ضرورت سنجش عقلي دانشها


امير ديواني

چكيده

در اينكه شناخت انسان از واقع كه علوم مختلف بشري آن را پيگيري و دنبال ميكنند ،خطاپذير است،
ترديدي نيست .دانش منطق از گذشته طراحي و تنظيم شد تا راه بخشي از عوامل خطا را مسدود كند؛

اما درباره منطق و هر دانش ديگري كه درصدد تصحيح خطا و دفع و رفع آن مطرح ميشود ،اين پرسش

به ميان ميآيد چه دانشي ميتواند به مثابه معيار عمل كرده ،امكان انتقال به واقع به صورت خطاناپذير

٤١

بدان سپرده شود .عقل ،موجود اكتشافكننده واقع ،از بخشي برخوردار است كه ميتوان آن را ناقد و

نه محدوديت را به آن راهي هست و نه امكان خطا .دين معيار عقلي را به اين صورت تكريم كرده است
كه آن را در احتجاجات ناظر به وجود معيار دين فراخوانده است .در اين نوشتار ميكوشيم با توجه به

يك آيه از كتاب خدا اعتبار معيار عقلي را در همه عرصههاي دانش و اكتشافهاي بشري ،از جمله
دانشهاي شهودي و حتي در رسيدن به مقاصد دين ،نشان دهيم.

واژگان كليدي :معيار عقلي ،معيار ديني ،اختلاف )علمي( ،خطاپذيري.

 دانشيار گروه فلسفه دانشگاه مفيد.
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سنجشگر معيار دانست .در عين حال اين معيار به امداد و ياري نياز دارد و مكمل آن معيار دين است كه

الف( ضرورت تدبر در كتاب خدا و آيات آن
خــداونــد متعال ميفرمايد» :أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً
كَثيراً :آيــا در قرآن نميانــديشـــنــد؟ اگر از جــانب غيرخدا ميبود ،در آن اختلاف بســـياري
مييافتند« )نساء.(٨٢ :
 .١معناي تدبر

٤٢

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

نهايت آن آورده است .سپس اين واژه درباره هر تأملي به كار گرفته شده است .بدين ترتيب
معناي تدبر در قرآن عبارت است از :تأمل و نظركردن در معاني و بصيرتيافتن بر محتواي
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آن )زمخشري] ،بيتا[ ،ص.(٥٤٠

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

را تدبر در آن ميداند .وي بر اساس سخن اميرالمؤمنين كه فرمودند» :در عبادتي كه فهم و
درك عميق )فقه( نباشد و در خواندن و قرائتي كه تدبر نباشد ،خيري نيست« ،تدبر را روح

هر عبادتي ميداند و گاه تكرار متعدد يك آيه را به منظور تدبر ضروري ميداند )شيرازي،
 ،١٣٦٣ص .(٦٠-٥٩در الميزان آمده است» :تدبر] ،بهدست[ گرفتن چيزي بعد از چيزي
است« )طباطبايي] ،بيتا[ ،ص.(١٩

عبارت » َأفَلا يَتَدَبَّرُو َن ا ْلقُرْآ َن« دو بار در قرآن آمده است؛ مورد ديگر اين آيه است» :أَفَلا

ب أَقْفالُها :آيا در قرآن نميانديشند؟ يا بر دلهايشان قفلهايي
يَتَدَبَّرُو َن ا ْلقُرْآنَ أَمْ عَلي ُقلُو ٍ

نهاده شده است؟« )محمد.(٢٤ :
 .٢متعلق تدبر

متعلق »تدبر« در هر دو آيه ،قرآن است؛ بنابراين معناي آيه با توجه به معناي لغوي تدبر،
مراجعه پيوسته و مستمر به قرآن است .ازآنجاكه قرآن خود را در تقسيماتي به نام سورهها و

آيات معرفي كرده است و در عين حال يك كل است كه عبارتهاي آن به همديگر ناظرند
و با يكديگر يك نظام شامل و سراسري را تشكيل ميدهند ،ميتواند به دو صورت متعلق

تدبر قرار گيرد .در صورت اول ،يك آيه به تدبر گرفته شود و باز آن آيه به تأمل ديگر نهاده

ميشود .در صورت دوم ،تدبر به يك آيه پس از آيه ديگر تعلق گيرد؛ بدين ترتيب از هر
جاي قرآن كه شروع به مطالعه ميشود ،آيهها يكي پس از ديگري به تدبر گرفته ميشود .هر

دو صورت ميتواند مقصود آيه باشد؛ اما چون متعلق تدبر» ،قرآن« قرار داده شده است،
صورت دوم ،در عين برقراربودن صورت اول ،ترجيح و تقدم دارد.

ميتوان درباره هر دو صورت گفت :قرآن به ملاك تعلقداشتن محض به خدا ،هر آيه و

هر سورهاش در يك وضعيت كمال و تمام قرار دارد؛ ازاينرو صورت اول تدبر شكل ميگيرد.

همانطوركه در كتاب آفاقي ،يك موجود از موجودات به تدبر و تحقيق مستمر و پيوسته
تدوين خداوند ،به ملاك تكيهداشتن بر علم بيپايان الهي ،پيامهاي عميقي را در خود دارد كه
جز با تأمل مستمر براي خواننده و تأملگر به دست نميآيد .ازاينرو به هر آيه يا سورهاي از
قرآن ،قرآن گفته ميشود؛ همانطوركه به هر آيه يا سوره ،كلامالله گفته ميشود .شاهد ديگر
بر اين مطلب آن است كه در بازه زماني نزول قرآن ،به هر مقدار از آيات نازلشده ،قرآن
اطلاق ميشد و اين اطلاق يك اطلاق حقيقي است نه اطلاق مجازي از نوع اطلاق كل بر جزء:
ك َو َر َّتلْنا ُه تَرْتيل ًا:
ت بِهِ فُؤا َد َ
ك لِنُ َثبِّ َ
ن كَفَرُوا َل ْو لا نُ ِّز َل عَ َليْ ِه ا ْلقُرْآنُ جُ ْملَ ًة واحِ َد ًة كَذ ِل َ
» َو قا َل الَّذي َ
و كساني كه كافر شدند گفتند چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است؟ اينگونه ]ما آن را
بهتدريج نازل كرديم[ تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم و آن را به آرامي ]بر تو[
خوانديم« )فرقان.(٣٢ :

نيز قرآن عبارت است از همه آيات و سورهها كه با يكديگر »يك كتاب« به نام »كتاب

خداوند« را تشكيل ميدهند؛ به همين دليل آيات و سورهها به يكديگر متصلاند و در مجموع

ط ممكن ميان اجزاي كلام و مقاصد صاحب كتاب و كلام را حاضر ميكنند .در
همه رواب ِ

مطالعه كتاب آفاقي نيز ،يك موجود افزون بر مطالعه خاص آن به مطالعه اضافي يا رابطه آن
با ساير موجودات طبيعي نيز پرداخته ميشود؛ بدين ترتيب مطالعه دوم بسيار دقيقتر و

دشوارتر از مطالعه اول است و تدبر در آن از تدبر نوع اول بسيار گستردهتر است؛ زيرا هرچه
در تدبر نوع اول لازم است ،جزئي است از تدبر نوع دوم.
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گرفته ميشود تا احكام و قوانين ناظر به آن در جهان تكويني شناخته شود ،هر آيه از كتاب

٤٣

علامه طباطبايي ادامه آيه را دال بر عمدهبودن مورد دوم تدبر ميداند؛ زيرا متعلق تدبر،

قرآن قرار داده شده است )طباطبايي] ،بيتا[ ،ص .(١٩در عين حال ميتوان تدبر در قرآن را
در دو مرحله كلي در نظر گرفت كه از تدبر در دسترستر به تدبرهاي عميقتر ارتقا مييابد.

تدبر در دسترستر به اين صورت تقرير ميشود كه در يك آيه موضوع اختلافي قابل تصوري

نيست تا تدبر در قرآن در جهت نفي آن پيگيري شود؛ بلكه معناي اختلاف در كل آيات
٤٤

متصور است؛ اما بايد اين نكته را در نظر داشت كه قرآن كتاب هستي است و هر آيه از آيات

آن ما را به بخشي از هستي منتقل ميكند .اكنون اگر در اين انتقال ميان مطابِق و مطابَق
هماهنگي نباشد ،نوعي اختلاف به وجود ميآيد .بنابراين ميتوان آيه را در مقام طلب تدبري
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دانست كه عموميتر و در دسترستر است .مورد اختلاف در اين مرحله ،تطابق ميان محتواي
هر آيه با واقع متناظر با آن است :آيا تأمل نميكنيد هرچه در قرآن آمده است ،با نظام تكويني
هماهنگي كامل دارد؟ اين در حالي است كه كتابي در دست بشر نيست كه درباره محتواي
آن ،در هر قطعه و فقره ،بيقيدوشرط بتوان گفت مطابق با واقع است و اندك اختلافي ميان
آن با واقع متناظر با آن يافت نميشود .نمونه آياتي كه در اين راستاست ،آيه سوره ملك

است:

ج ِع
خ َلقَ سَ ْبعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَا ْر ِ
ا ّلَذي َ
جعِ الْ َبصَرَ كَرَّ َتيْنِ يَ ْنقَ ِلبْ إِلَيْكَ ا ْلبَصَرُ خاسِئ ًا وَ
ا ْلبَصَرَ َهلْ تَري مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ا ْر ِ
هُوَ حَسيرٌ :همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد .در آفرينش آن ]خداي[

بخشايشگر هيچگونه اختلاف ]و تفاوتي[ نميبيني .باز بنگر ،آيا خلل ]و
نقصاني[ ميبيني؟ باز دوباره بنگر تا نگاهت درمانده به سويت بازگردد«

)ملك.(٤-٣ :

با بهميانآوردن واق ِع حكايتشده آيات كتاب خدا ،وجه مشترك هر دو گونه تدبر كه
آنها را به دو مرحله كلي درآورده است ،روشن ميشود .واقع اول ،مطابَق تدبر مرحله اول در

تكتك يا شماري از آيههاي كتاب خداوند است كه به بخشي از واقع اشاره دارند .واقع دوم
كه واقع عام و فراگير است ،مطابق تدبر مرحله دوم ،يعني كل قرآن ،است كه پايان و مرز

