه، از هرچه آن سوي اوست و عمل آن را مختل 

كند، آزاد باشد و تدبر كند، درخواهد يافت كه اين قرآن با هر كتاب ديگري يا تضعيف مي

عيت تواند موقكه در برابر او قرار گيرد، در يك ويژگي متفاوت است. اين دستگاه ناظر مي

بود، ممكن نبود تشخيص ا در جاي خودش تشخيص دهد. اگر چنين نميهر چيزي ر

بودن قرآن بدان سپرده شود؛ به تعبير ديگر نه فقط در توان اين دستگاه است كه صدور خدايي

قرآن از جانب خداوند را تشخيص دهد، بلكه اين دستگاه در اين جهت به ضرورت بر طبق 

بود، به چنين تشخيص بزرگي دستگاه نمي كند. اگر ضرورت صدق در اينصدق عمل مي

شد. اين دستگاه فقط ناظر به واقعيت است و ممكن نيست در كشف واقعيت فرا خوانده نمي

بود، آن را دچار فروپاشي بر خلاف صدق عمل كند. اگر كذب در عقل، چونان عقل ممكن مي

تاري دروغ وادارد و در كار شناختواند اين دستگاه را به كرد؛ به تعبير ديگر هيچ ملاكي نميمي

تواند خود را بر اين دستگاه تحميل كند؛ مگر در به خلاف بكشاند و هيچ غيِر واقعي نمي



 
عقل

ش 
نج

 س
ت

ور
ضر

 ي
ش

دان
 ها

 

٥٥ 
 

  

    

عقلي را نيروي اميال و سوءاختيار بشر به انزوا بكشاند؛ در اين صورت گرچه  صورتي كه قوه

بندد و داوري عقل مياميال راه را بر  كند، سلطهعقل چونان عقل بر خلاف عقل عمل نمي

 هاي درست در دسترس عقل قرار گيرد.گذارد دادهنمي

دهد كه خداوند در وجود انسان دستگاهي قرار اين نظارت و تشخيص واقع نشان مي

 يك ميزان و معيار براي تواند به مثابهداده است كه اگر با ضوابط و حدود خود عمل كند، مي

دن اين دستگاه به طور عام از طرف خدا منزلت و اعتبار نقد و سنجش به كار رود. فراخوان

دهد. قرآن چون از جانب خداست، به دين تعلق دارد و براي تشخيص اين دستگاه را نشان مي

دين، دستگاهي فرا خوانده شده تا موقعيت قرآن را شناسايي كند. قرآن هر موقعيتي كه دارد، 

س اصول آن در دستر ولي كه مبتني باشد، همههمان موقعيت دين است؛ دين بر هر پايه و اص

شناسايي مستقيم اين دستگاه است. خداوند از همه، در هر موقعيتي كه باشند، به تدبر در 

ت قرآن، موقعي قرآن دعوت كرده است. اين تدبر هيچ شرط و قيدي از بيرون دستگاه شناسنده

چيزي در قرآن يافت كه با اصول توان ها و تعليمات بشري، ندارد. آيا مياز جمله آموزه

انسان منافات داشته باشد و آن اصول نتواند آن تعليم  هاي شناسندهدستگاه موجود در همه

ده كه دين است، فرا خوان گاه است كه به شناسايي پيغمبر خداقرآن را فهم كند؟ همين دست

، بشر است دهد شخص نبي، هرچند از نوعشده است. همين دستگاه است كه تشخيص مي

 دهداي دارد كه فصل وجودي او را ارتباط با خدا و سفارت از جانب او تشكيل ميويژگي

اي دهد امام از طرف خدا، هرچند بشر است، ويژگيو همين دستگاه است كه تشخيص مي

دارد كه او را براي هميشه و در حدوث و بقا، مستقيمًا به عنايت الهي متصل كرده است؛ 

اب و شئون عالم در اين ارتباط جايي داشته باشد؛ از همين روست كه اين دستگاه آنكه اسببي

شئون خود را به كتاب خدا،  كند كه يك انسان ملزم است تا همهدر مراتب بعدي حكم مي

رسول خدا، ولي خدا و حجت خدا بسپارد و از اعمال آراي شخصي و بدون پايه و مدرك 

 هايي كه خدا برايهمين دستگاه است كه هميشه در پرسش در شناخت و كردار پرهيز كند.

  .شود كه پاسخش در دسترس همگان استهايي دعوت ميپرسش كند، به پاسخبشر طرح مي
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  معيار عقل با معيار دين . رابطه٣
بردن به معيار دين جز از راه معيارهاي اين دستگاه ممكن دهد كه راهاول آيه باز نشان مي فقره

معيارهاي اين دستگاه كه بخشي از دستگاه عقل است، براي شناسايي معيارهاي دين نيست. 

لازم و ضروري است. پيش از شناخت دين و براي شناخت دين، بايد معياري در عقل باشد 

 اصول و فروع آن، همه كه بتواند دين را شناسايي كند. دين واقعيتي است يگانه و همه

هاي دين را تواند مقومات و اصول و پايه. عقل در صورتي ميهاي واقع را در بر داردبخش

شناسايي كند كه اصول و پايه و مقومات شناخت واقع را در خود داشته باشد و همچنين 

هاي شناخت دين كه شود. اگر اين اصول و پايههايي كه جز در دين يافت نميشناخت ايده

داشت، شناخت دين گاه عقل وجود نميهاي شناخت واقع است، در دستهمان اصول و پايه

بر امور بيروني، موقعيت محيطي، تعليمات اكتسابي بشري و خلاصه وضعيت نامتعين و اتفاقي 

يار شد. اين معنماها تشخيص داده نميشد و افزون بر اين، دين از دينو تصادفي متوقف مي

ند دين را شناسايي ك وضعيت بيروني و تصادفي، تواند صرف نظر از همهعقل است كه مي

  سازان را براي هميشه معطل و بيكار كند. نماها را از كار بيندازد و دينو دين

كند: اول معيار عقل و دوم معيار دين. اين بدين ترتيب، آيه در مجموع به دو معيار اشاره مي

ت اس اند. اين اصول مشترك در آن بخش از عقل مستقرها مشتركدو معيار در اصول و پايه

وجود عقل ارجاع داد.  توان آنها را به نحوهدهد و حتي ميكه طبيعت اصلي آن را تشكيل مي

