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  منطق عرفان نظري
علي فضلي  

  چكيده
مادي عرفان نظري است؛ چراكه ريزي يك دستگاه سنجش به عنوان ميزان و منطق صدد پي اين نوشته در

وجودي است كه به دليل وجود امكان خطا در هنگام  -هاي شهوديعرفان نظري يك نظام سازمند از گزاره

ري نياز به دستگاه سنجش را ضرو مسئله تبديل شهود به تعبير همواره نياز ضروري به سنجش دارند و اين

گاه از دو ميزان تشكيل شده است: يكي ميزان ديني و نمايد؛ ولي ساختار اين دستگاه چيست؟ اين دستمي

ديگري ميزان عقلي. هر يك از اين دو ميزان دو گونه معيار در خود دارند: معيارهاي پايه و معيارهاي غيرپايه. 

اند كه به نحو مطلق صدق محض هستند. معيارهاي غيرپايه معيارهاي پايه معيارهاي ضروري، واقعي و قطعي

اي وارهباشند. ميزان ديني نظامالحصول و نظري هستند كه به نحو مشروط صادق ميود، تدريجيمعيارهاي محد

هاي هايش معيار سنجش گزارههاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با هر يك از گزارهاز گزاره

 عي كه در صورتها دو گونه دلالت دارد: يكي دلالت تحققي و ديگري دلالت قطباشد. آن گزارهعرفاني مي

اول آن گزاره معيار پايه و در صورت دوم آن گزاره معيار غيرپايه هستند. به معيارهاي پايه احتجاجات و به 

اي اي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به گونهمعيارهاي غيرپايه تنجيزات گويند. احتجاجات ادله

ي را با قطع بالمعني الاخص به نحو نامشروطي تصديق اش اين مؤدكنند كه عقل با تمامي مبانيتثبيت مي

ن كند كه عقل به آاي در عقل تثبيت مياي هستند كه مدلول و مؤداي خود را به گونهكند. تنجيزات ادلهمي

آنكه يابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت تخلف از آن معذور نيست، بيقطع بالمعني الاعم مي

اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط تصديق كند. ميزان عقلي صرفاً دانش كلي نظري  بتواند بر اساس

 انديشد؛ دستگاهياست؛ با اصول عقلي محض و به روش استدلالي محض درباره پرسمان عقلي محض مي

ض هاي عقلي محكه به صورت منطق و فلسفه تحصل پيدا كرده است. اين ميزان عقلي دستگاهي از گزاره

ها بر پايه تقسيم عقل به عقل عام و عقل گيرد. اين گزارههاي كلي و جزئي را در بر ميكه همه گزاره است

شوند. در اين ميزان هاي خاص عقلي محض تقسيم ميگزاره و هاي عام عقلي محضخاص به گزاره

دق هستند الصضروريضروريات به عنوان معيارهاي پايه، اصول عام و همگاني، پيشاتجربي و پيشااستدلالي و 

  و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه اصول غيرهمگاني، استدلالي.

  و نظريات. تنجيزات احتجاجات، ،عرفان نظري، ميزان ديني، ميزان عقلي، ضروريات واژگان كليدي:

                                                
 استاديار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.         fazliamoli99@yahoo.com   

 ٥/١٠/٩٦: دييتأ خيتار               ٥/٦/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه

عرفان نظري ترجمان شهود است؛ شهودي كه در فرايندي خاص به گزاره تبديل شده 

ها در يك ساختار علمي جاي گرفته و اي از آن گزارهتجميع و تنسيق مجموعهاست و با 

به صورت دانش عرفان نظري پديد آمده است و چون در كنار ديگر علوم قرار دارد، 

 پذيرياي كه بر نظريه سنجشقرار گرفته است؛ قاعده» لكل علم معيار«تحت قاعده 

رو كه گزاره اي ازآنر آن است كه هر گزارههاي عرفاني استوار است. اين نظريه بگزاره

كند، قابليت صدق و كذب را دارد و بر اساس وجود اين قابليت است و حكمي صادر مي

 اي كه حمل، يعني هر گزاره»لكل حكم معيار«به معيار صدق و كذب نياز دارد؛ چه اينكه 

ياز دارد؛ معياري و حكمي دارد، افزون بر مناط صحت حمل و حكم، به معيار صدق نيز ن

الامر است؛ اگرچه موطن كه به نحو مطلق يا به صورت مشروط صادق و مطابق با نفس

كند؛ چراكه معيار صدق يا ملاك موجود در متن تفاوت مي اين معيار به حسب نوع گزاره

گزاره است و گزاره براي اثبات صدقش به دليل خارج از خود نياز ندارد يا اينكه ملاك 

  گزاره نيست و گزاره براي اثبات صدقش به دليل خارج از گزاره نياز دارد. در متن 

ه هايش سامان گرفتضرورت اين سنجش نيز روشن است؛ چراكه عرفان نظري با گزاره

هايش امكان خطا وجود دارد كه دارد، به ضرورت نياز به سنجش است. اگر در گزاره

پس به سنجش نياز دارند؛ چراكه با وجود ها هست؛ دارند؛ ولي امكان خطا در آن گزاره

خطا نه قابل اعتمادند و نه قابل پذيرش و در اين صورت دانش عرفان نظري دانش 

ها به سنجش در آيند و صدق و خطايشان معلوم گردد. نخواهد بود، مگر آنكه آن گزاره

  يكي از موارد زير باشد:در تواند اين امكان خطا مي

به دليل خطاي تبديل ظهور ادراكي به شواهد صوري نامتناسب تبديل شهود به مفاهيم 

  باشد؛ در مرحله تصورها

تبديل معرفت تصوري به معرفت تصديقي به دليل وجود نقص در يكي از مراحل  

  گانه تبديل به خصوص حال مشاِهد؛هس

ها در فرضبه دليل احتمال تأخّر گزاره از شهود و دخالت پيش تبديل شهود به گزاره 
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  ؛گيري گزاره و بروز تناقض ميان آنچه در شهود يافته با معلومات و قياسات پيشينشكل