ندارد و براي هميشه لازم و ضروري است .واقع يا وجه مشترك ميان دو مرحله تدبر ،اين

امكان را به ما ميدهد كه افزون بر تدبر در آيات كتاب خداوند به صورت تدبر انضباطي و
محتوايي بتوانيم مرتبه ديگري از هماهنگي را در آيههاي قرآن به صورت انفرادي و نيز در

آيههاي قرآن در مجموع و كل داشته باشيم؛ به تعبير ديگر افزون بر مقايسه آيههاي قرآن با
يكديگر و اذعان به عدم اختلاف آنها با هم ،آيهها به طور انفرادي و جمعي با واقع نيز مقايسه
ميشود تا وجه ديگري از اختلاف منتفي اعلام شود؛ بلكه ميتوان اين وجه از عدم اختلاف

را اساسيتر دانست؛ زيرا ميتوان فرض كرد كتابي از فقرههاي غيرمطابق با واقع تشكيل شده
باشد؛ اما در ميان خود فقرهها اختلافي نباشد؛ در اين فرض تا وقتي در محدوده متن بمانيم،

كتابي بنگارد كه در متن و محيط آن كتاب ،حتي اگر به طور فرضي پايهريزي و ساخته شده

باشد ،اختلاف نباشد يا درباره اختلافنداشتن آن تضمين داد.
 .٣معناي تعلق استفهام به تدبر در قرآن

علامه طباطبايي اســتفهام در آيه را اســـتفهام مجازي ميداند )طباطبايي] ،بيتا[ ،ص(١٩؛ به

اين معنا كه چون خداوند پرســشــگر اسـت ،نميتوان اســتفهام را براي طلب دانستن در نظر
گرفت؛ ازاينرو وجه اصــلي آن را تحضــيض يا برانگيختن قرار ميدهد؛ بنابراين مقصــود از
آيه اين معناســـت كه »چرا در قرآن تدبر نميكنيد؟« به نظر ميرســـد ميتوان اســـتفهام را
تعريضگرانه دانســت و پرســش را به اين صــورت در نظر گرفت كه خداوند آن را در برابر
مخاطب قرار ميدهد تا مخاطب آن پرســش را براي خود مطرح كند تا درنهايت به انديشه و
تدبر افتد؛ مثل اينكه ما به كســي كه همه اسباب دانش و فهم و توجه براي او فراهم آمده ،اما
علائم و آثار آن در وي ظاهر نشــده است ،ميگوييم »شما را چه شده كه به فلان مسئله توجه
نميكنيد؛ درحاليكه اســـباب توجه به آن فراهم آمده اســـت؟« اين پرســـش از طرف متكلم
براي مخاطب قرار داشــته شــده تا او اين پرســش را براي خود مطرح و به آن پاســخ دهد يا
اين پرســـش را براي او پيش ميكشـــد تا او بداند در نزد داور از او درباره اين توجهنكردن
پرســش ميشــود و او بايد پاســخي براي خود فراهم كند؛ بنابراين اگر اســتفهام را براي افاده
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نميتوانيم حكم به عدم اختلاف دهيم؛ البته همانطوركه خواهد آمد ،ممكن نيست بشر بتواند

٤٥

تحضــيض قرار دهيم ،بهتر اســت تحضــيض در اين جهت باشــد كه مخاطب اين پرســش را
براي خود مطرح كند تا ببيند كه ملزم اســت درباره قرآن تدبر كند و نميتواند اين پرسش را
بســان بســياري از پرسشهاي ديگر كه در برابر آنها مسئول نيست ،ناديده بگيرد؛ اما در عين
حال به قرينه آيه مشـــابه با اين آيه ،ميتوان اين اســـتفهام را براي افاده نكوهش هم در نظر
٤٦

گرفت؛ آيه مشابه ،آيه سوره محمد است» :أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا«.
اين بدان معناست كه قوه عقلي در انسان ،وي را به تدبر در كتاب خدا به كفايت تشويق
و آنگاه الزام ميكند؛ به گونهاي كه به الزام در اين جهت نياز نيست؛ اما پارهاي از انسانها

به اين الزام عقلي توجه نميكنند .خداوند به اين الزام عقلي يك الزام لفظي را ميافزايد تا
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انسان از درون و بيرون در معرض الزام مذكور قرار گيرد .الزام لفظي به صورت صيغه امر

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

از پيش نبوده است؛ بلكه برانگيختن در جهت تدبر پيشتر از سوي عقل تقرير و به حد الزام
وارد شده است و چون معمول ًا پاسخ مناسب گرفته نشده است ،خداوند آنها را در مرحله

اتمام دليل و حجت و برهان به تدبر ميخواند تا بدانند كه در برابر آن الزام و اين توبيخ راهي
براي توجيه تدبرنكردن ندارند؛ افزون بر اين چون فعل تدبر در اين آيه به صورت مضارع
آمده است ،نشان ميدهد اين تدبر بايد هميشگي و مستمر باشد .ضرورت اين تدب ِر مستمر

ازآنروست كه در آيه سوره نساء ،تدبر پايه براي ابراز تحدي قرار گرفته است.

تحدي از اين قرار است كه اگر اين قرآن از غيرخدا ميبود ،قطع ًا در آن اختلاف يافت

ميشد .بر اساس اين تحدي ،مخاطبان آيه تحريص ميشوند تا به دنبال تعدادي اختلاف

باشند كه جز در كتاب خدا ،در هرجاي ديگري كه تعلق به خدا نداشته باشد ،قطع ًا اختلاف
وجود دارد؛ بدين ترتيب تدبر مذكور هم موقعيت شناختاري كتاب خدا را در عقول تثبيت

ميكند و هم همه عقول را براي هميشه در كنار منبعي قرار ميدهد كه به شرط بهدستآوردن
مقاصد مدنظر صاحب كلام ،آنها را به واقع منتقل ميكند .تا وقتي كه عقل قفل و مسدود و

بسته نشده باشد و به تعبيري تا هنگامي كه عقل تعطيل نشده باشد و قسمت مركزي آن،
يعني قلب كار طبيعي خود ،يعني فهم را انجام دهد ،انسان ميتواند فرق اين كتاب را با همه

كتابهاي ديگر تشخيص دهد.
همچنين اين آيه نشان ميدهد اگر كتابي از جانب خدا نباشد ،اختلاف در آن هست» .عند

غير الله« يعني هر آفريدهاي كه از سوي خدا نيست ،چه فرد باشد چه جمع كل ،هرچه بنگارد،
راه اختلاف نه فقط به سوي او گشوده ،بلكه اين راه بسيار باز و عريض است؛ حتي اگر عقل

اول بدون تعليم لدني از جانب خداوند بخواهد با دانش بسيار خود كتابي بنگارد ،قطع ًا در
كتاب او اختلاف راه مييابد .اگر همه عقول نخستين كه از عاليترين موجودات هستياند ،با
هم اجتماع كنند كه با دانش از پيش خود ،يا دانش غيرلدني كتابي بنگارند ،اين كتاب درباره

ي موجودات صاحب عقل براي آوردن قرآن معلوم ميشود كه
وجهي از وجوه ناتوانايي جمع ِ

ن َع َلي أَنْ يَ ْأتُوا ِبمِثْل هَذا الْ ُقرْآ ِن لَا َيأْتُو َن بِمِ ْثلِهِ
ج ُّ
س َو ا ْل ِ
ن اجْ َت َم َعتِ ا ْلإِ ْن ُ
ل لَ ِئ ِ
درباره آن فرمودُ » :ق ْ
ض َظهِيرًا« )اسراء .(٨٨ :اگر كانون همه تواناييهاي علمي و شناختاري
َو َل ْو كَا َن بَ ْعضُ ُه ْم لِبَعْ ٍ
عقو ِل موجودات بر محور آوردن كتابي به مثل قرآن متمركز شود ،هرگز نميتوانند چنين

كاري را انجام دهند؛ زيرا در كتاب آنها راه اختلاف نه فقط باز است كه اختلاف فراوان به آن
راه دارد؛ درحاليكه محال است در كتاب خدا موردي از اختلاف يافت شود.

به ملاك نبود اختلاف در قرآن ،ميتوان درك كرد كه محال است در كلمات پيغمبر و

امامان اختلاف وجود داشته باشد؛ زيرا علم ايشان علم لدني است و دانش آنها فقط از
منبعي مايه ميگيرد كه از هر اختلافي مصون است .مقصود از اين اختلاف ،يك اختلاف

نفسالامري است ،نه اختلاف نزد اذهان؛ زيرا اذهان در پارهاي از مراتب خود كه خاص است
و شخصي ،ممكن است اختلافي را ادعا كنند كه درواقع وجود ندارد؛ اما كتابي كه به عدم
اختلاف تحدي ميكند ،خود ميتواند نشان دهد كه اختلافهاي ادعاشده بيپايه است و هيچ
اختلاف نفسالامري بدان راه ندارد؛ نيز هر اختلاف ادعاشده ،نشان از حضور اختلاف در اذهان
مذكور است و اين خود برهاني است بر اينكه هر كتابي از غيرخدا حاوي اختلاف است؛

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

كتاب خود دارد؛ زيرا علم و دانش پيغمبر و امام و علم و دانش كتاب خدا ،هر دو به

ضرورت سنجش عقلي دانشها

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

٤٧

خداوند مستند است و به هيچ موجود ديگري وابسته و پيوسته نيست.