يافت اين اصول در هر موجودِ امكاني عين يافت عقل است. اگر به فرض معلوم شود كه در 

جه توانيم نتيكنند، ميها را درك ميهاي ديگر موجوداتي هستند كه اين اصول و پايهسياره

ها عقل دارند و هرگاه معلوم شود موجودي صاحب دستگاه عقل يم آنها چون ما انسانبگير

 هاي مشترك به شناخت و عملاست، بايد مطمئن باشيم او نيز چون ما بر اساس اصول و پايه

زند. ممكن است در جهان امكاني دو موجود عقلي باشند كه دستگاه بدن آنها در دست مي

خود بسيار متفاوت باشد؛ اما بايد مطمئن باشيم هر كار عقلي كه از ها و فضاي زيستي اندام

داند، آن يكي ممكن باشد، از ديگري هم ممكن است و هرچه را اين موجود عقلي نيك مي

داند، آن ديگري هم داند و هرچه را اولي شرط لازم و كافي هستي ميديگري هم نيك مي
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كشاند كه مقوم بالذات هايي ميرا به سوي ايده داند. معيارهاي عقل، هر صاحب عقلچنان مي

هايي است كه عقل آرزوي آنها را دارد و جز در اند. اينها همان ايدهو بالتبع هستي و اخلاق

تواند واقعيت داشته باشد؛ به اين معنا كه اگر كسي دين را وانهد، محال است واقع دين نمي

ها را افسانه يگري بيابد و درنهايت يا آن ايدهها را در جاي داز نظر عقلي بتواند آن ايده

نيافتن ها و برد. درك ايدهپندارد يا هميشه در آرزوي آن در رنج و حسرت به سر ميمي

ها فرساست كه درنهايت آدمي را به وانهادن آن ايدهآور و طاقترنج ازاي آنها، دركيمابه

 كند.مجبور مي

صاحبان عقل قرار گرفته است كه با آن خود را به معيار رو در دسترس معيار عقل ازآن

گاه نيست؛ بلكه معيار عقل براي حركت به سوي معيار دين دين برسانند. معيار عقل توقف

و توفيق در وصول به آن است. معيار عقل شرط لازم و كافي براي شناخت اجمالي اصول و 

شناخت تفاصيل دين و تفاصيل واقع هاي واقع است و براي هاي دين و اصول و پايهپايه

فقط شرط لازم است و نه شرط كافي. شروط كافي وقتي فراهم است كه هم مواد مناسب با 

بندي درستي از مواد به عمل آيد كه مطابق هر واقع در دسترس عقل قرار گيرد و هم صورت

 ور به واقع همبندي درست براي عبآوردن مواد لازم و صورتدستبا واقع باشد. عقل در به

مند و تدريجي است و هم خطاپذير. اين مرتبه از عقل، يعني عقل محدود است و هم زمان

اكتسابي، در هر محيط و قلمرويي از متعلقات دانش كه وارد عمل شناختاري شود، خطاپذير 

نكردن منافاتي با خطاپذيري ندارد؛ آنچه با است؛ حتي اگر به فرض خطا نكند، خطا

اي كه از عامل خطا به طور شود، خطاناپذيري است؛ اما خطاناپذيريجمع نميخطاپذيري 

ار خطاپذيري، ديگر معي شده جداست. روشن است چنين عقلي، يعني عقل در مرتبهتضمين

هاي آن نيز به معيار نياز خواهد داشت. معيار عقلي، عبارت شناخت واقع نيست؛ بلكه شناخت

ها و اصول آن ضرورت صدق دارند و به مفاهيم و گزاره هاست از آن قسمت از عقل كه هم

ها و اصول مذكور در عقل نيستند يا مطابق توان نشان داد كه مفاهيم و گزارهتعبير ديگر، نمي

توان آنها را خطا فرض كرد؛ زيرا همين كه آنها را خطا تر اينكه حتي نميبا واقع نيستند. دقيق

خش ايم؛ بنابراين بيق و مطابقت آنها با واقع را اذعان كردهتر آنها را تصدفرض كنيم، پيش
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هاي خود را با آن معيار به سنجش و نقد خطاپذير عقل، معياري در خود عقل دارد كه يافته

شود و گيرد؛ اما نبايد غفلت كرد كه اين سنجش نيز گاه با قسمت خطاپذير عقل انجام ميمي

معيار عقلي است. درست است كه معيار عقلي صدق آن مشروط به مطابقت آن سنجش با 

بار اعتكند و بيالصدق است و هرچه واقعي نباشد، سرانجام از اين معيار عبور نميضروري

آن در استفاده از اين معيار قصور يا تقصير داشته باشد؛  شود، باز ممكن است به كاربرندهمي

اكتسابي صادق يا كاذب به  ارهرو اين امكان وجود دارد كه ارجاع درست يك گزازاين

درست آن ارجاِع  دهنده را دربارهمعيارهاي عقلي، بر اثر ايجاد يك شبهه يا مغالطه، ارجاع

 رزشامردد يا منصرف كند؛ اما اگر اين ارجاعِ دوباره با معيارهاي عقلي سنجيده شود، بالاخره 

  صدق اين ارجاع به دست خواهد آمد. بالاتري براي

عقلي دارد، نيازش به معيارهاي شامل، جامع، كامل و خطاناپذير وقتي  قوهانسان چون 

هاي هاي او را حتي در ارجاع گزارهشود كه محدودبودن و خطاپذيري تواناييبيشتر آشكار مي

اكتسابي خطاپذير به معيارهاي عقلي در نظر داشته باشيم. اين معيار جامع و شامل و خطاناپذير 

اخلاق را زير پوشش خود دارد، معيار دين است. معيار دين، اصولي دارد كه سراسر هستي و 

هاي جزئي از جمله عقل عقل كه در دسترس همگان است؛ چون معيار عقلي كه در همه

يابد؛ هاي خود ميانسان برقرار است، آنها را مستقيم و بلافاصله مبتني بر اصول و پايه

هاي شود و اين اصول و پايههاي عقلِ معيار ناسازگار ميكه نفي آنها با اصول و پايهطوريبه