  ها؛ هاي تبييني به دليل عدم دريافت صحيح حدود وسطاي گزارهدر گزاره 

  ها؛ مقاصد و مداليل گزارهم فهم هاي تفسيري به دليل عددر گزاره

  تجميعي به دليل عدم تتبع تام و تأليف كامل؛  -هاي استنباطي در گزاره

  تفريعي به دليل خبط در استخراج فروع از اصول؛  -هاي استنباطي در گزاره

  نو؛ هايپاسخ صحيح به پرسش تأسيسي به دليل عدم -هاي استنباطي در گزاره

 .ارد صدقهاي عرفاني با موي به دليل خطاي در تطبيق گزارههاي تطبيقدر گزاره 

هاي عرفان نظري خود با توجه به اين ضرورت سنجش كه در پي امكان خطاي گزاره

با لطف خدا و  هاي شهودي وجوديمعيار سنجش گزاره كتابنويسنده در نمايد، را مي

به  ل آن دستگاه راعنايت اوصياي خدا به يك دستگاه سنجشگر آلي رسيده است كه ك

دارد و نام آن دستگاه را منطق عرفان نظري اندماج و اختصار در اين نوشته تقديم مي

  نهاده است.

  براي دستيابي به اين ميزان و معيار چند بخش را بايد پيمود: 

 هاي عرفان نظري؛معيار و روش سنجش گزاره  

 ماهيت و اقسام ميزان ديني؛  

 .ماهيت و اقسام ميزان عقلي  

  هاي عرفان نظري معيار و روش سنجش گزاره الف)

  هاي عرفانيمعيارهاي سنجش گزاره .١

معيار در فرهنگ عرفان از زبان ديني ميزان نام دارد و ميزان عام به معناي ابزار سنجش 

براي يافتن صواب و خطاست، چه در جهان هستي مانند انسان كامل معصوم و چه در 

ان در عرصه علوم به نوعي خود يك دانش آلي است كه عرصه علوم مانند منطق. ميز

براي يافتن صواب و خطاي اقوال و آراي ارباب دانش و قضايا و نتايج موجود در دانش 

  آيد؛ مانند عروض براي شعر.به كار مي

گفته بايد دو گام برداشت: مفهوم ميزان عرفان نظري، مصداق با توجه به اين پيش
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 ميزان عرفان نظري.

 مفهوم ميزان عرفان نظري .١-١

تواند به وسيله آن آراي صحيح، اقوال در عرف دانش، ميزان ابزاري است كه انسان مي

محكم و افعال جميل را بشناسد و آنها را از اضدادشان متمايز سازد. در عرف عرفان، 

ميزان عرفان نظري يعني دستگاه سنجشگر عرفان نظري يك دستگاه شناختاري است كه 

هاي عرفان نظري نظارت داشته و بر پايه اصول و دلايل موجود در آن دستگاه گزارهبر 

د پردازها به سنجش ميكه حجيت صدق دارند، به عنوان معيارهاي متناسب با آن گزاره

  تا صدق و خطايشان را به دست دهد.

 پوشاني اجزاي يكگرايي و همسازگاري، همپيوستگي، همهمماهيت هر دستگاه به

ها و قضاياست كه به روشي اي با ساختار منتظم از گزارهكل است و در اينجا مجموعه

ل هاي پايه به اصول، قواعد، دلايخاص از منابعي خاص استخراج شده تا با اتكا بر معرفت

تگاه اند. ميزان عرفان نظري يك دسو استنتاجات مبدل گشته و در يك نظام تنسيق يافته

كه منطق به عنوان دستگاه ميزان فلسفه است. اين دستگاه بايد ونهگسازوار است؛ همان

هاي معنادار باشد كه به صدق از اي از گزارهبار باشد؛ يعني مجموعهشناختاري و معرفت

هايي باشد كه در مقام حكايت از بايست سنجه گزارهكنند؛ زيرا ميها حكايت ميواقعيت

البته تناسب و تسانخ وزن و موزون ضرورت  هاي شهودي و عرفاني هستند وواقعيت

  توانند در مقام سنجش عرفان نظري قرار گيرند.هاي غيرشناختاري نميدارد؛ پس دستگاه

چنين دستگاهي كه از حيث نظارت بر عرفان نظري ميزان نام گرفت، بايد فراعرفان 

دانش عرفان باشد؛ علمي و خارج از باشد؛ چراكه ميزان اصلي (اولًا و بالذات) بايد برون

علمي صورت گيرد، عرفان نظري به خودسنجي زيرا اگر سنجش صرفًا با اصول درون

افتد؛ زيرا خود آن اصول از حجيت شود و خودسنجي نيز به دور و تسلسل ميمبتلا مي

 علمي و درك صدقبرخوردار نيستند و به ميزان نياز دارند؛ هرچند پس از سنجش برون

به نحو فرعي (ثانيًا و بالعرض) و نه اصلي (اولًا و بالذات) ميزان قرار توانند آنان، مي

هايشان هايشان را بر اساس يافتهها و گزارهتوانند شهودگيرند؛ علاوه بر آنكه عارفان نمي



  
ي

ظر
ن ن

رفا
 ع

طق
من

 

 

٧٧ 
 

  

    

هاي خود آن عارفان است ها و انگيزهبسنجند؛ زيرا اين خود سنجي دچار تأثر از انديشه

يزان رو مييدگرايانه آنان را در سنجش در پي خواهد داشت؛ ازاينگيري تأو اين تأثر جهت

 شناختي مبتلا نشود و ازبايد مستقل از عرفان و عارف باشد تا سنجش به تأثر روان

  خودسنجي رهايي يابد.