ب( موارد اختلاف و دليل وجود آن
علامه طباطبايي مواردي از اختلاف ممكن ميان فقرهها يا قطعات يك متن را بيان كرده است
)طباطبايي] ،بيتا[ ،ص .(١٩شديدترين مورد اختلاف ،اختلاف تناقضي است كه دو فقره به
طور آشكار و صريح ،يا با واسطههاي اندك يا با واسطههاي متعدد ،با يكديگر تناقض داشته

٤٨

ف تناقضي با سلب و ايجابي روبهرو هستيم كه بر پايههاي يكسان فرود
باشند .در اختلا ِ
آمدهاند .اين اختلاف به قدري مطرود است كه حتي اذهان اين امكان را ندارند كه جمع آنها

را با يكديگر تصور كنند .مورد ديگر اختلاف ،اختلاف تدافعي است؛ اما نه به صورت تناقضي.
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اين اختلاف به صورت يك ناسازگاري روي ميدهد و ازاينرو ممكن است ميان دو امر

ايجابي شكل گيرد .مورد ديگر اختلاف ،اختلاف در صفاتي است كه قرآن براي خود بيان
ميكند؛ نمونهاش صفات استواري و استحكام آيات قرآن است .همه آيات قرآن استوار و

محكماند و هيچ خللي يا كاستي يا نقص يا خطا بدان راه ندارد؛ همچنين همه آيات كتاب
خدا از اتقان بياني و متانت معنايي برخوردار است؛ بهطوريكه بلاغت كه مجموع قوانين

ارتباطدهنده الفاظ و اذهان با واقع در آن گرد آمده است ،در همه آيات آن بدون تخطي
برقرار است؛ همچنين از موارد اختلاف ،اختلاف در حكومت احكام زمان بر صاحب كتاب

است كه در قرآن اين اختلاف نيز مطرود است؛ زيرا صاحب اين كتاب بر زمان حاكم است
و بلكه محيط بر زمان و بر همه ظروف طبيعي و عقلي است؛ اما حكومت احكام زمان موجب
ميشود كه در محتواي نوشتاري يك نويسنده بشري در جواني و ميانسالي و پيري اختلاف

نفوذ كند؛ نيز از موارد اختلاف ،بيارتباطبودن پارهاي از جملههاي يك كتاب با پارهاي ديگر
است ،يا در رديف پايينتر ،اطناب يا ايجاز بيجا در پارههاي مذكور است .باز از موارد
اختلاف ،همراستانبودن قطعات و فقرهها در غايات كلي كتاب يا بازماندن آنها در رساندن به
مقاصد جزئي آن غايت كلي است .خلاصه اينكه قطعههاي كتاب يك نگارنده يا سخنان
گويندهاي بشري در طول و بازه زماني ،به دليل وجود اختلافات فراواني كه نشان از نقصان

صاحب كتاب دارد ،يكسان نيست؛ چه اين نقص به سوي كمال رفته باشد يا نرفته باشد .در

مقابل ،هركس با قرآن آشنا باشد ،ميتواند تشخيص دهد كه كل اين كتاب از وضعيت ثابت
و استوار صاحب خود حكايت ميكند .اين وضعيت ثابت و استوار ،همه كمالات ممكن را

در خود به صورت جمعي و نيز به نحو اعجازي گرد آورده است .گفتني است منظور از نحو
اعجازي ،نحوي است كه نشان ميدهد اين كتاب متعلق به خالق است .نمونه ديگر عدم

اختلاف در متن قرآن ،اختلافي است كه در روابط موجودات با يكديگر تصور ميشود .در
هر كتابي از كتابهاي بشري فقط حيطه خاصي از موجودات در نظر گرفته ميشود كه

استيفاي وضعيت مطلوب آنها ،استيفاي وضعيت مطلوب چيزهاي ديگر را به مخاطره
اخلاقي است كه در هيچ جاي آن نقض نشده است.

اما دليل وجود اختلاف در موجودات امكاني ،مخصوص ًا انسان ،ازآنرو كه عدهاي از آنها
قرآن را به كلمات بشري نسبت ميدادند ،سيطره نقص و كاستي و خطاپذيري و روند
استكمال تدريجي است )عابدي شاهرودي ،١٣٨٠ ،ص .(١٣انسان ،هرقدر بر تجربه و دانش
خود بيفزايد يا هرقدر ملاحظات بيشتري را در نظر داشته باشد ،نوشته كاملتري را از خود
به جا ميگذارد .نوشتههاي دوره بعد از استكمال او با دوره پيشتر متفاوت است كه اگر

چنين نميبود ،پيشرفتي براي او حاصل نميشد و اين بر خلاف فرض است .حتي انسان
واحد ،احوالات يكسان در يك بازه زماني كوتاه ،مثل يك روز ندارد و ازاينرو همه شئون او
مانند نوشته و سخن ،تحت تأثير احوالات او قرار ميگيرد .معمول ًا كارهاي بعدي انسان كاملتر

است يا انتظار كمال بيشتر از آن ميرود؛ اما گاه نيز كار بعدي او بر اثر اشتغال ذهني ،ضعيفتر
از كار پيشتر ميشود .اگر موارد اختلاف را به شمارش درآوريم و آنها را با عدد عبارتهاي
يك نوشته بشري ضرب و حاصل آن را جمع كنيم ،اختلاف فراواني را نشان ميدهد؛ بدين
ترتيب اختلاف مذكور يك اختلاف كثير و فراوان است و چون اين اختلاف در آثار بشر يك
امر طبيعي است ،عبارت »اختلاف كثير« اين واقعيت را توضيح ميدهد .وصف »كثير« درصدد
توضيح اختلاف قطعي در فقرههاي كلامي يا نوشتاري مخلوقي چون بشر است؛ نه اينكه

وصفي احترازي باشد تا مفهوم آن اين باشد كه يافت اختلاف قليل در كتاب خدا روا و ممكن

ضرورت سنجش عقلي دانشها

مياندازد .نمونه ديگر اختلاف كه در قرآن منتفي است ،اختلاف در استيفاي ادب و موازين

٤٩

است؛ بنابراين مقصود آيه اين است كه وقتي كتابي از جانب خدا باشد ،اصل ًا ممكن نيست
اختلافي در آن يافت شود؛ زيرا منشأ اختلاف فقط در مخلوقات يافت ميشود و درباره خالق
منشأ اختلاف مطرود است )طباطبايي] ،بيتا[ ،ص.(٢٠

ميتوان گفت اختلاف كثير به دو صورت واقع ميشود :صورت اول همان است كه بيان

شد؛ يعني هر مخلوقي ،ازآنرو كه با دانش تدريجي و ناقص و خطاپذير سخن ميگويد يا
٥٠

كتاب مينويسد ،قطع ًا در معرض اختلاف فراوان قرار دارد .صورت دوم آن است كه صاحب
متن آنقدر عظيم و توانا و داناست كه اگر يك فقره اختلاف در كتاب او باشد ،در رتبه

اختلاف فراوان ديگر موجودات قرار ميگيرد .كتاب خدا اگر در معرض حتي يك اختلاف
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واحد ميبود ،نقص اختلاف به آن راه مييافت؛ هرچند عدد اختلاف قابل مقايسه با عدد

اختلاف در آثار مخلوق نباشد .وجود اختلاف خبر از حضور عوامل اختلاف در صاحب متن
ميدهد و همين نكته موجب ميشود همه صاحبان متو ِن داراي اختلاف در حيطه امكان
اختلاف قرار گيرند؛ هرچند درجه آنها متفاوت باشد .ازاينرو بهتر است همانطوركه استناد
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

كتابهاي ديگر قابل مقايسه ميكند؛ درحاليكه اصل ًا قياس ميان كتاب خدا و كتاب مخلوق
بيجا و بيملاك است؛ همانطوركه قياس وجود خدا با وجود مخلوق كار بيمحتوايي است
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
و به تبع خداوند ،فرض ندارد پيغمبر و امامان حتي يك بار ستم كنند يا يك بار كذب
در گفتار آنان راه يابد؛ زيرا اين فرضها ما را از حقيقت آنها جدا ميكند و ايشان را به حيطه
موجودات محصور و خطاپذير ميآورد؛ ازاينرو چنين فرضهايي در كتاب خدا هميشه به
صورت جملههاي شرطياي تنظيم ميشود كه جمله شرط آن ممتنع است و فقط فرض آن

ض ممتنع است.
از باب نشاندادن لوازم واقعيبودن اين فر ِ

بنابراين يك مورد اختلاف در كتاب خدا اطلاق نفي اختلاف را خدشهدار ميكند؛

درحاليكه هرچه درباره خدا صادق است ،بهطورنامحدود و نامشروط برقرار است .اگر ملاك
نفي اختلاف درباره كتاب خدا جاري است ،حتي يك مورد اختلاف اين ملاك را خدشهدار
ميكند و در اين جهت تفاوتي با اختلاف فراوان در آثار ديگران ندارد .همانطوركه قدرت

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

رساند ،اطلاق قدرت او شكسته شده است ،در سلب اطلاق ،فرقي ميان عجز واحد و عجز
فراوان و متعدد نيست .به ملاك گفتهشده ،اختلاف واحد درباره كتاب خدا نه فقط در حد

اختلاف كثير در مخلوق است كه حتي از آن هم در نفي كمال صريحتر و پرهزينهتر است؛
علم خدا ،عدم اختلاف است و همانطوركه از صفات سلبي فرستاده خدا ،يعني پيغمبر و
اوصياي او عدم اختلاف در گفتار و عمل و تقرير است.

ج( تقرير قوه عقلي به مثابه قوه سنجشگر

آنچه در اين آيه آمده است ،ملاكي است براي روبهروشدن با هر سخن و نوشته و اثري.

انسان در برابر هر گفته و نوشته ،وظيفه و مسئوليتي دارد .كار علمي و شناختاري ،از هركسي
باشد ،بايد به تدبر سپرده شود .تدبر يكي از كارهاي قوه عقل است .قوه شناختاري عقل تا
به مقصود و معناي نوشته و كلام كسي منتقل نشود ،لازم است عمل خاص تدبر را به انجام

رساند .بهويژه در قوه عقلي انسان ،تدبر از آن جهت ضرورت بيشتري پيدا ميكند كه عواملي
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

پارهاي از امور ،ازآنجاكه قوه عقلي بدان اهتمام دارد و به محيطها و آموزههاي اكتسابي تعلق
ندارد ،از طرف عقل به صاحبان عقل الزام ميشود .قوه عقلي به هيچ امري همچون شناخت

خدا ،شناسايي صفات و افعال او و نيز فرمانشناسي خدا و شناخت فرستاده و حجتهاي او
اهتمام نميورزد .اين دسته از فعاليتها ،وجود عقل را تقرير ميكند و عقل را با تواناييهاي

ويژهاش تحقق ميدهد؛ ازاينرو وقتي در برابر آفرينش قرار ميگيريم ،الزام عقلي به نظركردن
و تفكركردن داريم .وقتي در برابر اركان و اصول دين قرار ميگيريم ،الزام عقلي به تفكر و
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بدين ترتيب از صفات سلبي كتاب خدا ،عدم اختلاف است؛ همانطوركه از صفات سلبي

٥١

تدبر داريم .تدبر مذكور ازاينروست كه ويژگيها و اوصاف مختص به اركان دين را ملاحظه
و آنها را در قوه عقلي تثبيت و استوار كنيم .اكنون قرآن كه كتاب خداست ،از طرف خدا با