تواند بر خلاف اصول دين نظر دهد و نه ممكن است به طوري به كار عقلي هرگز نه مي

هاي دين گرفته شود كه به نفي آنها نظر دهد؛ بدين ترتيب از طريق معيار عقلي، اصول و پايه

به ضرورت صدق، اصول دين را درك  درنگ ودر دسترس همگان است و معيار عقلي، بي

تفاصيل  كند؛ اما دركهاي علوم اكتسابي تنظيم ميكند و چه بتواند يا نتواند آنها را به زبانمي

د، ممكن خطاپذيري قرار دار دين، عيناً به مانند تفاصيل واقع، جز با عقل اكتسابي كه در منطقه

و  يعني كتاب خدا و تعليمات پيغمبر نيست. اكنون اگر تفاصيل دين از طريق منابع دين،

خطابودن آن منابع و قصور و بودن و بيدر نزد عقل قرار گيرند، به دليل نامتناهي امامان

 هايي دربارهمحدوديت و نيز خطاپذيري عقل اكتسابي، اين امكان وجود دارد كه ديدگاه
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را مربوط به ناظران بشري محتواي دين مطرح شود كه ناسازگار باشند. اين تعدد ناهماهنگ آ

است، نه مربوط به متن دين. دين يك واقع دارد كه منبع دين آن را بيان كرده است؛ اما ناظران 

اند. اين اختلاف بايد به بررسي دقيق معيار عقلي و معيار ديني سپرده آن اختلاف داشته درباره

وند قع را به دست آورد. اين رتدريج و به صورت مشروط بتوان ديدگاه مطابق با واشود تا به

 افتد. زمين نسبت به خورشيد درواقع يا متحرك استدقيقًا در واقِع تكويني طبيعي اتفاق مي

اي با مداركي ديگر اي با مداركي حكم به حركت زمين و عدهيا ساكن. در تاريخ علم، عده

 شناخت عبوردهندهحكم به سكون آن دادند. بالاخره مدارك سكون زمين ابطال شد و دلايل 

هاي يادشده، اختلافي را در واقع يا به حركت زمين در واقع يافت شد. اختلاف در ديدگاه

آورد يا اين اختلاف در اذهان به اختلاف در اختلاف در حركت و سكون زمين به وجود نمي

شان قل نهاي عقلي يا معيار عها به اصول و پايهكند و سرانجام ارجاع نظريهواقع سرايت نمي

  دهد.يك از دو طرِف سكون و حركت زمين واقعيت را تشكيل ميداد كه كدام 

در اين آيه، عقل فرا خوانده شده است تا در كل قرآن تدبر كند؛ زيرا اجزاي قرآن، يعني 

بندي اند و به يكديگر ناظرند كه دانش اين صورتها، به صورتي به هم پيوستهآيات و سوره

تناهي خداست و در توان بشري چنين چينشي ممكن نيست؛ اما درك مربوط به علم نام

تدريجي محتواي قرآن و چينش آن، بسان درك تدريجي واقع تكوين و چينش آن در توان 

باره كارگرفتن معيار عقلي براي نظردادن دراينفهم عقل است. آنچه از انسان خواسته شده، به

ت آن اين است كه ممكن نيست در آن اختلافي است كه قرآن منشأيي جز خدا ندارد و علام

پيدا شود. عدم اختلاف دال بر علم و دانشي است كه در مخلوق، چه جمعي و چه فردي، 

 تواند از طرف مخلوق باشد؛ پس ايناي نميممكن نيست و چون چنين كتابي با چنين نشانه

  كتاب، كتاب خداست.

راد بشر در طول زمان است. قطعات زمان اف بايد توجه داشت كه اين آيه مربوط به همه

تر از عصري پيشرفتهكند و دانش هر زيادي ايجاد مي ميان افراد انساني از نظر دانش، فاصله

و حدودي رو كه قرآن كتاب ختمي است گذشته و قاعدتًا محدودتر از آينده است؛ اما ازآن

 ها در همهانسان كند، براي همهاش را محدود و متوقف نميدر آينده آن را احاطه و سيطره
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يان رود، اختلاف مشود. هرچه علم بشر پيش مينبود اختلاف شناسايي مي اعصار، به نشانه

ا شود؛ زيردانشمندان يك دانش و اختلاف دانشمندان علوم مختلف با يكديگر كمتر نمي

ت شود و به صورتر شود، خطاپذيري و محدوديت و تدريجيت برملاتر ميهرچه دانش افزون

شود. توسعه در دانش بشري، محدوديت دانش او را از آن جهت برملاتر اختلاف ظاهر مي

 هاي قبل كمترگذارد كه از عدد پرسشهاي جديدتري را پيش روي او ميكند كه پرسشمي

هاي دانشمندان امروز در هر زمينه و محيط تحقيقي، نيست. بر همين اساس است كه پرسش

ور تر كه براي نفوذ يا عبهاي دانشمندان گذشته است. هر طرح علمي پيچيدهسشبيش از پر

ابط كثيري، كم روآورد، دستهاي بيشتري را به ميان ميبيشتر به واقع تنظيم شود، چون مقوله

ها با خود دارد كه درنهايت تأثير ها به صورت پرسشهاي تصاعدي را ميان آن مقولهبه كثرت

 بندي شود؛ همچنين هرچه محاسبهها ضابطهها و قاعدهبايد به صورت فرمولآنها بر يكديگر 

م، احتمال خطا بيني كنيتر آن را تبيين يا پيشتر شود، اگر بخواهيم دقيقيك فرايند پيچيده

نظري و اكتسابي احتمال خطا دارد. تراكم محاسبه، تراكم  شود؛ زيرا هر محاسبهتر ميافزون

كند؛ ها، احتمال نهايي را از صفر بيشتر دور ميو جمع اين احتمال هاي خطاستاحتمال

گاه در احتمال خطا تعين صفر طوركه دانش اكتسابي بشر در هر مقطعي كه باشد، هيچهمان

  داشت. را نخواهد

اخير درصدد بيان اين مطلب بود كه هرچند معيار عقلي و معيار ديني قابل قياس  نكته

  يكديگر تطابق و هماهنگي دارند.با اما نيستند، 

  . ضرورت ارجاع اكتسابات بشري به معيار عقل٤
خواه صورت وحي قرآني  -دارد كه هرچه از جانب خدا  پاياني آيه اين تعليم را در بر فقره