گيرد، نه فقط بر صورت هاي عرفان نظري صورت مياين نظارت كه بر گزاره

ي محدود گردد، بلكه در درجه اول بر معاني و هاست تا ميزان در حد منطق صورگزاره

ست هاكارگيري ميزان، دستيابي به صدق و كذب گزارههاست؛ زيرا هدف از بهمواد گزاره

ايد رو ميزان را بگيرد؛ ازاينو صدق و كذب نه به صورت، بلكه به معناي گزاره تعلق مي

رهايي وجود دارد كه ابزار ها و معيافراتر از منطق صوري جست؛ ميزاني كه در آن سنجه

  ها هستند.سنجش معنا و مفهوم گزاره

گاه هاست؛ چراكه معيارها آنها تناسب معيارها با آن گزارهلازمه نظارت بر مواد گزاره

ا آن باشند كه بها با نفس الامر ميمعيار صدق يعني معيار مطابقت و عدم مطابقت گزاره

ي شناختها از حقايق هستيكه اين گزارهگونهمانها تناسب داشته باشند؛ يعني هگزاره

ه مناسبت ميزان و موزون رعايت برخوردارند، معيارها نيز بايد از اين سنخ باشند تا قاعد

شود؛ براي نمونه دين از نگاه عرفان داراي سه ساحت حقيقت، طريقت و شريعت است 

هاي عرفان ، با گزارهو در اين ميان تنها ساحت حقيقت كه ساحت معارف و عقايد است

نظري تناسب دارند و ميزان ديني تنها به اين ساحت اختصاص دارد؛ بنابراين ميزان عرفان 

  شناختي باشد.نظري به رسم تناسب بايد ميزاني با بار هستي

آخرين مؤلفه موجود در تعريف ميزان كه بايد به آن توجه داشت، حجيت صدق 

جش است؛ چراكه اگر از اين حجيت برخودار نباشند، اصول و دلايل موجود در دستگاه سن

ق انجامد. حجيت صدتوانند معيار سنجش باشند، وگرنه به تسلسل باطل ميهرگز نمي

تواند براي معيارهاي مطلق و پايه مانند ضروريات عقلي و احتجاجات شرعي باشد نيز مي

  د.ي و تنجيزات شرعي باشتواند براي معيارهاي مشروط و غيرپايه مانند نظريات عقلو مي

ق و طورمطلمعيارهاي پايه به معناي عام، آن دسته از ادله عقلي يا ديني هستند كه به
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ذير، ناپناپذير، تعارضناپذير، نقضناپذير، ابطالبه نحو نامشروط خطاناپذير، خلاف

لاف خنما و صدق محض باشند، به ناپذير باشند و به نفس ذاته واقعانكارناپذير و زوال

معيارهاي غيرپايه كه به نحو مشروط يعني به شرط مطابقت با واقع از اين خصايص 

  اي ندارند.  برخوردارند؛ هرچند به نفس ذاتشان از اين خصايص بهره

  . مصداق ميزان عرفان نظري ١-٢

د ابوحام ،عبدالرزاق كاشاني تبع ويو به صدرالدين قونوي چون برخي ارباب عرفان

گزارش  هكل دانش عرفان نظري كبراي حمزه فناري محمدبن ومحمد تركه اصفهاني 

/ همو، ٥٦٠، ص١٣٧٩/ كاشاني، ٨-٧، ص١٣٧٤ (قونوي، اندميزان قائل ست،هامشاهده

  .)٤٩-٤٨، ص١٤١٦/ فناري، ٤٠٧-٤٠٣، ص١٣٨٧/ تركه اصفهاني، ٧٣-٧٢، ص١٣٨١

ك هر ي شود ونه منسجم از دو نوع ميزان ياد ميبه گونه پراكنده و  در آثار اين بزرگان،

شان توان بر اساس خاستگاههايي از دو نظام دين و عقل برخاسته كه ميبا ماهيت و مؤلفه

  بر آن دو نام ميزان ديني و ميزان عقلي نهاد. 

 محققنظر  اپذيري بهاي مقابل نظريه سنجشبا توجه به نقد و بررسي نظريه اين مقاله

و پيروان وي همراه است؛ لذا بر پايه نظر آنان ميزان عرفان نظري را به دو ميزان  قونوي

تعريف مختصري نشان داده است و در آينده  ي هر يك،ديني و عقلي تقسيم كرده و برا

   ز آنان را بررسي خواهد كرد.ي هر يك اهاماهيت و مؤلفه

 هاي عرفان نظري است كه بر پايه اصولگزاره الف) ميزان ديني يك دستگاه نظارتي بر

 پردازد؛ اصولي برگرفته از كتاب وها ميو دلايل ديني به عنوان معيار به سنجش آن گزاره

ها كه به دو گونه معيارهاي پايه چون احتجاجات و هم متناسب با آن گزارهسنت، آن

ه رف استخراج و عرضشوند كه اولي به صمعيارهاي غيرپايه چون تنجيزات تقسيم مي

كنند و دومي پس از نگاه مجموعي و تحصيل دليل ديني به روش آفريني ميمستقيم نقش

  آيند.اجتهادي به دست مي

ب) ميزان عقلي يك دستگاه سنجشگر ناظر بر عرفان نظري است كه بر اساس اصول 

ته از لي برگرفاصو پردازد؛هاي عرفاني ميو دلايل عقلي به عنوان معيار به سنجش گزاره
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منطق و فلسفه كه به دو صنف معيارهاي پايه چون ضروريات و معيارهاي غيرپايه چون 