تلاوت و شرح و تفسير رسول خدا و امامان برگزيده خدا به ميان بشر آمده است؛ نميتوان
براي عظمت آمدن قرآن به جهان امكاني ،نظيري قرار داد جز عظمت آفرينش جهانهاي
هستي يا آمدن جهانها به منطقه هستي؛ از همين رو مناسب است كه الزام تدبر در قرآن ،به

٥٢

مثابه الزام تدبر در عوالم هستي قرار داده شود .اگر قوه عقلي به طبيعت خود رها شود و
مانعي براي آن قرار داده نشود ،عقل به صرف طبيعت خود ،عمل تدبر را در مواجهه با

جهانهاي بزرگ هستي و در مواجهه با كتاب خدا انجام ميدهد و به صاحب هستي و
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صاحب قرآن منتقل ميشود؛ اما موانع دروني و بيروني در انسان ،عقل را به حال خود رها
نميكند و بلكه خواستهها و اميال ،گاه در راستاي ضد عقل حركت ميكنند و شناخت و
كردار عقل را عقب ميرانند .قرآن براي شناساندن خود هيچچيزي از انسان طلب نميكند؛
بلكه فقط از او ميخواهد بگذارد قوه عقلي كه مسئوليت بر اساس آن شكل گرفته است ،كار
خود را انجام دهد .قوه عقلي هم كار خود را ميداند و هم كارهاي محض خود را به توفيق

به انجام ميرساند .همانطوركه ما ديدن را نميآموزيم ،تفكر و تدبر و ساير كارهاي عقل نيز
به وسيله قوه عقلي به انجام ميرسد و به تعليمدادن اين امور نيازي نيست؛ اما ازآنجاكه بشر
موجودي مختار است و ميتواند ميان راه عقل و راه نفس يكي را برگزيند ،بيآنكه بتواند از

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

ضرورت به كارگرفتن عقل تأكيد شود.

وقتي انسان در برابر پيغامهاي خدا قرار ميگيرد ،عقل او را به شنيدن ملزم ميكند؛
بهطوريكه اگر نشنود ،او را مقصر و شايسته سرزنش قرار ميدهد .با اين پايه در درون انسان،
خداوند به يك معنا به همه انسانها و به يك معنا ،به آن انسانهايي كه در برابر خدا بهانهگيري

يا كوتاهي ميكنند ،به نوعي از جمله زبان استفهام ،فرمان تدبر در قرآن ميدهد تا در هر

وضعي كه باشند ،به سوي اطمينان از خداييبودن قرآن حركت كنند .بدين ترتيب ميتوان
درباره احتجاج حاضر در اين آيه نكات زير را بهدست آورد:

 .١تقرير احتجاج
هر چيزي در نظر گرفته شود ،يا از جانب خداست يا از جانب غيرخدا .به زبان حصر عقلي،

هر چيزي يا از جانب خداست يا از جانب خدا نيست .هرچه از جانب خدا نباشد ،از جانب
غيرخداست؛ هرچه از جانب غيرخداست ،احكام خاصي دارد كه در هرچه از جانب خداست،
جاري نيست و هرچه از جانب خداست ،احكام و ويژگيهاي خاصي دارد كه در آنچه از

جانب غيرخداست ،سريان ندارد .اگر چنين ويژگيها و خواصي در هر دو منطقه سلب و

ايجاب نميبود ،اين منفصله حقيقي به ميان نميآمد .احتجاج مندرج در آيه به اين صورت
غيرخدا گرفته شده است .اگر چيزي كه درواقع از جانب خداست ،به فرض از جانب غيرخدا
قرار داده شود ،آنگاه لازم ميآيد صفات و ويژگيهايي داشته باشد كه در جانب غيرخدا قرار
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
است؛ چراكه حضور يك اختلاف اصل استدلال را مخدوش ميكند و دو طرف منفصله را
ي اختلاف ميكند؛ پس قرآن ممكن نيست از جانب غيرخدا باشد و بنابراين
مشترك در ويژگ ِ

فقط از جانب خداست.

اما چه چيزي از جانب خداست؟ آنچه خداوند مستقيم ًا يا با واسطهاي كه با مستقيمبودن

منافاتي ندارد ،به نبي و اوصياي نبي اعطا ميكند ،از جانب خداست؛ خود نبي و
اوصياي او از جانب خداوند هستند و به ملاك مذكور هيچ اختلافي در سراسر گفتار و
عمل ايشان وجود ندارد .اين اختلاف ،نه فقط در كل شئون يك امام وجود ندارد كه در كل

شئون همه امامان ،آنگاه كه با هم در نظر گرفته شوند ،نيز يافت نميشود .ملاحظهكردن
گفتار و كردار يك امام ،عين ملاحظهكردن گفتار و كردار امام ديگر است؛ زيرا به ملاك »از
جانب خدا بودن« همه آنها يكي هستند و ممكن نيست در سخن يك امام چيزي يافت شود
كه با سخن امام ديگر اختلاف داشته باشد .آنچه بر نبي وحي ميشود ،از جانب خداست؛

حتي اگر فرشته وحي واسطه اين وحي باشد؛ زيرا وحي از جانب خداوند صورتهاي
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تنظيم شده است :آن چيزي كه از جانب خداست ،يعني كتاب خدا ،قرآن ،به فرض از جانب

٥٣

مختلف و متعددي دارد كه جامع همه آنها تكلم خداوند است .خداوند ميفرمايد» :وَ مَا كَانَ
ي ِبإِذْنِ ِه مَا َيشَاء :و هيچ
ح َ
ل َرسُولًا فَيُو ِ
ب أَ ْو يُ ْر ِس َ
حجَا ٍ
لِ َبشَ ٍر أَن يُكَ ِّلمَهُ ال َّل ُه ِإ ّلَا َوحْيًا َأ ْو مِن َورَاء ِ
بشري را نرسد كه خدا با او سخن گويد ،جز ]از راه[ وحي يا از فراسوي حجابي ،يا فرستادهاي

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

قسم اول ،تكلم در اين آيه شريفه وحياي است كه هيچ واسطهاي ميان خدا و پيغمبر

٥٤

حضور ندارد؛ در اقسام بعدي ،هرچند واسطهاي باشد ،مقسم تقسيم مذكور ،تكلم خداوند با
نمايندگان خود است و خداوند اصل تكلم را به خود نسبت ميدهد.

آنچه از نبي و امامان به ما ابلاغ ميشود ،هرچه باشد ،از جانب خداست .غير از اين هرچه
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به ما برسد ،از جانب غيرخداست.
 .٢تقرير دستگاه ناظر

فقره اول آيه دال بر اين امر است كه خداوند دستگاهي ،به مثابه يك دستگاه ناظر ،در انسان
قرار داده است كه از طرف خداوند مأذون است تا به قرآن نظر كند و در درون آن به
جستوجو بپردازد تا به يك تشخيص برسد .كار اين دستگاه در جهت نظارت و جستوجو

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

يا تضعيف ميكند ،آزاد باشد و تدبر كند ،درخواهد يافت كه اين قرآن با هر كتاب ديگري
كه در برابر او قرار گيرد ،در يك ويژگي متفاوت است .اين دستگاه ناظر ميتواند موقعيت
هر چيزي را در جاي خودش تشخيص دهد .اگر چنين نميبود ،ممكن نبود تشخيص

خداييبودن قرآن بدان سپرده شود؛ به تعبير ديگر نه فقط در توان اين دستگاه است كه صدور
قرآن از جانب خداوند را تشخيص دهد ،بلكه اين دستگاه در اين جهت به ضرورت بر طبق

صدق عمل ميكند .اگر ضرورت صدق در اين دستگاه نميبود ،به چنين تشخيص بزرگي
فرا خوانده نميشد .اين دستگاه فقط ناظر به واقعيت است و ممكن نيست در كشف واقعيت
بر خلاف صدق عمل كند .اگر كذب در عقل ،چونان عقل ممكن ميبود ،آن را دچار فروپاشي

ميكرد؛ به تعبير ديگر هيچ ملاكي نميتواند اين دستگاه را به دروغ وادارد و در كار شناختاري

به خلاف بكشاند و هيچ غي ِر واقعي نميتواند خود را بر اين دستگاه تحميل كند؛ مگر در

صورتي كه قوه عقلي را نيروي اميال و سوءاختيار بشر به انزوا بكشاند؛ در اين صورت گرچه
عقل چونان عقل بر خلاف عقل عمل نميكند ،سلطه اميال راه را بر داوري عقل ميبندد و

نميگذارد دادههاي درست در دسترس عقل قرار گيرد.

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

داده است كه اگر با ضوابط و حدود خود عمل كند ،ميتواند به مثابه يك ميزان و معيار براي
نقد و سنجش به كار رود .فراخواندن اين دستگاه به طور عام از طرف خدا منزلت و اعتبار
اين دستگاه را نشان ميدهد .قرآن چون از جانب خداست ،به دين تعلق دارد و براي تشخيص
همان موقعيت دين است؛ دين بر هر پايه و اصولي كه مبتني باشد ،همه اصول آن در دسترس

شناسايي مستقيم اين دستگاه است .خداوند از همه ،در هر موقعيتي كه باشند ،به تدبر در
قرآن دعوت كرده است .اين تدبر هيچ شرط و قيدي از بيرون دستگاه شناسنده موقعيت قرآن،
از جمله آموزهها و تعليمات بشري ،ندارد .آيا ميتوان چيزي در قرآن يافت كه با اصول
موجود در همه دستگاههاي شناسنده انسان منافات داشته باشد و آن اصول نتواند آن تعليم

قرآن را فهم كند؟ همين دستگاه است كه به شناسايي پيغمبر خدا كه دين است ،فرا خوانده

شده است .همين دستگاه است كه تشخيص ميدهد شخص نبي ،هرچند از نوع بشر است،
ويژگياي دارد كه فصل وجودي او را ارتباط با خدا و سفارت از جانب او تشكيل ميدهد
و همين دستگاه است كه تشخيص ميدهد امام از طرف خدا ،هرچند بشر است ،ويژگياي

دارد كه او را براي هميشه و در حدوث و بقا ،مستقيم ًا به عنايت الهي متصل كرده است؛
بيآنكه اسباب و شئون عالم در اين ارتباط جايي داشته باشد؛ از همين روست كه اين دستگاه
در مراتب بعدي حكم ميكند كه يك انسان ملزم است تا همه شئون خود را به كتاب خدا،
رسول خدا ،ولي خدا و حجت خدا بسپارد و از اعمال آراي شخصي و بدون پايه و مدرك