نباشد، بايد به آن بخش از عقل سپرده شود كه -  و امامان پيغمبربه صورت سنت  و يا

بر عهده دارد. پس از اين ارجاع، خروجي اين دستگاه قطعًا وجود دستگاه سنجش و نقد را 

اختلاف فراوان در آن است. اين تعليم كتاب خداوند هم وضعيت دانش بشري را تا هر كجا 

وجود  كند. اگر بشر به مثابهاين وضعيت اشاره مي كند و هم به عواملكه پيش رود، بيان مي

ف واقع در او هست، اين تعليم را در پيش روي صاحب عقل كه امكانات شناخت و اكتشا
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امور  هاست، به ديدهديگران را كه حاصل آرا و نظريه وهاي خود نوشته شد،خود داشته با

دهد نگرد و همواره خود و ديگران را به دستگاه سنجش ارجاع ميواقعي غيرخطاپذير نمي

ه، دانش خود را از آنها پيراسته كند؛ هايي را رديابي كردتا از وجود قطعي اختلاف در آرا نشان

بدين ترتيب هيچ بشري نبايد اين انتظار را از خود و ديگران داشته باشد كه در نظام دانشِ 

ار نقادي آن ببار و براي هميشه پذيرفته شود و پس از يك او يك  ناظر به سراسر واقع، گفته

اي پيشرفت شناختاري او بسته خواهد را به حال خود واگذار كنند كه اگر چنين شود، راه بر

شد. وجود هر اختلافي در ميان دانش، اگر به حال خود رها شود، امكان نفوذ ذهن به واقع 

هاي هر زمان دهد. اگر نظريهيا امكان انتقال واقع به ذهن را در حدود مرتبط با خود نمي

كه  ه تلقي شود، در صورتيهاي بعد براي هميشه پذيرفتهاي زمانبدون وارسي مجدد با يافته

ند. كنمطابق با واقع نباشند، راه نفوذ به واقع و كشف آن را مادامي كه هستند، مسدود مي

راهگشاي به واقع به ميان آمده باشند، اگر  هاي بشري كه قاعدتًا بايد به منزلهدرواقع نظريه

ذيرفته شوند و تا وقتي كه پهاي كشف واقع ميراه قطعي نگريسته شوند، مسدودكننده به ديده

 كنند.هاي معرفتي و شناختاري متوقف ميبستاند، انسان را در بنشده

اين تعليم قرآن در زمان ما كه بشر راه طولاني دانش را مقداري پيموده است و در اين 

هاي علمي، چه در علوم تجربي و چه در پيمايش تجاربي را متحمل شده است، در محيط

حض، چه در علوم استنباطي و چه در صنايع و تكنولوژي، به طور تئوريك و علوم عقلي م

رفت رو در مسير پيشنه چندان به صورت عملي، كانون توجه و تفطن قرار گرفته است؛ ازاين

اند كه مشكلات شناختاري را به رسميت بشناسند هاي بشري بنا را بر اين گذاردهعلوم، دانش

ها و تشخيص خطاهاي معرفتي درصدد تجديد نظر در يافته و در صورت وجود قراين براي

هاي يك دانش را فراهم كرده باشند. اما در طول ها گاه بنيانها برآيند؛ هرچند آن نظريهنظريه

اند دههاي خود به اين پندار افتاتاريخ دانش بشري، چه بسيار دانشمنداني بودند كه در نوشته

هاي محدود آنها ي آنها خلاصه شده و مشكلات با ديدگاههاهاي دانش در ديدگاهكه افق

قد عقل، با ن است كه گفته كانتديدگاه  فلسفه، اين ديدگاه درباره گشوده شده است. نمونه

پرسشي در  هاي اصلي را پاسخ گفته است و ديگرها را آشكار كرده و مشكلمشكل همه
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 خود فراهم كرده است (كانت، ر فلسفهمحيط عقل مطرح نيست، مگر اينكه وي پاسخ آن را د

ها وقتي ارتباط با واقع محدودتر از توان ها و ديدگاهطوركلي بر اثر نظريه). به١٤، ص١٣٦٢

ها خود را در حصارهايي شود، صاحب نظريه و پذيرندگان آن نظريهشناختاري بشر مي

، آنها قرار گيرد اگر در حيطه شود ياآنها خارج مي كنند كه بسياري از امور از حيطهمحدود مي

هاي آن ديدگاه چينش شده دهد كه در مقولههايي ميهاي واقعي جاي خود را به پاسخپاسخ

 ع را از آن ملاحظه آزادبينند، نه اينكه واقخود مي است و صاحبان آن نظريه واقع را با نظريه

ود و ديدگاه خ واقع را آزاد و غيروابسته به نظريه ها همه براي آن است كه بتوانآزمون كنند.

 ها باشند؛ اما اگرگر نظريهواقع اين توان را دارند كه تصحيح هاي خلافو نمونه ملاحظه كرد

آيد، در دام مذكور سپرده شود و هرچه از واقع به دست مي هم به نظريه هاي خلافنمونه

ي ذهني شود و در جهان، امكان عبور به واقع منتفي ميفتد و با آنها نگريسته شوداها بينظريه

  شويم.محبوس مي

هاي خود ها و نظريهدهد در تئوريدستگاه سنجش عقل هرگز به صاحب عقل اجازه نمي

ها حاكم است؛ چراكه اصول و ها و ديدگاهنظريه محاصره شود. دستگاه سنجش بر همه

ا نظريه و ديدگاهي بتواند آنها را به رنگ خود هاي آن از سنخ نظريه و ديدگاه نيست تپايه

هاي اي در اين دستگاه مقبول است كه مطابق با اصول و پايهدرآورد. تنها ديدگاه و نظريه

هاي كل واقع و هر مرتبه از واقع است. اگر دانشمند دستگاه سنجش باشد كه عيناً اصول و پايه