ت آيند و به صورشوند كه اولي با استخراج اصول عام به دست مينظريات تقسيم مي

آيند و به نحو مطلق ضرورت صدق دارند و دومي با بررسي اصول خاص به دست مي

 مشروط ضرورت صدق دارند.

  هاي عرفانيروش سنجش گزاره .٢

اي وعهمجمعلمي و برونگران برونبا توجه به اينكه ميزان ديني و عقلي ناظران و سنجش

    اي را تشريح نمود.مجموعهعلمي و برونبايست در اينجا روش سنجش برونهستند، مي

اسنجش، . مرحله پيش١رسد روش يادشده را بايد به دو مرحله تقسيم كرد: به نظر مي

  . مرحله سنجش.٢

  رحله پيشاسنجش . م٢-١

ت گر اسساختن بستري روشن جهت سنجش و خيزش سنجشاين مرحله براي فراهم

  گردد. پژوهي و به تخصص محقق در دانش عرفان نظري بر ميكه به حوزه عرفان

  يابد:اين مرحله با چند گام تحقق مي

ها با رويكردي عالمانه و فرضپيشهاي مدافعانه و حذف كنارگذاشتن تعصب -

 ها؛منصفانه در زمان ورود به عرصه سنجش

تشخيص باور عرفاني به عنوان مسئله مورد سنجش كه با تقرير متتبعانه و  -

محققانه از باور جهت تعريف اصطلاحات، تفكيك اصل مدعا از فروع، رفع 

ظري عرفان نتعارضات در تفسيرها، رفع تعارض مدعا با اصول اصلي و مشترك 

 گيرد؛و فهم كامل و جامع از آن مدعا صورت مي

استخراج دلايل و استدلالات موجود در متن گزاره باور، اعم از دليل كشفي، نقلي  -

  و عقلي؛  

ها) و لوازم (باورهاي در پي) مدعا تا دامنه فرضكشف و بررسي مباني (پيش -

چه پنهان و چه  -دعا محدود نشود و نقاط ضعف و قوتسنجش تنها به اصل م

 دست آيد؛  به -آشكار
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ساختن دامنه مسئله مورد سنجش كه آيا اصل باور و مدعاست يا دلايل و روشن -

ست يا هر دو كه البته در عرفان استخراج حدود وسطا ا حدود وسطاي آن باور

 كاري دشوار اما براي سنجش كاري ضروري است؛

اي ايانهچه ظرايف و دقايق تفسيرگرباره تبيين پيشينه مدعا كه پيشينيان دراين -

هاي اند تا پرسشهايي بر آن مدعا نگاشتهاند يا چه نقدها و ابرامداشته

 گرانه در صحراي ابهام سرگردان نمانند.سنجش

  . مرحله سنجش٢-٢

اين مرحله، مرحله ورود در عرصه داوري و ارزيابي است تا در فرجام، صدق يا 

  خطاي گزاره به دست آيد. 

  يابد:ن مرحله با چندين گام تحقق مياي

تفكيك سنجش باورها از سنجش استدلالات آن باورها و سنجش مباني آن  -

 ساختن ميدان سنجش؛باورها براي روشن

گرايانه باورها به معيارها براي كشف صدق و خطا؛ بندي عرضه سنجشمرحله -

أييد مرحله اول كشف تعارض و عدم تعارض و مرحله دوم كشف تطابق و ت

 پس از كشف عدم تعارض؛  

ساختن نوع باور مورد سنجش كه به كدام حوزه وجودشناسي تعلق دارد؛ روشن -

 شناختي؛شناختي يا انسانتوحيدشناختي، جهان

ها مانند ضروريات و عرضه باور يا دليل باور به معيارهاي پايه موجود در ميزان -

آن باور با آن اصول كشف احتجاجات تا در اولين گام، تعارض يا عدم تعارض 

شود كه در صورت عدم كشف تعارض عرضه به معيارهاي غيرپايه و مشروط 

 گيرد؛انجام مي

ها براي استخراج بررسي متتبعانه و محققانه اصول و دلايل موجود در ميزان -

اصول معيار متناسب با آن باور كه اين بررسي يا در حيطه ميزان ديني صورت 

تنباطي به دست آيند يا در حوزه ميزان عقلي كه اصول نظري گيرد تا اصول اسمي
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 به دست آيند؛ 