در شناخت و كردار پرهيز كند .همين دستگاه است كه هميشه در پرسشهايي كه خدا براي

بشر طرح ميكند ،به پاسخ پرسشهايي دعوت ميشود كه پاسخش در دسترس همگان است.
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دين ،دستگاهي فرا خوانده شده تا موقعيت قرآن را شناسايي كند .قرآن هر موقعيتي كه دارد،

٥٥

 .٣رابطه معيار عقل با معيار دين
فقره اول آيه باز نشان ميدهد كه راهبردن به معيار دين جز از راه معيارهاي اين دستگاه ممكن
نيست .معيارهاي اين دستگاه كه بخشي از دستگاه عقل است ،براي شناسايي معيارهاي دين

لازم و ضروري است .پيش از شناخت دين و براي شناخت دين ،بايد معياري در عقل باشد
كه بتواند دين را شناسايي كند .دين واقعيتي است يگانه و همه اصول و فروع آن ،همه

٥٦

بخشهاي واقع را در بر دارد .عقل در صورتي ميتواند مقومات و اصول و پايههاي دين را

شناسايي كند كه اصول و پايه و مقومات شناخت واقع را در خود داشته باشد و همچنين
شناخت ايدههايي كه جز در دين يافت نميشود .اگر اين اصول و پايههاي شناخت دين كه
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همان اصول و پايههاي شناخت واقع است ،در دستگاه عقل وجود نميداشت ،شناخت دين

بر امور بيروني ،موقعيت محيطي ،تعليمات اكتسابي بشري و خلاصه وضعيت نامتعين و اتفاقي
و تصادفي متوقف ميشد و افزون بر اين ،دين از ديننماها تشخيص داده نميشد .اين معيار
عقل است كه ميتواند صرف نظر از همه وضعيت بيروني و تصادفي ،دين را شناسايي كند
و ديننماها را از كار بيندازد و دينسازان را براي هميشه معطل و بيكار كند.

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

دو معيار در اصول و پايهها مشتركاند .اين اصول مشترك در آن بخش از عقل مستقر است
كه طبيعت اصلي آن را تشكيل ميدهد و حتي ميتوان آنها را به نحوه وجود عقل ارجاع داد.

يافت اين اصول در هر موجو ِد امكاني عين يافت عقل است .اگر به فرض معلوم شود كه در
سيارههاي ديگر موجوداتي هستند كه اين اصول و پايهها را درك ميكنند ،ميتوانيم نتيجه

بگيريم آنها چون ما انسانها عقل دارند و هرگاه معلوم شود موجودي صاحب دستگاه عقل
است ،بايد مطمئن باشيم او نيز چون ما بر اساس اصول و پايههاي مشترك به شناخت و عمل
دست ميزند .ممكن است در جهان امكاني دو موجود عقلي باشند كه دستگاه بدن آنها در
اندامها و فضاي زيستي خود بسيار متفاوت باشد؛ اما بايد مطمئن باشيم هر كار عقلي كه از
يكي ممكن باشد ،از ديگري هم ممكن است و هرچه را اين موجود عقلي نيك ميداند ،آن

ديگري هم نيك ميداند و هرچه را اولي شرط لازم و كافي هستي ميداند ،آن ديگري هم

چنان ميداند .معيارهاي عقل ،هر صاحب عقل را به سوي ايدههايي ميكشاند كه مقوم بالذات
و بالتبع هستي و اخلاقاند .اينها همان ايدههايي است كه عقل آرزوي آنها را دارد و جز در

واقع دين نميتواند واقعيت داشته باشد؛ به اين معنا كه اگر كسي دين را وانهد ،محال است
از نظر عقلي بتواند آن ايدهها را در جاي ديگري بيابد و درنهايت يا آن ايدهها را افسانه
ميپندارد يا هميشه در آرزوي آن در رنج و حسرت به سر ميبرد .درك ايدهها و نيافتن

مابهازاي آنها ،دركي رنجآور و طاقتفرساست كه درنهايت آدمي را به وانهادن آن ايدهها
مجبور ميكند.

دين برسانند .معيار عقل توقفگاه نيست؛ بلكه معيار عقل براي حركت به سوي معيار دين
و توفيق در وصول به آن است .معيار عقل شرط لازم و كافي براي شناخت اجمالي اصول و
پايههاي دين و اصول و پايههاي واقع است و براي شناخت تفاصيل دين و تفاصيل واقع
فقط شرط لازم است و نه شرط كافي .شروط كافي وقتي فراهم است كه هم مواد مناسب با
هر واقع در دسترس عقل قرار گيرد و هم صورتبندي درستي از مواد به عمل آيد كه مطابق

با واقع باشد .عقل در بهدستآوردن مواد لازم و صورتبندي درست براي عبور به واقع هم

محدود است و هم زمانمند و تدريجي است و هم خطاپذير .اين مرتبه از عقل ،يعني عقل
اكتسابي ،در هر محيط و قلمرويي از متعلقات دانش كه وارد عمل شناختاري شود ،خطاپذير
است؛ حتي اگر به فرض خطا نكند ،خطانكردن منافاتي با خطاپذيري ندارد؛ آنچه با
خطاپذيري جمع نميشود ،خطاناپذيري است؛ اما خطاناپذيرياي كه از عامل خطا به طور

تضمينشده جداست .روشن است چنين عقلي ،يعني عقل در مرتبه خطاپذيري ،ديگر معيار
شناخت واقع نيست؛ بلكه شناختهاي آن نيز به معيار نياز خواهد داشت .معيار عقلي ،عبارت
است از آن قسمت از عقل كه همه مفاهيم و گزارهها و اصول آن ضرورت صدق دارند و به
تعبير ديگر ،نميتوان نشان داد كه مفاهيم و گزارهها و اصول مذكور در عقل نيستند يا مطابق
با واقع نيستند .دقيقتر اينكه حتي نميتوان آنها را خطا فرض كرد؛ زيرا همين كه آنها را خطا

فرض كنيم ،پيشتر آنها را تصديق و مطابقت آنها با واقع را اذعان كردهايم؛ بنابراين بخش
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معيار عقل ازآنرو در دسترس صاحبان عقل قرار گرفته است كه با آن خود را به معيار

٥٧

خطاپذير عقل ،معياري در خود عقل دارد كه يافتههاي خود را با آن معيار به سنجش و نقد
ميگيرد؛ اما نبايد غفلت كرد كه اين سنجش نيز گاه با قسمت خطاپذير عقل انجام ميشود و

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

ضروريالصدق است و هرچه واقعي نباشد ،سرانجام از اين معيار عبور نميكند و بياعتبار
ميشود ،باز ممكن است به كاربرنده آن در استفاده از اين معيار قصور يا تقصير داشته باشد؛

٥٨

ازاينرو اين امكان وجود دارد كه ارجاع درست يك گزاره اكتسابي صادق يا كاذب به
معيارهاي عقلي ،بر اثر ايجاد يك شبهه يا مغالطه ،ارجاعدهنده را درباره آن ارجا ِع درست
مردد يا منصرف كند؛ اما اگر اين ارجا ِع دوباره با معيارهاي عقلي سنجيده شود ،بالاخره ارزش
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بالاتري براي صدق اين ارجاع به دست خواهد آمد.

انسان چون قوه عقلي دارد ،نيازش به معيارهاي شامل ،جامع ،كامل و خطاناپذير وقتي
بيشتر آشكار ميشود كه محدودبودن و خطاپذيري تواناييهاي او را حتي در ارجاع گزارههاي
اكتسابي خطاپذير به معيارهاي عقلي در نظر داشته باشيم .اين معيار جامع و شامل و خطاناپذير
كه سراسر هستي و اخلاق را زير پوشش خود دارد ،معيار دين است .معيار دين ،اصولي دارد

كه در دسترس همگان است؛ چون معيار عقلي كه در همه عقلهاي جزئي از جمله عقل
انسان برقرار است ،آنها را مستقيم و بلافاصله مبتني بر اصول و پايههاي خود مييابد؛
بهطوريكه نفي آنها با اصول و پايههاي عقلِ معيار ناسازگار ميشود و اين اصول و پايههاي

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

گرفته شود كه به نفي آنها نظر دهد؛ بدين ترتيب از طريق معيار عقلي ،اصول و پايههاي دين
در دسترس همگان است و معيار عقلي ،بيدرنگ و به ضرورت صدق ،اصول دين را درك
ميكند و چه بتواند يا نتواند آنها را به زبانهاي علوم اكتسابي تنظيم ميكند؛ اما درك تفاصيل
دين ،عين ًا به مانند تفاصيل واقع ،جز با عقل اكتسابي كه در منطقه خطاپذيري قرار دارد ،ممكن

نيست .اكنون اگر تفاصيل دين از طريق منابع دين ،يعني كتاب خدا و تعليمات پيغمبر و
امامان در نزد عقل قرار گيرند ،به دليل نامتناهيبودن و بيخطابودن آن منابع و قصور و
محدوديت و نيز خطاپذيري عقل اكتسابي ،اين امكان وجود دارد كه ديدگاههايي درباره

محتواي دين مطرح شود كه ناسازگار باشند .اين تعدد ناهماهنگ آرا مربوط به ناظران بشري
است ،نه مربوط به متن دين .دين يك واقع دارد كه منبع دين آن را بيان كرده است؛ اما ناظران
درباره آن اختلاف داشتهاند .اين اختلاف بايد به بررسي دقيق معيار عقلي و معيار ديني سپرده
شود تا بهتدريج و به صورت مشروط بتوان ديدگاه مطابق با واقع را به دست آورد .اين روند

دقيق ًا در واق ِع تكويني طبيعي اتفاق ميافتد .زمين نسبت به خورشيد درواقع يا متحرك است
يا ساكن .در تاريخ علم ،عدهاي با مداركي حكم به حركت زمين و عدهاي با مداركي ديگر

حكم به سكون آن دادند .بالاخره مدارك سكون زمين ابطال شد و دلايل عبوردهنده شناخت
اختلاف در حركت و سكون زمين به وجود نميآورد يا اين اختلاف در اذهان به اختلاف در
واقع سرايت نميكند و سرانجام ارجاع نظريهها به اصول و پايههاي عقلي يا معيار عقل نشان
ف سكون و حركت زمين واقعيت را تشكيل ميدهد.
داد كه كدام يك از دو طر ِ
در اين آيه ،عقل فرا خوانده شده است تا در كل قرآن تدبر كند؛ زيرا اجزاي قرآن ،يعني