است، به طبيعت عقلي آن واگذارد، دستگاه سنجش عقل خود را كه از عقل شخصي آزاد 

تواند به نظريه و ديدگاه تأسيسي و ابتكاري خود به چشم ناظر و داور بنگرد و هميشه مي

خود را وارسي و بررسي  اين امكان را داشته باشد كه از بيرون با تجهيزات مناسب، نظريه

؛ زيرا واقع فراهم كندكند. كار دستگاه سنجش آن است كه فضاي لازم را براي اتصال عقل به 

كار عقل ماندن در خود نيست؛ بلكه كار آن كشف خود و آن سوي خود است. اگر دستگاه 

داد و در وضعيت دانش بود، عقل ماهيت اكتشافي خود را از دست ميسنجش در عقل نمي

شد كه امكان شناخت از دست ماند يا دانش او چنان با خطاها درگير ميبسيار اندك باقي مي

ي دهد كه در عين اكتشافگررفت. دستگاه سنجش به عقلِ جزئيِ خطاپذير اين امكان را ميمي
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از واقع، در موقعيت محدوديت و تدريجيت و خطاپذيري، در كنش و واكنش با واقع، 

خطاهاي نفوذكرده به دانش خود را تشخيص دهد و كار شناخت را به صورت قابل قبولي 

باشد. خصلت محدوديت و تدريجيت قابل حذف يا تدارك  پيگيري كند و به آن اميدوار

رو دستگاه سنجش از جهت شناختاري كاري به اين خصلت عقل ندارد. امكان نيست؛ ازاين

بودن عقل به واقع و واقع براي عقل، به صورت تدريجي، جزو شناخت براي عقل و گشوده

ي خود، به خود توسعه لوازم حيات عقلي در جهان طبيعت است و عقل با كار شناختار

گاه با ها آناين ويژگي كند؛ اما همهتر ميدهد و خود را با واقع از جهت گستره مطابقمي

اند كه خاصيت خطاپذيري عقل از راه ارجاع هر نظريه و مقصد شناختاري عقل هماهنگ

سنجش، امكانات تصحيح خطاي  ديدگاه عقل شخصي به طبيعت همگاني عقل در مرتبه

يا مفروض را در خود داشته باشد. خصلت جمعي دانش بشري از همين روست كه  ممكن

خطاپذيري اين اقتضا را دارد كه عقول جزئي را در تشخيص خطاها به ياري يكديگر بياورد 

  و در صورت يافت خطا آن را با تصحيح خطا از دانش برون گذارد.

  . تقدم و تأخر معيار عقل و معيار دين٥
نجش هاي بشري، دستگاه سدادن كتاب خدا و تفاوت آن با كتاببراي تشخيصروشن شد كه 

مراتب ديگر عقل قابل جداسازي است، فرا خوانده شده  عقل كه با خواص خود از همه

است. ازآنجاكه كتاب مد نظر براي تدبر، كتابي است كه به خداوند تعلق دارد و علم او 

كاني و دانش امكاني آنها تفاوت تبايني دارد، خواص وجوبي دارد و با خواص موجودات ام

عيار كند؛ در عين حال ممعيار عقلي براي تشخيص معيار ديني عمل مي اين دستگاه به مثابه

عقلي در حدود خود نه فقط با معيار ديني هماهنگ و نه فقط مطابقت، بلكه اتحاد دارد. اين 

ار داده شده است، در تشخيص واقع دستگاه در حدود خود، هرچند در موجود جايزالخطا قر

داشت، كند. اگر اين دستگاه در حدود فعاليت خاص خود امكان كذب ميبه صدق عمل مي

د. اين شدادن و نظردادن براي اسناد اين كتاب به خداوند فرا خوانده نميگاه به تشخيصهيچ

 رو اينوم است؛ ازايندو معيار قابل قياس نيستند؛ اما معيار اول در حدود خود عين معيار د

رو دستگاه در متون ديني به حجت خداوند در درون اذهان معرفي شده است و نيز ازاين
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الامر و واقع را در بر دارد و در وجود بر معيار عقلي درون اذهان مقدم معيار ديني همه نفس

ر است. است؛ اما در شناخت، براي موجود صاحب عقل كه معيار عقلي را در خود دارد، مؤخ

آن قسمت از معيار ديني كه با معيار عقلي متحد است، با هر موجود صاحب عقلي معيت 

تر از معيار عقلي است، بايد نخست با معيار تر و گستردهدارد؛ اما چون معيار ديني وسيع

عقلي تشخيص داده شود. پس معيار عقلي در رتبه مؤخر از معيار ديني است؛ اما در شناخت 

آيد و با اين شناختي پيش از معيار ديني ميعقل امكاني، به طور معرفت موجود صاحب

 وصف، در تراز بالاتر با يكديگر همراهي و هماهنگي دارند.

  سنجش در دانش عرفان د) ضرورت مرحله
شده در يكي از علوم ارائه شود كه هر دانش بشري و هر نظريهاز آنچه گذشت روشن مي

فراتر از دستگاه سنجش عقلي قرار دهد، از اعتبار علمي خارج بشري كه بخواهد خود را 

هاي عقلي خود اكتساب شده است. منظور از علوم بشري علومي است كه بشر با توانايي

كرده است؛ چه به صورت توانايي عقلي محض، چه به صورت توانايي عقلي و تجربي، چه 

ت ديگر، هر آنچه محصول فعاليبه صورت استنباطي و چه به صورت استخراجي؛ به تعبير 

شناخت متعارف بشري است، اعم از اينكه در روند فكري قرار داشته باشد يا حدسي، علوم 

  بشري است.