ها عرضه آن باور يا دليل آن باور به آن اصول استخراجي كه يا به كشف تعارض -

باور دلالت دارند يا به عدم كشف انجامد كه بر خطاي باور يا خطاي دليلمي

كه با مراجعه به معيارهاي انجامد تا آنتعارض كه بار امكان صدق را دارد، مي

غيرپايه و كشف عدم تعارض به نحو مشروط بر ثبوت صدق آن باور يا صدق 

 دليل باور دلالت داشته باشد؛

اقدام به اصلاح و تكميل باور در صورت صدق مشروط باور يا خطاي دليل كه  -

در صورت اول بدون تغيير قالب كلي گزاره در نسبت محمول به موضوع، با 

گيرد و در صورت يك يا چند قيد يا حيثيت به نهادهاي گزاره انجام ميافزودن 

 بندد؛  دوم نيز با جايگزيني دليل صادق به جاي دليل پيشين صورت مي

اقدام به تأسيس در صورت خطاي باور به همراه خطاي دليل كه با جايگزيني  -

هدف  اباور نو به جاي باور پيشين و طرح دليل جديد به جاي دليل پيشين ب

 گيرد.ايجاد روند معمارگرايانه درباره مجموعه عرفان نظري انجام مي

  ب) ماهيت ميزان ديني

ترين ميزان براي عرفان نظري دين است كه ترين و برجستهاز ديدگاه اهل معرفت مهم

؛ زيرا به ديده آنان در سنجش يك اصل حاكم است و آن اين »معيار الفرق ميزان الشرع«

وجدان عرفاني و گزاره عرفاني به حكم مناسبت وزن و موزون بايد با برترين كه سنجش 

ترين گزاره عرفاني صورت گيرد و اين برتري منحصر در دين وجدان عرفاني و صادق

ها هستند ترين انسانكامل و اوصياي شريفش است؛ چراكه به ديده آنان نبي خاتم

هاست؛ لذا دين ابلاغي آن شرفا ين كشفترشان از حقايق هستي برترين و تامو كشف

هاست، بلكه محض صدق، كه خود متن ترين گزارششناختي صادقدرباره دقايق هستي

فرد عموميت، اطلاق و جامعيت واقع است؛ افزون بر اين، دين به سه خصيصه منحصربه

 قمتصف است؛ چراكه دين از حيث عموميت براي همه سالكان و عارفان و از حيث اطلا

هاي حضوري و حصولي براي همه مراحل و مراتب سلوكي و عرفاني و در تمام ساحت
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ها از حقايق كلي تا دقايق جزئي درباره و از حيث جامعيت براي تمامي شهودها و گزاره

صري، (قي دين را ميزان عام ناميد قيصري محققرو تواند سنجه باشد؛ ازاينجهان هستي مي

  .)١٠١-١٠٠، ص١٣٧٥

تعريف ميزان بايد توجه داشت مقصود از ديني كه وصف ميزان است، سنخ  پيش از

اي است كه يك امر متعالي مبدأ و مركز آن است و انسان وارهدين است؛ يعني دين نظام

كند كه البته در فرهنگ اسلامي به او را به ادراك و پرستش آن حقيقت متعالي دعوت مي

هاي موجود در كتاب و سنت اي سازوار از گزارهواره مجموعهگويند. اين نظامخدا مي

اي از مطالب اي است از موضوع متعالي يعني خدا و مجموعهاست؛ به تعبيري منظومه

مرتبط كه از يك سو به گونه هماهنگ نسبت به يكديگر متناظر و متناسب هستند و از 

 هنگ و همسوسوي ديگر به گونه همسو به آن موضوع معطوف هستند و اين ارتباط هما

مندي به دين بخشيده است. البته با گفتن گزاره معناي دين يك نحو سازمندي و ساخت

از دين تكويني كه در لوح محفوظ به قلم الهي نوشته شده و از دسترس مخاطبان خارج 

اي از است، به دين تشريعي، ارسالي و تنزيلي منصرف شده كه به صورت نظام گزاره

ابلاغ شده و در دسترس همه جهانيان  -نبي ختمي و اوصياي ختمي -سوي اولياي معصوم 

  قرار گرفته است.

هاي موجود در آن واره به دليل صدق محض ميزان سنجش است و گزارهاين نظام

هاي متناسب بشري هستند. بر اين اساس معيارهاي سنجش صدق و خطاي ديگر گزاره

هاي عرفان نظري اي با گزارهوع گزارههاي ديني چه نپرسش آن است كه در ميان گزاره

  ها باشند؟ تناسب دارند تا معيار صدق و خطاي آن گزاره

ها اخبار ها دلالت دارند و از واقعيتهاي ديني از آن حيث كه بر واقعيتاگر گزاره

اند: دهند، لحاظ شوند و به تعبيري از حيث مداليل واقعي عيني لحاظ شود، بر دو گونهمي

هاي اند: واقعيتها نيز بر دو قسمهاي اخلاقي؛ چراكه واقعيتاي وجودي و گزارههگزاره

اند. هاي اخلاقي كه در بايدها و نبايدها تبلور يافتهوجودي مانند جهان و جهانيان و واقعيت

ليفي هاي تكاند: يكي گزارههاي اخلاقي كه در ساحت كردارها هستند، بر دو نوعالبته گزاره
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  هاي تكليفي سلوكي. گري گزارهفقهي و دي

هاي خارج از قوه شناخت به عنوان هاي وجودي در ساحت هستي از واقعيتگزاره

دهند؛ حقايقي كه در دستگاه شناخت طرف تعلق باورها هستند. حقايق موجود خبر مي

هر گيرند: خدا، جهان و انسان كه اين حقايق از يك جهت در سه موضوع اصلي جاي مي

هاي ديني به عنوان عوارض و احكام خاص به خود دارند. بر اين اساس نوع گزاره يك

هاي وجودي است؛ زيرا فقط شود و آن گزارههاي عرفان نظري روشن ميسنجه گزاره

ها هستند كه با مسائل عرفان نظري تناسب دارند و تناسب شرط توزين است؛ اين گزاره

  معيار سنجش هستند.هاي وجودي در ميزان ديني پس گزاره

 توان شناسه كلي ميزان ديني را اين دانست كه ميزان دينيگفته ميبا توجه به اين پيش

هاي عرفان نظري است، كه در مقام پساشهودي و در ساحت فراعرفان ناظر بر گزاره

از  هر يكهاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با اي از گزارهوارهنظام