آيات و سورهها ،به صورتي به هم پيوستهاند و به يكديگر ناظرند كه دانش اين صورتبندي
مربوط به علم نامتناهي خداست و در توان بشري چنين چينشي ممكن نيست؛ اما درك

تدريجي محتواي قرآن و چينش آن ،بسان درك تدريجي واقع تكوين و چينش آن در توان
فهم عقل است .آنچه از انسان خواسته شده ،بهكارگرفتن معيار عقلي براي نظردادن دراينباره

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

پيدا شود .عدم اختلاف دال بر علم و دانشي است كه در مخلوق ،چه جمعي و چه فردي،
ممكن نيست و چون چنين كتابي با چنين نشانهاي نميتواند از طرف مخلوق باشد؛ پس اين
كتاب ،كتاب خداست.
بايد توجه داشت كه اين آيه مربوط به همه افراد بشر در طول زمان است .قطعات زمان

ميان افراد انساني از نظر دانش ،فاصله زيادي ايجاد ميكند و دانش هر عصري پيشرفتهتر از
گذشته و قاعدت ًا محدودتر از آينده است؛ اما ازآنرو كه قرآن كتاب ختمي است و حدودي
در آينده آن را احاطه و سيطرهاش را محدود و متوقف نميكند ،براي همه انسانها در همه
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به حركت زمين در واقع يافت شد .اختلاف در ديدگاههاي يادشده ،اختلافي را در واقع يا

٥٩

اعصار ،به نشانه نبود اختلاف شناسايي ميشود .هرچه علم بشر پيش ميرود ،اختلاف ميان
دانشمندان يك دانش و اختلاف دانشمندان علوم مختلف با يكديگر كمتر نميشود؛ زيرا
هرچه دانش افزونتر شود ،خطاپذيري و محدوديت و تدريجيت برملاتر ميشود و به صورت

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

ميكند كه پرسشهاي جديدتري را پيش روي او ميگذارد كه از عدد پرسشهاي قبل كمتر

٦٠

نيست .بر همين اساس است كه پرسشهاي دانشمندان امروز در هر زمينه و محيط تحقيقي،
بيش از پرسشهاي دانشمندان گذشته است .هر طرح علمي پيچيدهتر كه براي نفوذ يا عبور

بيشتر به واقع تنظيم شود ،چون مقولههاي بيشتري را به ميان ميآورد ،دستكم روابط كثيري،
پي
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به كثرتهاي تصاعدي را ميان آن مقولهها به صورت پرسشها با خود دارد كه درنهايت تأثير

آنها بر يكديگر بايد به صورت فرمولها و قاعدهها ضابطهبندي شود؛ همچنين هرچه محاسبه
يك فرايند پيچيدهتر شود ،اگر بخواهيم دقيقتر آن را تبيين يا پيشبيني كنيم ،احتمال خطا
افزونتر ميشود؛ زيرا هر محاسبه نظري و اكتسابي احتمال خطا دارد .تراكم محاسبه ،تراكم
احتمالهاي خطاست و جمع اين احتمالها ،احتمال نهايي را از صفر بيشتر دور ميكند؛
همانطوركه دانش اكتسابي بشر در هر مقطعي كه باشد ،هيچگاه در احتمال خطا تعين صفر

را نخواهد داشت.

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

نيستند ،اما با يكديگر تطابق و هماهنگي دارند.

 .٤ضرورت ارجاع اكتسابات بشري به معيار عقل
فقره پاياني آيه اين تعليم را در بر دارد كه هرچه از جانب خدا  -خواه صورت وحي قرآني
و يا به صورت سنت پيغمبر و امامان - نباشد ،بايد به آن بخش از عقل سپرده شود كه
دستگاه سنجش و نقد را بر عهده دارد .پس از اين ارجاع ،خروجي اين دستگاه قطع ًا وجود
اختلاف فراوان در آن است .اين تعليم كتاب خداوند هم وضعيت دانش بشري را تا هر كجا
كه پيش رود ،بيان ميكند و هم به عوامل اين وضعيت اشاره ميكند .اگر بشر به مثابه وجود
صاحب عقل كه امكانات شناخت و اكتشاف واقع در او هست ،اين تعليم را در پيش روي

خود داشته باشد ،نوشتههاي خود و ديگران را كه حاصل آرا و نظريههاست ،به ديده امور
واقعي غيرخطاپذير نمينگرد و همواره خود و ديگران را به دستگاه سنجش ارجاع ميدهد
تا از وجود قطعي اختلاف در آرا نشانهايي را رديابي كرده ،دانش خود را از آنها پيراسته كند؛

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

ناظر به سراسر واقع ،گفته او يك بار و براي هميشه پذيرفته شود و پس از يك بار نقادي آن
را به حال خود واگذار كنند كه اگر چنين شود ،راه براي پيشرفت شناختاري او بسته خواهد
شد .وجود هر اختلافي در ميان دانش ،اگر به حال خود رها شود ،امكان نفوذ ذهن به واقع
بدون وارسي مجدد با يافتههاي زمانهاي بعد براي هميشه پذيرفته تلقي شود ،در صورتي كه
مطابق با واقع نباشند ،راه نفوذ به واقع و كشف آن را مادامي كه هستند ،مسدود ميكنند.
درواقع نظريههاي بشري كه قاعدت ًا بايد به منزله راهگشاي به واقع به ميان آمده باشند ،اگر
به ديده قطعي نگريسته شوند ،مسدودكننده راههاي كشف واقع ميشوند و تا وقتي كه پذيرفته

شدهاند ،انسان را در بنبستهاي معرفتي و شناختاري متوقف ميكنند.

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

پيمايش تجاربي را متحمل شده است ،در محيطهاي علمي ،چه در علوم تجربي و چه در
علوم عقلي محض ،چه در علوم استنباطي و چه در صنايع و تكنولوژي ،به طور تئوريك و

نه چندان به صورت عملي ،كانون توجه و تفطن قرار گرفته است؛ ازاينرو در مسير پيشرفت

علوم ،دانشهاي بشري بنا را بر اين گذاردهاند كه مشكلات شناختاري را به رسميت بشناسند
و در صورت وجود قراين براي تشخيص خطاهاي معرفتي درصدد تجديد نظر در يافتهها و
نظريهها برآيند؛ هرچند آن نظريهها گاه بنيانهاي يك دانش را فراهم كرده باشند .اما در طول
تاريخ دانش بشري ،چه بسيار دانشمنداني بودند كه در نوشتههاي خود به اين پندار افتادهاند

كه افقهاي دانش در ديدگاههاي آنها خلاصه شده و مشكلات با ديدگاههاي محدود آنها
گشوده شده است .نمونه اين ديدگاه درباره فلسفه ،ديدگاه كانت است كه گفته با نقد عقل،

همه مشكلها را آشكار كرده و مشكلهاي اصلي را پاسخ گفته است و ديگر پرسشي در
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يا امكان انتقال واقع به ذهن را در حدود مرتبط با خود نميدهد .اگر نظريههاي هر زمان

٦١

محيط عقل مطرح نيست ،مگر اينكه وي پاسخ آن را در فلسفه خود فراهم كرده است )كانت،
 ،١٣٦٢ص .(١٤بهطوركلي بر اثر نظريهها و ديدگاهها وقتي ارتباط با واقع محدودتر از توان

شناختاري بشر ميشود ،صاحب نظريه و پذيرندگان آن نظريهها خود را در حصارهايي

محدود ميكنند كه بسياري از امور از حيطه آنها خارج ميشود يا اگر در حيطه آنها قرار گيرد،

پاسخهاي واقعي جاي خود را به پاسخهايي ميدهد كه در مقولههاي آن ديدگاه چينش شده
٦٢

است و صاحبان آن نظريه واقع را با نظريه خود ميبينند ،نه اينكه واقع را از آن ملاحظه آزاد

كنند .آزمونها همه براي آن است كه بتوان واقع را آزاد و غيروابسته به نظريه و ديدگاه خود

ملاحظه كرد و نمونههاي خلاف واقع اين توان را دارند كه تصحيحگر نظريهها باشند؛ اما اگر

پي

 /١٣٩٧ويژهنامه فلسفه عرفان /امير ديواني

نمونههاي خلاف هم به نظريه مذكور سپرده شود و هرچه از واقع به دست ميآيد ،در دام

نظريهها بيافتد و با آنها نگريسته شود ،امكان عبور به واقع منتفي ميشود و در جهاني ذهني
محبوس ميشويم.
دستگاه سنجش عقل هرگز به صاحب عقل اجازه نميدهد در تئوريها و نظريههاي خود

محاصره شود .دستگاه سنجش بر همه نظريهها و ديدگاهها حاكم است؛ چراكه اصول و
پايههاي آن از سنخ نظريه و ديدگاه نيست تا نظريه و ديدگاهي بتواند آنها را به رنگ خود
درآورد .تنها ديدگاه و نظريهاي در اين دستگاه مقبول است كه مطابق با اصول و پايههاي

دستگاه سنجش باشد كه عين ًا اصول و پايههاي كل واقع و هر مرتبه از واقع است .اگر دانشمند
دستگاه سنجش عقل خود را كه از عقل شخصي آزاد است ،به طبيعت عقلي آن واگذارد،
هميشه ميتواند به نظريه و ديدگاه تأسيسي و ابتكاري خود به چشم ناظر و داور بنگرد و

اين امكان را داشته باشد كه از بيرون با تجهيزات مناسب ،نظريه خود را وارسي و بررسي
كند .كار دستگاه سنجش آن است كه فضاي لازم را براي اتصال عقل به واقع فراهم كند؛ زيرا
كار عقل ماندن در خود نيست؛ بلكه كار آن كشف خود و آن سوي خود است .اگر دستگاه
سنجش در عقل نميبود ،عقل ماهيت اكتشافي خود را از دست ميداد و در وضعيت دانش
بسيار اندك باقي ميماند يا دانش او چنان با خطاها درگير ميشد كه امكان شناخت از دست

ي خطاپذير اين امكان را ميدهد كه در عين اكتشافگري
ل جزئ ِ
ميرفت .دستگاه سنجش به عق ِ