 دهد، نهبه چنين نظريه يا دانشي كه خود را از دستگاه سنجش عقلي فراتر قرار مي

را بر خلاف واقع توان آن توان به عنوان علم يا دانش كاشف از واقع نگريست و نه ميمي

اي فقط بايد خاموش و ساكت بود و در عين حال هيچ اعتنايي چنين نظريه دانست؛ درباره

علم و دانش نداشت؛ زيرا چنين نظريه يا دانشي راه داوري به سوي خود را  بدان، به مثابه

كند و  تأييدتواند آن را سنجشگر و داور، نه مي قوه عقل به مثابه رو قوهبسته است و ازاين

توان از قوت و شأن بالاي آن نظريه تواند آن را تكذيب كند. البته اين وضعيت را نمينه مي

 شود؛ زيرا هرچه به عنوان قوهيا دانش دانست؛ بلكه در نزد عقل از توجه و اهتمام ساقط مي

ان عقلي در ما قرار دارد، امري عمومي و در دسترس همگان است و هرچه بخواهد به عنو

دانش و علم مطرح شود، بايد در مفاهيم و مقولات شناختاري عقل قرار گيرد تا شناخته و 
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دانسته شود و سپس در ترازوي عقلي به سنجش گرفته شود تا انتقالگري آن به واقع احراز 

شود. هر ديدگاه يا نظريه يا دانش بشري كه خود را فراسوي دستگاه سنجش قرار دهد، 

گاه كه با اصول دستگاه سنجش به ياري رساند و آنبراي انتقال به واقع تواند عقل را نمي

قرار  عقل را در برابر خود است، بلكه معارضه افتد، قطعاً نه تنها عقل را به واقع منتقل نكرده

 كند.خود را دچار گسستگي و آشفتگي و دوپارگي مي دهد ومي

معارض با عقل و گاه آن را وراي عقل و هاي بشري، دانشي كه گاه آن را در ميان دانش

اند، دانش عرفان است. اند و علوم عقلي را حجاب قرار دادهگاه آن را مخالف عقل گرفته

دانش عرفان نيز درصدد تبيين بنيادهاي هستي و اخلاق در مفاهيم و قوانين خاص خود است. 

شهود است. حاصل  شناختاري منشأ علم و دانش به حقايق هستي در دانش عرفان، قوه

ديگري از محققان  دستاوردهاي شهودي دانش مدون عرفان است. در كنار عارفان، دسته

اري در نزد شناخت اند. قوهاند كه فيلسوفان نام گرفتههمين بنيادها به تحقيق پرداخته درباره

. عارفان دتواند با مفاهيم و اصول خود به آن بنيادها دست يابايشان عقل حصولي است كه مي

دهند؛ شايد چون عقل خود قرار نمي هاي خود، فيلسوفان را در مرتبهمعمولًا در نوشته

تاري شناخ توانند قوهاند يا مياي خاص توانستهحصولي در دسترس همگان است و فقط عده

ند، دانشهود را در خود فعال كنند. عارفان معمولاً بر اين باورند كه هرچه فيلسوفان به عقل مي

شناسند، در شناخت فيلسوفان نيست. در عين حال فهمند؛ ولي هرچه آنها به شهود ميآنها مي

مسّلم است اگر عارفان بخواهند از شهودهاي خود خبر دهند، بايد در همان نظام عقل حصولي 

اين كار را به انجام رسانند. به محض انتقال محتواي شهود از اين قوه به عقل حصولي يا 

ن كند. اگر در ايها را وارسي و بررسي ميصولي، دستگاه سنجش عقلي اين انتقالدانش ح

 شود. در اينهاي سنجش نباشد، از نظر عقلي طرد ميوارسي چيزي مطابق با اصول و پايه

ناپذيري و گاه سخن از داران عرفان گاه سخن از توصيفموقعيت، عارفان يا طرف

ضلي، آورند (فناپذيري شهودات عرفاني به ميان ميسنجشناپذيري و گاه سخن از نقد يا فهم

  ).٦٤-٥٧، ص١٣٩٥

توان امري از واقع را درك كرد؛ ولي ناپذيري، اين يك مدعاست كه ميتوصيف درباره
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توان آن را بيان كرد. چگونه ممكن است چيزي در مفاهيم و مقولات عقلي درك شود، نمي

ي زباني منتقل كرد؟ امكانات وضع واژه و امكانات توصيف هااما نتوان آن را به الفاظ و مقوله

هاي حاوي آن واژه و ايجاد ارتباط ميان آنها هميشه در توان واژه و سپس تشكيل گزاره

ساختمان زباني عقل است. شاهد اين سخن خود آيات كتاب خداوند است كه در عين بيان 

متعارف در ميان بشر، يعني زبان عربي، هاي يك زبان واقع و مراتب واقع با واژگان و عبارت

كه به اذن خداوند بر  و امامان گفتار پيغمبر نازل شده است و همين سخن درباره

علمي دارند، صادق است؛ افزون بر اين هر عارفي وقتي  ها و زمين و طريق آنها احاطهآسمان

در قالب مفاهيم  نويسد، هم پذيرفته است كه شهودات خود راگويد و كتاب ميسخن مي

درك كرده است و هم پذيرفته است كه مخاطبش امكان درك شهودات او را از طريق 

شود، از هاي عارفان ديده مياي در عبارتهاي زباني دارد. باز افزون بر اين، هر مسئلهمقوله

سنخ مراتبي نيست كه بيان آن ممكن نباشد. بله، هميشه اين امكان هست كه امور پيچيده و 

اي به عالم زبان منتقل كرد كه خالي از اشكال باشد. اگر دشوار را به آساني نتوان به گونه

هاي وي مشاهده شود، چنين وضعي در نوشتار عارفي باشد و نوعي ناهماهنگي در عبارت

ها ناهماهنگ است، نه آنچه منظور وي بوده است. در گاه به اقرار خود عارف اين عبارتآن

موظف است بكوشد در عباراتي بدون اشكال مقصود خود را ارائه دهد.  اين صورت عارف

البته اين مشكل به عارف اختصاص ندارد؛ بلكه دانشمندان علوم مختلف گاه با اين وضعيت 

 كوشند موجبات انتقال معنايها يا شرح و بسط آنها ميشوند و با تعويض عبارترو ميروبه

  به اذهان را فراهم آورند. مدنظرشان به عالم زبان و از آنجا

ناپذيري، سؤال دشوار اين است كه در حين شهود، آيا عارف آنچه را شهود فهم درباره

فهمد و پس از شهود، آيا محتواي شهود را درك كرده است يا نه؟ فهمد يا نميكند، ميمي

اره او بممكن است عارفي بگويد تا امر مد نظر شهود نشود، قابل فهم نيست؛ اين سخن در

دهد، به فرض كه صادق باشد، اكنون براي او مفهوم كه از چيزي وراي درك عمومي خبر مي

شده است. دستگاه فهم كه همان دستگاه علم حصولي است، يك دستگاه اختصاصي نيست؛ 

هاي آن در دسترس عموم است؛ بنابراين به مقتضاي دانش عرفان، بلكه مفاهيم و اصول و پايه
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حصولي عقل ترتيب دهد و آنچه را  وشد مفاهيم و قضاياي منسجمي در قوهعارف بايد بك