  باشد.هاي عرفاني مييار سنجش گزارههايش معگزاره

  . ماهيت معيارهاي ديني در ميزان ديني ١

هاي موجود در اي سازوار از گزارهواره است؛ مجموعهكه بيان شد، دين يك نظامچنان

نيافتني است، دست كتاب و سنت. اين نظام جامع از آن حيث كه نزد اولياي معصوم

ير پذها به صورت تحققي نيز امكانكه فهم مداليل مقصود همه اين گزارهاست؛ همچنان

نيست؛ زيرا اشراف كامل بر آن نظام و فهم همه آن مداليل به علم لدني نياز دارد؛ 

مثال از اين كه به وحي و الهام و تحديث نياز دارد و كسي جز آن شرفاي بيگونههمان

محدود صورتهم بهاي ندارد؛ اگرچه بشر عادي غيرمعصوم به قدر توان، آنات بهرهمقام

هاي ديني و به برخي از آن هم در يكي از ساحتو مشروط به بخشي از آن نظام آن

اي هيابد. بنابراين گزارهتواند دست هاي ديني مياي از گزارهمداليل مقصود در دسته

لياي معصوم همواره تحقق دلالي دارند؛ ولي براي بشر موجود در كتاب و سنت براي او

عادي فقط برخي از آنها تحقق دلالي دارند و بسياري از چنين دلالتي برخوردار نيستند؛ 

. لذا داشتهمه اختلافات ديدگاه در مسائل فقهي، كلامي و تفسيري وجود نميوگرنه اين
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د: انحيث دلالت بر دو قسم هاي ديني وقتي به بشر غيرمعصوم خطاب شده، ازگزاره

هاي عرفان نظري با آن به هاي قطعي؛ لذا ميزان ديني كه گزارههاي تحققي و گزارهگزاره

هاي قطعي را در هاي تحققي و گزارههاي ديني اعم گزارهآيند، همه گزارهسنجش در مي

ساب زان به حهاي تحققي را ميگيرد. هرچند شايد به پندار آيد كه فقط بايد گزارهبر مي

رو كه ميزان تا صدق نامشروط نداشته باشد و از حجيت صدق برخوردار آورد؛ ازآن

ي از اند، به تعبيرها فقط صادقتواند معيار قرار گيرد و چون اين سنخ گزارهنباشد، نمي

توانند ميزان قرار گيرند؛ اما اين پندار دهند، بلكه متن واقع هستند، ميواقع خبر مي

دهند. چه هاي عرفاني را پوشش نميهاي تحققي همه گزارهاست. زيرا گزارهناصواب 

هاي هاي تحققي گزارهتوان از ميان گزارههاي عرفاني هستند كه نميبسيار گزاره

توان اي متعارض از دين نميشان را پيدا كرد. از طرفي نيز به صرف نيافتن گزارهمتناسب

ن و درنتيجه حكم به صدق آن با واقع داد. چه اينكه حكم به عدم تعارض آن گزاره با دي

 هايعدم كشف تعارض به معناي كشف عدم تعارض نيست؛ لذا بايد به سراغ گزاره

قطعي (تنجيزات) رفت تا در يك فرايند اجتهادي تعارض يا عدم تعارض آن گزاره با 

طاي ق يا خكم به نحو مشروط و از باب احتياط اجتهادي به صددين كشف شود كه دست

هاي هاي تحققي، بلكه گزارههاي ديني نه فقط گزارهگزاره عرفاني حكم داد. بنابراين گزاره

هاي سنجش باشند. اين معيارهاي ديني به عنوان ادله گيرد تا معيارقطعي را نيز در بر مي

با تنقيح مناط به دو قسم احتجاجات به عنوان معيارهاي پايه و تنجيزات به عنوان 

پذيرند. البته تفصيل سخن با همه جوانبش را بايد در جاي ارهاي غيرپايه تقسيم ميمعي

ديگر جست و ما در اينجا فقط براي تشخيص و تبيين معيارهاي پايه و غيرپايه در ساحت 

  گيريم.هاي اعتقادي از آن مدد ميگزاره

ر در ومبناي اين تقسيم، نظريه تفكيك حجيت از منجزيت است، به خلاف نظر مشه

خورد. بر اين اساس ادله شرعي بر دو قسم اصول فقه كه چنين تفكيكي به چشم نمي

  پذيرد. احتجاجات و تنجيزات تقسيم مي
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  . احتجاجات و تنجيزات٢

اي هستند كه به نص يا اجتهاد مستند به كتاب و سنت مقصود از ادله شرعي در اينجا ادله

يزان كه در فصل مات را نيز در بر بگيرد؛ چنانباشند نه آنكه ادله عقلي مانند ضروريمي

، تسهاشود؛ علاوه بر آنكه اين ادله شرعي نه شامل همه ساحتعقلي از آن سخن گفته مي

كه به ساحت حقيقت اختصاص دارد؛ يعني از سنخ معارف و اعتقادات هستند كه به دليل 

  د.باشنكاشفيت از واقع و حكايت از نفس الامر، معيارهاي صدق مي

اي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به ادله ،هااحتجاجات يعني حجت

به  اش اين مؤدي را با قطع بالمعني الاخصكنند كه عقل با تمامي مبانياي تثبيت ميگونه

كند؛ مانند مداليل متواترات شرعي؛ اما تنجيزات يعني منجزها نحو نامشروطي تصديق مي

ن كند كه عقل به آاي در عقل تثبيت ميل و مؤداي خود را به گونهاي هستند كه مدلوادله

يابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت تخلف از آن قطع بالمعني الاعم مي

آنكه بتواند بر طبق اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط تصديق معذور نيست، بي

  كند؛ مانند مداليل اخبار آحاد معتبر.