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

پيگيري كند و به آن اميدوار باشد .خصلت محدوديت و تدريجيت قابل حذف يا تدارك
نيست؛ ازاينرو دستگاه سنجش از جهت شناختاري كاري به اين خصلت عقل ندارد .امكان
شناخت براي عقل و گشودهبودن عقل به واقع و واقع براي عقل ،به صورت تدريجي ،جزو

لوازم حيات عقلي در جهان طبيعت است و عقل با كار شناختاري خود ،به خود توسعه
ميدهد و خود را با واقع از جهت گستره مطابقتر ميكند؛ اما همه اين ويژگيها آنگاه با

ديدگاه عقل شخصي به طبيعت همگاني عقل در مرتبه سنجش ،امكانات تصحيح خطاي
ممكن يا مفروض را در خود داشته باشد .خصلت جمعي دانش بشري از همين روست كه
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.
 .٥تقدم و تأخر معيار عقل و معيار دين
روشن شد كه براي تشخيصدادن كتاب خدا و تفاوت آن با كتابهاي بشري ،دستگاه سنجش

عقل كه با خواص خود از همه مراتب ديگر عقل قابل جداسازي است ،فرا خوانده شده
است .ازآنجاكه كتاب مد نظر براي تدبر ،كتابي است كه به خداوند تعلق دارد و علم او
خواص وجوبي دارد و با خواص موجودات امكاني و دانش امكاني آنها تفاوت تبايني دارد،

اين دستگاه به مثابه معيار عقلي براي تشخيص معيار ديني عمل ميكند؛ در عين حال معيار
عقلي در حدود خود نه فقط با معيار ديني هماهنگ و نه فقط مطابقت ،بلكه اتحاد دارد .اين
دستگاه در حدود خود ،هرچند در موجود جايزالخطا قرار داده شده است ،در تشخيص واقع
به صدق عمل ميكند .اگر اين دستگاه در حدود فعاليت خاص خود امكان كذب ميداشت،
هيچگاه به تشخيصدادن و نظردادن براي اسناد اين كتاب به خداوند فرا خوانده نميشد .اين

دو معيار قابل قياس نيستند؛ اما معيار اول در حدود خود عين معيار دوم است؛ ازاينرو اين
دستگاه در متون ديني به حجت خداوند در درون اذهان معرفي شده است و نيز ازاينرو
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مقصد شناختاري عقل هماهنگاند كه خاصيت خطاپذيري عقل از راه ارجاع هر نظريه و

٦٣

معيار ديني همه نفسالامر و واقع را در بر دارد و در وجود بر معيار عقلي درون اذهان مقدم
است؛ اما در شناخت ،براي موجود صاحب عقل كه معيار عقلي را در خود دارد ،مؤخر است.
آن قسمت از معيار ديني كه با معيار عقلي متحد است ،با هر موجود صاحب عقلي معيت

دارد؛ اما چون معيار ديني وسيعتر و گستردهتر از معيار عقلي است ،بايد نخست با معيار
عقلي تشخيص داده شود .پس معيار عقلي در رتبه مؤخر از معيار ديني است؛ اما در شناخت

٦٤

موجود صاحب عقل امكاني ،به طور معرفتشناختي پيش از معيار ديني ميآيد و با اين

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

د( ضرورت مرحله سنجش در دانش عرفان
پي
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از آنچه گذشت روشن ميشود كه هر دانش بشري و هر نظريه ارائهشده در يكي از علوم
بشري كه بخواهد خود را فراتر از دستگاه سنجش عقلي قرار دهد ،از اعتبار علمي خارج

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

كرده است؛ چه به صورت توانايي عقلي محض ،چه به صورت توانايي عقلي و تجربي ،چه
به صورت استنباطي و چه به صورت استخراجي؛ به تعبير ديگر ،هر آنچه محصول فعاليت

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

به چنين نظريه يا دانشي كه خود را از دستگاه سنجش عقلي فراتر قرار ميدهد ،نه

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

دانست؛ درباره چنين نظريهاي فقط بايد خاموش و ساكت بود و در عين حال هيچ اعتنايي
بدان ،به مثابه علم و دانش نداشت؛ زيرا چنين نظريه يا دانشي راه داوري به سوي خود را

بسته است و ازاينرو قوه عقل به مثابه قوه سنجشگر و داور ،نه ميتواند آن را تأييد كند و

نه ميتواند آن را تكذيب كند .البته اين وضعيت را نميتوان از قوت و شأن بالاي آن نظريه
يا دانش دانست؛ بلكه در نزد عقل از توجه و اهتمام ساقط ميشود؛ زيرا هرچه به عنوان قوه

عقلي در ما قرار دارد ،امري عمومي و در دسترس همگان است و هرچه بخواهد به عنوان
دانش و علم مطرح شود ،بايد در مفاهيم و مقولات شناختاري عقل قرار گيرد تا شناخته و

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،

نميتواند عقل را براي انتقال به واقع ياري رساند و آنگاه كه با اصول دستگاه سنجش به
معارضه افتد ،قطع ًا نه تنها عقل را به واقع منتقل نكرده است ،بلكه عقل را در برابر خود قرار
ميدهد و خود را دچار گسستگي و آشفتگي و دوپارگي ميكند.

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

گاه آن را مخالف عقل گرفتهاند و علوم عقلي را حجاب قرار دادهاند ،دانش عرفان است.
منشأ علم و دانش به حقايق هستي در دانش عرفان ،قوه شناختاري شهود است .حاصل

دستاوردهاي شهودي دانش مدون عرفان است .در كنار عارفان ،دسته ديگري از محققان
درباره همين بنيادها به تحقيق پرداختهاند كه فيلسوفان نام گرفتهاند .قوه شناختاري در نزد
ايشان عقل حصولي است كه ميتواند با مفاهيم و اصول خود به آن بنيادها دست يابد .عارفان
معمول ًا در نوشتههاي خود ،فيلسوفان را در مرتبه خود قرار نميدهند؛ شايد چون عقل

حصولي در دسترس همگان است و فقط عدهاي خاص توانستهاند يا ميتوانند قوه شناختاري
شهود را در خود فعال كنند .عارفان معمول ًا بر اين باورند كه هرچه فيلسوفان به عقل ميدانند،

آنها ميفهمند؛ ولي هرچه آنها به شهود ميشناسند ،در شناخت فيلسوفان نيست .در عين حال

مسلّم 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
دانش حصولي ،دستگاه سنجش عقلي اين انتقالها را وارسي و بررسي ميكند .اگر در اين

وارسي چيزي مطابق با اصول و پايههاي سنجش نباشد ،از نظر عقلي طرد ميشود .در اين
موقعيت ،عارفان يا طرفداران عرفان گاه سخن از توصيفناپذيري و گاه سخن از
فهمناپذيري و گاه سخن از نقد يا سنجشناپذيري شهودات عرفاني به ميان ميآورند )فضلي،
 ،١٣٩٥ص.(٦٤-٥٧

درباره توصيفناپذيري ،اين يك مدعاست كه ميتوان امري از واقع را درك كرد؛ ولي
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دانش عرفان نيز درصدد تبيين بنيادهاي هستي و اخلاق در مفاهيم و قوانين خاص خود است.

٦٥

نميتوان آن را بيان كرد .چگونه ممكن است چيزي در مفاهيم و مقولات عقلي درك شود،
اما نتوان آن را به الفاظ و مقولههاي زباني منتقل كرد؟ امكانات وضع واژه و امكانات توصيف
واژه و سپس تشكيل گزارههاي حاوي آن واژه و ايجاد ارتباط ميان آنها هميشه در توان

ساختمان زباني عقل است .شاهد اين سخن خود آيات كتاب خداوند است كه در عين بيان
واقع و مراتب واقع با واژگان و عبارتهاي يك زبان متعارف در ميان بشر ،يعني زبان عربي،

٦٦

نازل شده است و همين سخن درباره گفتار پيغمبر و امامان كه به اذن خداوند بر
آسمانها و زمين و طريق آنها احاطه علمي دارند ،صادق است؛ افزون بر اين هر عارفي وقتي

سخن ميگويد و كتاب مينويسد ،هم پذيرفته است كه شهودات خود را در قالب مفاهيم
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درك كرده است و هم پذيرفته است كه مخاطبش امكان درك شهودات او را از طريق
مقولههاي زباني دارد .باز افزون بر اين ،هر مسئلهاي در عبارتهاي عارفان ديده ميشود ،از

سنخ مراتبي نيست كه بيان آن ممكن نباشد .بله ،هميشه اين امكان هست كه امور پيچيده و
دشوار را به آساني نتوان به گونهاي به عالم زبان منتقل كرد كه خالي از اشكال باشد .اگر

چنين وضعي در نوشتار عارفي باشد و نوعي ناهماهنگي در عبارتهاي وي مشاهده شود،
آنگاه به اقرار خود عارف اين عبارتها ناهماهنگ است ،نه آنچه منظور وي بوده است .در

اين صورت عارف موظف است بكوشد در عباراتي بدون اشكال مقصود خود را ارائه دهد.
البته اين مشكل به عارف اختصاص ندارد؛ بلكه دانشمندان علوم مختلف گاه با اين وضعيت

روبهرو ميشوند و با تعويض عبارتها يا شرح و بسط آنها ميكوشند موجبات انتقال معناي
مدنظرشان به عالم زبان و از آنجا به اذهان را فراهم آورند.

درباره فهمناپذيري ،سؤال دشوار اين است كه در حين شهود ،آيا عارف آنچه را شهود
ميكند ،ميفهمد يا نميفهمد و پس از شهود ،آيا محتواي شهود را درك كرده است يا نه؟
ممكن است عارفي بگويد تا امر مد نظر شهود نشود ،قابل فهم نيست؛ اين سخن درباره او

كه از چيزي وراي درك عمومي خبر ميدهد ،به فرض كه صادق باشد ،اكنون براي او مفهوم
شده است .دستگاه فهم كه همان دستگاه علم حصولي است ،يك دستگاه اختصاصي نيست؛
بلكه مفاهيم و اصول و پايههاي آن در دسترس عموم است؛ بنابراين به مقتضاي دانش عرفان،

عارف بايد بكوشد مفاهيم و قضاياي منسجمي در قوه حصولي عقل ترتيب دهد و آنچه را
خود فهميده است ،به همه اذهان كه از نظر درك با او همترازند ،انتقال دهد؛ به علاوه ازآنجاكه
خود عارفان همه در يك مرتبه نيستند ،لازم است در تعليمات خود براي مراتب نازلتر بيان

داشته باشند و بيان جز با مقولههاي عقلي حصولي ممكن نيست .باز عارفان از آن جهت كه
گاه با يكديگر اختلاف دارند ،اختلاف خود را از راه فهم متوجه ميشوند نه از راه شهود؛ به

ف دوم از راه اخبار او مطلع ميشود ،آن را مقابل
ف اول وقتي از شهودات عار ِ
اين معنا كه عار ِ

شهود خود درك ميكند .پس شهودات متعارض جز در حيطه فهم ،امكان قرار ندارند .باز
كتابهاي خود را شهود نكرده باشند.