ترازند، انتقال دهد؛ به علاوه ازآنجاكه اذهان كه از نظر درك با او هم خود فهميده است، به همه

ر بيان تخود عارفان همه در يك مرتبه نيستند، لازم است در تعليمات خود براي مراتب نازل

هاي عقلي حصولي ممكن نيست. باز عارفان از آن جهت كه ن جز با مقولهداشته باشند و بيا

شوند نه از راه شهود؛ به گاه با يكديگر اختلاف دارند، اختلاف خود را از راه فهم متوجه مي

شود، آن را مقابل اين معنا كه عارفِ اول وقتي از شهودات عارفِ دوم از راه اخبار او مطلع مي

فهم، امكان قرار ندارند. باز  د. پس شهودات متعارض جز در حيطهكنشهود خود درك مي

محتمل است كه بسياري از نويسندگان مكتوبات عرفان نظري اصلاً مندرجات و محتويات 

  هاي خود را شهود نكرده باشند.كتاب

هاي ديگر دانش بشري، بدون مدعي اما در مقام سنجش و نقد، عارفان نيز به مانند حيطه

 ترين كتاببزرگ و از جمله به نوعي در مقدمههاي خود در كتاب صدرالمتألهين نيستند.

). ٣٤٥ص ،١٣٦٨كند (شيرازي، تقسيم مي» جهله«و » اكابر« ، عارفان را به دو دستهاسفارخود، 

  كند: او درنهايت مشكلات پيراموني دانش عرفان را مستند به دو عامل مي

مشكل اول، انتقال ناصواب محتواي شهودات آنها به مفاهيم عقلي حصولي است. اين 

  گشوده شده است.  اسفارمشكل به دست تواناي وي در كتاب 

محتواي شهودها به ميان  مشكل دوم، سخناني است كه جاهلان منسوب به عرفان درباره

، جز با توانبنابراين چگونه مي اند كه جز به كندي يا توقف اين دانش نينجاميده است؛آورده

يك دستگاه سنجشگر ناقد، مدعيات درست از مدعيات نادرست منسوب به شهود را از هم 

تواند از غيرخود طلب ارادت داشته باشد؛ بلكه بسياري از جدا كرد؟ به علاوه عارف نمي

ر افتاده است، اجويندگان حقيقت هستند كه بر اثر بيانات ايشان كه گاه با اصول عقلي ناسازگ

ممكن است اعتماد به عرفان را از دست بدهند؛ پس لازم است عارفان بيانات خود را به 

ها را فرا گرفته دستگاه سنجش و نقدي دهند كه چون معيار همگاني است، سراسر دانش

  دهد.ها را از اين نظر در عرض واحد قرار ميدانش است و همه

حث اي كه بشريفه شهود انساني است. بر اساس آيه قوهترين نكته در اينجا اما اصلي
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شد، هرچه به دستگاه سنجش كه به معيار عقلي ناميده شد و قضاياي پيوسته به آن مربوط 

شود، بشري نيست. گفتني است مراد از قضاياي پيوسته آن چيزي است كه اركان واقع مي

خش از دستگاه شناسايي، در هر داننده دهد. اين بهستي و اخلاق يا اركان دين را تشكيل مي

شناختاري وابسته نيست. از اين مرتبه  عقلي برقرار است و به نوِع صاحب قوه و شناسنده

د شهو عقل حصولي برآمده باشد و چه از قوه سوتر، هرچه از طرف بشر باشد، چه از قوهآن

شود.  آن داوري ود تا دربارهاو مايه گرفته باشد، همه و همه بايد به دستگاه سنجش سپرده ش

شهود اگر با واقع مرتبط بوده باشد، قطعًا دلايلي براي رسيدن به آن در واقع وجود دارد. 

چيزي كه واقعي نباشد، ممكن نيست در واقع راهي براي رسيدن به آن وجود داشته باشد؛ 

عارف  يك ناحيه آيد؛ بنابراين حتي تراكم شهودها، چه ازدر غير اين صورت سفسطه لازم مي

داوري نيست؛  هاي متعدد، مانع واگذاري آنها به عقل چونان قوهعارف باشد و چه از ناحيه

اند، هايي مندرج است كه چون عين واقعافزون بر اين در دستگاه سنجش، اصول و پايه

كند، حتي بر شهود هم كه دگرگوني آنها سفسطه را بر شناخت و واقع حاكم ميطوريبه

  هاي دستگاه سنجش نقض شود، حتي در شهود.طره دارند. محال است اصول و پايهسي

روست كه دستگاه سنجش يك اهميت ضرورت ارجاع شهود به دستگاه سنجش ازآن

دستگاه عام است كه در طبيعت عقل مستقر شده است و به دستگاه حصولي يا دستگاه 

هودي عام نداريم كه هميشه در شهودي خاص وابسته نيست. ما در عرفان يك دستگاه ش

خاصي هستند كه با تحصيلات و رياضات ويژه، اين امكان  دسترس همگان باشد و فقط عده

مند شوند؛ در عين حال همين افراد شهودي اكتشافگر بهره شود كه از قوهبرايشان فراهم مي

اند؛ رخوردار بودهش بتر از دستگاه عقل حصولي و اكتسابي و نيز از دستگاه سنجپيش در مرتبه

به تعبير ديگر در سير استكمال عقلي، تقدم با دستگاه سنجش است و پس از آن دستگاه 

از  ديگري شود. پس از اين مراتب، مرتبهها فعال ميدانش عقلي حصولي اكتسابي در همه

از  ايدستگاه جامع عقل هست كه به شهود موسوم است و بر اثر زمينه و مقدماتي، در پاره

تواند با واقع ارتباط برقرار كند و از آن شناخت به دست آورد؛ شود و ميها فعال ميانسان

  ها سرانجام بر دستگاه سنجش است.دانش همه بنابراين تكيه
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تعليم كتاب خداوند بر اين نكته نيز گواه است كه خواص شناخت اكتسابي بشري، حتي 