  هاي احتجاجات و تنجيزاتسه. شنا٢-١

  پردازيم.از آنها مي هر يكهاي ها و نشانهبه مؤلفه از اين ادله هر يكبراي شناسايي 

احتجاجات ادله پيشااجتهادي هستند، بر خلاف تنجيزات كه ادله اجتهادي  اول:شناسه 

الصدور ييقينيري هستند؛ زيرا احتجاجات ادله متحقق الصدور و متحقق الدلاله و به تعب

مداليل  يافتن بهباشند و اين سنخ از ادله نصوص نام دارند. براي دستمي الدلالةو يقيني

و مؤدياتشان به صورت واضح و روشن بر  نصوص به اجتهاد نيازي نيست؛ بلكه مداليل

د. باشنكنند؛ لذا احتجاجات پيش از اجتهاد قرار دارند و پايه اجتهاد ميواقع دلالت مي

بايست در مقام استخراج و اكتشاف احتجاجات مي ت براي اصطيادچند بايد توجه داشهر

از كتاب و سنت برآمد؛ افزون بر اين احتجاجات در رده ضروريات هستند و ضروريات 

كه به دليل عدم نياز به استدلال متن واقع هستند، پيشااستدلال و اجتهاد هستند و پايه 

احتجاجات پيشااجتهادي هستند؛ مانند وجود كمالاتي چون آيند؛ پس نظريات به شمار مي
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علم و حكمت براي خداي سبحان، بر خلاف تنجيزات كه ادله اجتهادي هستند؛ زيرا در 

 و يا الدلالةالصدور و قطعيادله متحققگونه ادله نخست بايد درصدد استخراج اين

ه رآمد؛ سپس به روش اجتهادي بب الدلالة الصدور ويا قطعي الدلالةالصدور و متحقققطعي

گاه آن مستنبطات را به عنوان تنجيزات پذيرفت؛ مانند استنباط مداليل آنها پرداخت؛ آن

  .دامنه علم ولي معصوم

احتجاجات ادله مُثبته هستند، بر خلاف تنجيزات كه ادله منجزه هستند؛  شناسه دوم:

حسب واقع شرع به ثبوت اي هستند كه مدلولات خود را بر يعني احتجاجات ادله

رسانند؛ يعني موجب استقرار واقع در عقل گشته و واقع ثابت را چه به نحو سلبي و مي

چه به نحو ايجابي، چه به صورت حملي يا شرطي و چه به گونه متصله يا منفصله اثبات 

شوند؛ مانند وجود خدا؛ كنند؛ لذا موجب تحقق مدلول و مدعا تا سرحد نفي نقيض ميمي

دار اثبات واقع نيستند و به بود و نبود واقع كاري اي هستند كه عهدهي تنجيزات ادلهول

ندارد؛ بلكه به نحو مشروط يعني به شرط مطابقت مدلولاتشان با واقع شرع در رده تسجيل 

ار شناختي به بگيرد و نتايجي جز اقناع معرفتهاي استنباطي قرار ميو تأييد حدس

  يت معيت وجود خداي سبحان با خلايق هستي. آورند؛ مانند كيفنمي

احتجاجات به خودي خود مدارك كافي هستند؛ ولي تنجيزات مدارك  شناسه سوم:

مشروط هستند؛ چراكه احتجاجات به دليل آنكه كاشفيت تام با مداليل ثابت دارند و افزون 

د و في هستنپذيرند، براي دلالت بر واقع كابر آن ضرورت صدق دارند و هرگز خطا نمي

براي مدركيت به متمم شرعي و معاضد عقلي نيازي ندارند؛ بر خلاف تنجيزات كه به 

دليل آنكه كاشفيت ناقص داشته و امكان تغيير، خطا و خلاف را در خود به همراه دارند، 

براي ناچيزسازي احتمالات خلاف و خطا به متمم شرعي و معاضد عقلي نياز دارند تا به 

رو احتجاجات مدارك مطلق و تنجيزات مدارك مشروط كيت يابند؛ ازايننحو مشروط مدر

  هستند.

احتجاجات منشأ قطع بالمعني الاخص هستند؛ ولي تنجيزات منشأ قطع  شناسه چهارم:

رينند؛ آفكه بيان شد اعتقادي كاشف از واقع را ميبالمعني الاعم هستند. ادله شرعي چنان
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اي است؟ آيا اين اعتقاد تا سرحد اشف تا چه پايهولي سخن اينجاست كه اين اعتقاد ك

رود يا نه، فقط باوري است كه احتمال نقيض و نفي نقيض و عدم امكان خلاف پيش مي

  دارد؟امكان خلاف را نيز بر مي

هاي قطع توجه داشت. قطع كه يك پديده ذهني است براي پرسش اول بايد به گونه

ليين به معناي اعتقادي مبتني بر دليل كاشف است و به قاطع اختصاص دارد، به ديده اصو

كه عقل در برابر آن دليل منجز و ملزم است و بر پايه آن به نوعي از واقع محافظت 

پذيرد: يكي قطع بالمعني الاخص و ديگري قطع كند. اين قطع به دو قسم تقسيم ميمي

  بالمعني الاعم.