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

نيستند .صدرالمتألهين در كتابهاي خود و از جمله به نوعي در مقدمه بزرگترين كتاب
خود ،اسفار ،عارفان را به دو دسته »اكابر« و »جهله« تقسيم ميكند )شيرازي ،١٣٦٨ ،ص.(٣٤٥

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

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

مشكل به دست تواناي وي در كتاب اسفار گشوده شده است.

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

آوردهاند كه جز به كندي يا توقف اين دانش نينجاميده است؛ بنابراين چگونه ميتوان ،جز با
يك دستگاه سنجشگر ناقد ،مدعيات درست از مدعيات نادرست منسوب به شهود را از هم

جدا كرد؟ به علاوه عارف نميتواند از غيرخود طلب ارادت داشته باشد؛ بلكه بسياري از
جويندگان حقيقت هستند كه بر اثر بيانات ايشان كه گاه با اصول عقلي ناسازگار افتاده است،

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

دستگاه سنجش و نقدي دهند كه چون معيار همگاني است ،سراسر دانشها را فرا گرفته
است و همه دانشها را از اين نظر در عرض واحد قرار ميدهد.
اما اصليترين نكته در اينجا قوه شهود انساني است .بر اساس آيه شريفهاي كه بحث
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محتمل است كه بسياري از نويسندگان مكتوبات عرفان نظري اصلاً مندرجات و محتويات

٦٧

شد ،هرچه به دستگاه سنجش كه به معيار عقلي ناميده شد و قضاياي پيوسته به آن مربوط
ميشود ،بشري نيست .گفتني است مراد از قضاياي پيوسته آن چيزي است كه اركان واقع

هستي و اخلاق يا اركان دين را تشكيل ميدهد .اين بخش از دستگاه شناسايي ،در هر داننده
و شناسنده عقلي برقرار است و به نو ِع صاحب قوه شناختاري وابسته نيست .از اين مرتبه

آنسوتر ،هرچه از طرف بشر باشد ،چه از قوه عقل حصولي برآمده باشد و چه از قوه شهود
٦٨

او مايه گرفته باشد ،همه و همه بايد به دستگاه سنجش سپرده شود تا درباره آن داوري شود.

شهود اگر با واقع مرتبط بوده باشد ،قطع ًا 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؛
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در غير اين صورت سفسطه لازم ميآيد؛ بنابراين حتي تراكم شهودها ،چه از ناحيه يك عارف

باشد و چه از ناحيه عارفهاي متعدد ،مانع واگذاري آنها به عقل چونان قوه داوري نيست؛
افزون بر اين در دستگاه سنجش ،اصول و پايههايي مندرج است كه چون عين واقعاند،
بهطوريكه دگرگوني آنها سفسطه را بر شناخت و واقع حاكم ميكند ،حتي بر شهود هم

سيطره دارند .محال است اصول و پايههاي دستگاه سنجش نقض شود ،حتي در شهود.

اهميت ضرورت ارجاع شهود به دستگاه سنجش ازآنروست كه دستگاه سنجش يك

دستگاه عام است كه در طبيعت عقل مستقر شده است و به دستگاه حصولي يا دستگاه
شهودي خاص وابسته نيست .ما در عرفان يك دستگاه شهودي عام نداريم كه هميشه در

دسترس همگان باشد و فقط عده خاصي هستند كه با تحصيلات و رياضات ويژه ،اين امكان
برايشان فراهم ميشود كه از قوه شهودي اكتشافگر بهرهمند شوند؛ در عين حال همين افراد
در مرتبه پيشتر از دستگاه عقل حصولي و اكتسابي و نيز از دستگاه سنجش برخوردار بودهاند؛
به تعبير ديگر در سير استكمال عقلي ،تقدم با دستگاه سنجش است و پس از آن دستگاه
عقلي حصولي اكتسابي در همه دانشها فعال ميشود .پس از اين مراتب ،مرتبه ديگري از

دستگاه جامع عقل هست كه به شهود موسوم است و بر اثر زمينه و مقدماتي ،در پارهاي از
انسانها فعال ميشود و ميتواند با واقع ارتباط برقرار كند و از آن شناخت به دست آورد؛
بنابراين تكيه همه دانشها سرانجام بر دستگاه سنجش است.

تعليم كتاب خداوند بر اين نكته نيز گواه است كه خواص شناخت اكتسابي بشري ،حتي
بر شناخت شهودي او نيز حاكم است؛ زيرا شناخت شهودي نيز قسمتي از دستگاه شناختاري

بشري است كه خواص آن گفته شد .اين دستگاه براي ارتباط با واقع است؛ اما براي دريافت
واقع هميشه درست عمل نميكند و ممكن است دچار خطا شود .اگر منشأ اين خطا از مغالطه

نباشد ،از محدوديت دستگاه شناختاري انسان ،از جمله شهود ،در مواجهه با واقع است .به
تعبير ديگر ،ممكن نيست دستگاه شناختاري بشر بتواند با واقع به صورت جامع روبهرو شود؛

زيرا ظرفيت اين دستگاه براي هميشه محدود است و همواره در شناخت اشيا نميتواند همه

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

است و هم از محدوديت؛ اما به فرض كه دستگاه شناختاري بشري ممكنالخطا نميبود ،باز
محدوديت او در برابر واقع رفع نميشود .اين محدوديت در دانش عرفان كه سراغ پايهها و
بنيادهاي هستي و اخلاق ميرود ،به ملاك عظمت متعلق شديدتر و اكيدتر است.

هـ( مورد ديگري از امكان اختلاف

اكنون با بازگشت به صدر نوشتار ،با توجه به تدريجيت دانش بشري ،صرف نظر از محدوديت
و خطاپذيري ،ميتوان معناي اختلاف را به اين صورت شرح داد :ازآنجاكه علم بشري دفعي

نيست و كمال آن به يكباره به دست نميآيد ،درباره هر امري )فرض كنيم يك مسئله

پزشكي( بشر نميتواند بهطوركامل به آن امر بنگرد؛ بنابراين هر بار كه تحقيق او كاملتر شود،

نياز دارد تا جاي عبارت خود را از يافته نخست به عبارت ديگري دهد كه مطابق با يافتههاي
جديد اوست .همين تغيير ميطلبد كه در آن قسمت از نظام پزشكي مدون تغييراتي داده شود
كه متناسب با يافته جزئي جديد است .انبوه اين تغييرات جزئي سرانجام دانش پزشكي را
وادار ميكند كه طرح كلي جديدي را جايگزين طرح اوليه كند .اين روند همواره دانش

پزشكي بشري را دچار اختلاف ميكند .اختلاف در اينجا به معناي جايگزينشدن چيزي در

جاي چيز ديگر است .عين اين وضعيت درباره قانونهاي بشري حاكم بر جوامع است كه
دائم بر اثر تجربيات جديد و نقصان در محاسبات قانوني به جاي قانون ديگر گذارده ميشود

ضرورت سنجش عقلي دانشها

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

٦٩

و حتي اگر قانون قبلي درست و مطابق با نتايج مد نظر بوده باشد ،به تكميل و تتميم نياز
دارد؛ اما قرآن هيچ امري را به جاي امر ديگر نميگذارد؛ به اين معنا كه از امر قبلي صرف

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

تدريجيبودن نزول آيات قرآن در مرتبه ابلاغ است ،نه در مرتبه نفسالامر قرآني .قرآن

در نفسالامر تام و كامل تثبيت شده است و به اقتضاي حكمت خدا ،آيات قرآن بهتدريج بر
٧٠

مكلفان ابلاغ ميشود تا تواناييهاي صدر اول نزول با تكميل تشريعات به آستانه لازم برسد؛

اما در مراحل بعدي ،اين تفسير قرآن است كه دانش آن از طرف خدا به پيغمبر و اوصيايش
داده شده تا بهتدريج به اذن خداوند به مردم ابلاغ كنند و نشان دهند هر امر مستحدث و
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جديد چه حكمي در قرآن دارد و آن حكم را به شيوه عام استخراج كنند و استنباط آن را
تعليم دهند .ابلاغها در طول تاريخ ،خبر از اتمبودن و اكملبودن قرآن ميدهند؛ به اين صورت
كه هيچچيز جاي چيز ديگر را نميگيرد ،بهطوريكه چيز اول در تاريخ متوقف شود و به كنار
گذارده شود؛ بلكه اين واقع است كه از طريق ابلاغ محتواي گسترده و تفصيلي كتاب قرآن،
خود را بر آدميان بيشتر آشكار ميكند.

نتيجهگيري

تدبر در آيات كتاب خداوند نشان ميدهد اين كتاب ممكن نيست به انسان يا مخلوق ديگري

منسوب شود .مخالفت با دعوت نبي گاه به اين صورت شكل ميگرفت كه كتاب خدا را به

دانش بشري نسبت ميدادند .تحدي قرآن به آورد ِن مثل آن يا چند سوره يا يك سوره ،در

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

كتابي از جانب غيرخدا ميبود ،قطع ًا دچار اختلاف ميبود؛ ولي در قرآن موردي از اختلاف
يافت نميشود؛ چون اين كتاب از جانب غيرخدا نيست .اين كتاب يكسره به خداوند تعلق

دارد و علم بيپايان الهي پشتوانه آن است .اين احتجاج بر پايه تدبر نهاده شده است .لازمه

اين پايه آن است كه در نهاد عقل ،بخشي باشد كه توانايي تشخيص واقع را به ضرورت
صدق داشته باشد .از اين بيان نتيجه گرفته ميشود وقتي در تشخيص خداييبودن قرآن اين
بخش از عقل فرا خوانده ميشود ،نبايد هيچ دانش بشري كه از خطا و محدوديت مصون

نيست ،بدون سنجش عقلي رها شود يا پذيرفته شود.

٧١
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