شناخت شهودي نيز قسمتي از دستگاه شناختاري  بر شناخت شهودي او نيز حاكم است؛ زيرا

بشري است كه خواص آن گفته شد. اين دستگاه براي ارتباط با واقع است؛ اما براي دريافت 

كند و ممكن است دچار خطا شود. اگر منشأ اين خطا از مغالطه واقع هميشه درست عمل نمي

د، در مواجهه با واقع است. به نباشد، از محدوديت دستگاه شناختاري انسان، از جمله شهو

رو شود؛ تعبير ديگر، ممكن نيست دستگاه شناختاري بشر بتواند با واقع به صورت جامع روبه

 هتواند همزيرا ظرفيت اين دستگاه براي هميشه محدود است و همواره در شناخت اشيا نمي

ختلاف در دانش واقع را با تمام مراتب به صورت يكپارچه و متحد در خود حاضر كند. ا

بشري، از هرگونه كه باشد و از هر منشأ شناختاري كه برخيزد، هم از امكان خطا مايه گرفته 

از بود، بالخطا نمياست و هم از محدوديت؛ اما به فرض كه دستگاه شناختاري بشري ممكن

 ا وهسراغ پايهاين محدوديت در دانش عرفان كه شود. محدوديت او در برابر واقع رفع نمي

  رود، به ملاك عظمت متعلق شديدتر و اكيدتر است.بنيادهاي هستي و اخلاق مي

 هـ) مورد ديگري از امكان اختلاف
ر از محدوديت نظاكنون با بازگشت به صدر نوشتار، با توجه به تدريجيت دانش بشري، صرف 

 بشري دفعيتوان معناي اختلاف را به اين صورت شرح داد: ازآنجاكه علم و خطاپذيري، مي

 هر امري (فرض كنيم يك مسئله آيد، دربارهباره به دست نمينيست و كمال آن به يك

تر شود، طوركامل به آن امر بنگرد؛ بنابراين هر بار كه تحقيق او كاملتواند بهپزشكي) بشر نمي

هاي نخست به عبارت ديگري دهد كه مطابق با يافته نياز دارد تا جاي عبارت خود را از يافته

طلبد كه در آن قسمت از نظام پزشكي مدون تغييراتي داده شود جديد اوست. همين تغيير مي

جزئي جديد است. انبوه اين تغييرات جزئي سرانجام دانش پزشكي را  كه متناسب با يافته

يه كند. اين روند همواره دانش كند كه طرح كلي جديدي را جايگزين طرح اولوادار مي

در  شدن چيزيكند. اختلاف در اينجا به معناي جايگزينپزشكي بشري را دچار اختلاف مي

هاي بشري حاكم بر جوامع است كه جاي چيز ديگر است. عين اين وضعيت درباره قانون

شود ه ميددائم بر اثر تجربيات جديد و نقصان در محاسبات قانوني به جاي قانون ديگر گذار



٧٠  
 

١٣
٩٧

 /
يژه

و
ان

عرف
فه 

لس
ه ف

نام
/ 

ني
يوا

ر د
امي

 

ي
پ

  

 

 

و حتي اگر قانون قبلي درست و مطابق با نتايج مد نظر بوده باشد، به تكميل و تتميم نياز 

گذارد؛ به اين معنا كه از امر قبلي صرف دارد؛ اما قرآن هيچ امري را به جاي امر ديگر نمي

  نظر شده باشد يا كشف از نقصان و كاستي آن داشته باشد. 

رآن الامر قرآني. قنفس ابلاغ است، نه در مرتبه ن در مرتبهبودن نزول آيات قرآتدريجي

دريج بر تالامر تام و كامل تثبيت شده است و به اقتضاي حكمت خدا، آيات قرآن بهدر نفس

لازم برسد؛  هاي صدر اول نزول با تكميل تشريعات به آستانهشود تا تواناييمكلفان ابلاغ مي

قرآن است كه دانش آن از طرف خدا به پيغمبر و اوصيايش اما در مراحل بعدي، اين تفسير 

تدريج به اذن خداوند به مردم ابلاغ كنند و نشان دهند هر امر مستحدث و داده شده تا به

عام استخراج كنند و استنباط آن را  جديد چه حكمي در قرآن دارد و آن حكم را به شيوه

ت دهند؛ به اين صوربودن قرآن ميبودن و اكملتمها در طول تاريخ، خبر از اتعليم دهند. ابلاغ

كه چيز اول در تاريخ متوقف شود و به كنار طوريگيرد، بهچيز جاي چيز ديگر را نميكه هيچ

گذارده شود؛ بلكه اين واقع است كه از طريق ابلاغ محتواي گسترده و تفصيلي كتاب قرآن، 

  كند.خود را بر آدميان بيشتر آشكار مي

  گيرينتيجه
دهد اين كتاب ممكن نيست به انسان يا مخلوق ديگري تدبر در آيات كتاب خداوند نشان مي

ه گرفت كه كتاب خدا را بمنسوب شود. مخالفت با دعوت نبي گاه به اين صورت شكل مي

دادند. تحدي قرآن به آوردِن مثل آن يا چند سوره يا يك سوره، در دانش بشري نسبت مي

 احتجاج كتاب خدا اين است كه اگر چنين». قرآن از جانب خدا نيست«بود كه برابر اين گفته 

بود؛ ولي در قرآن موردي از اختلاف بود، قطعًا دچار اختلاف ميكتابي از جانب غيرخدا مي

ق سره به خداوند تعلشود؛ چون اين كتاب از جانب غيرخدا نيست. اين كتاب يكيافت نمي

 هتدبر نهاده شده است. لازم آن است. اين احتجاج بر پايه شتوانهپايان الهي پدارد و علم بي

اين پايه آن است كه در نهاد عقل، بخشي باشد كه توانايي تشخيص واقع را به ضرورت 

ودن قرآن اين بشود وقتي در تشخيص خداييصدق داشته باشد. از اين بيان نتيجه گرفته مي

هيچ دانش بشري كه از خطا و محدوديت مصون شود، نبايد بخش از عقل فرا خوانده مي
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  نيست، بدون سنجش عقلي رها شود يا پذيرفته شود.
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