ي بر از واقع اتكا داشته باشد، يعن اگر قطع بر دليل كافي، ثابت، ضروري و كاشف تام

ناپذير ناپذير، تغييرناپذير و تعارضناپذير، انكارناپذير، ابطالدليلي كه خطاناپذير، خلاف

ناپذير آن دارد، متكي باشد، آن قطع را قطع بالمعني كه نشان از صدق محض و زوال

و نامشروط ديق به نحالاخص گويند كه در اصطلاح به آن يقين منطقي گويند. اين يقين تص

آورد. به اين دليل حجت نيز گويند. همه احتجاجات از سنخ اين دليل را به ارمغان مي

هستند؛ يعني احتجاجات به معناي اثبات مضمون مدعا تا سرحد نفي نقيض و نفي امكان 

  خلاف است. 

، داگر قطع بر دليل مشروط و نظري همراه با كاشفيت ناقص از واقع اتكا داشته باش

ير، پذپذير، خلافيعني بر دليلي كه علي رغم اتقان و اقناع مدلول، در ظرف امكان خطا

وط و پذير كه نشان از صدق مشرپذير، تغييرپذير و تعارضپذير، انكارپذير، ابطالنقض

پذير آن دارد، متكي باشد، آن قطع، قطع بالمعني الاعم گويند كه در اصطلاح به آن زوال

ند؛ لذا اين قطع چيزي جز احتمال شديد مقرون به احتمال خلاف نيست؛ قطع اصولي گوي

ه اين شود. برو موجب تصديق مشروط يعني مشروط به صدق (مطابقت با واقع) ميازاين

دليل نيز منجز گويند. تنجيزات در حوزه معارف و اعتقادات از سنخ اين دليل هستند؛ 

مضمون مدعاست كه با امكان خطا و خلاف يعني همه تنجيزات به معناي تأييد و تسجيل 

  مقرون است.   
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احتجاجات مدارك ثابت هستند؛ ولي تنجيزات مدارك متغير هستند؛  شناسه پنجم:

رو كه ضرورت صدق، تماميت كشفي و خطاناپذيري دارند، از چراكه احتجاجات ازآن

في و ان كشنقص مدركيت ثابت برخوردارند؛ ولي تنجيزات به دليل عدم ضرورت صدق،

رو فقط خطاپذيري از مدركيت متغير برخوردارند و تبّدل در آنها راه دارد؛ ازاين

گيرند؛ زيرا ايمان نه به ظنون و ظواهر، بلكه احتجاجات هستند كه متعلق ايمان قرار مي

گيرد و اين خصايص اوصاف فقط به حق محض، صدق صرف و ثبات مطلق تعلق مي

اعتقادي احتجاجات را تا مرز كشف تام از واقع و در پي  احتجاجات هستند. اين ارزش

برد؛ ولي تنجيزات به دليل فقدان اين اوصاف آن يقين به مدلول و مدعاي آن پيش مي

  توانند طرف تعلق ايمان قرار گيرند. پس ارزش اعتقادي تنجيزات چيست؟ هرگز نمي

  . اعتبارسنجي تنجيزات در حوزه اعتقادات٢-٢

ظاهري، تنجيزات بر فرض آنكه بر خطا باشند به دليل مذهب تخطئه كه در احكام 

ارد، ارزش تكليفي دارند؛ ولي در حوزه معارف و اعتقادات ا معذريت را در پي دمنجزيت ي

چه ارزشي دارند؟ كسي كه بر اساس تنجيزات به چندي از اعتقادات رسيد و عقلش نيز 

  كند، پس چه اعتباري دارد؟ آن اعتمادي نمي دهد و دلش نيز بهبراي آن احتمال خلاف مي

قطع  گرديم. اين نظريه بربراي پاسخ دوباره نظريه تفكيك حجيت از منجزيت بر مي

شناختي و نفسي است، تكيه ندارد؛ بلكه بر كاشفيت كه يك پديده ذهني و يك امر روان

ازم منجزيت نه از لواز واقع و مدركيت براي استناد به واقع شرع تكيه دارد؛ لذا حجيت و 

قطع، بلكه از لوازم كشف دليل من حيث هو دليل است؛ لذا هر كشفي مقرون به قطع 

است، ولي هر قطعي مقرون به كشف نيست؛ مانند قطع قطاع كه چه بسا دليل علمي 

  نداشته باشد و فاقد مدركيت باشد.

ام توان بر آن ناند كه ميتوضيح آنكه احتجاجات به نحو تمام و مطلق كاشف از واقع

توان اند كه ميكشف ذاتي نهاد؛ ولي تنجيزات به صورت ناتمام و مشروط كاشف از واقع

آور و اعتمادساز و آن را كشف طريقي ناميد. ادله شرعي براي آنكه براي عقل عملي الزام

 آور باشند، بايد جايگاه كشفي داشته باشند؛ زيرا هدف از اقامه دليلبراي عقل نظري قطع
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م د، سفسطه حاككشف واقع است و اگر خاصيت كشف از واقع به كل از ادله سلب شو

ذيرش آيد؛ اما پگشته، آگاهي از واقع به كل منتفي شده و يأس از وصول به واقع پديد مي

اين خاصيت به معناي پذيرش كاشفيت تام و مطلق براي همه ادله و حكايت آنها از 

ه دليل ضرورت صدق و قطعيت بالمعني الاخص فقط بواقعيات نيست؛ زيرا احتجاجات 

گونه هستند؛ ليكن تنجيزات نه؛ چراكه امكان وجود خطا و كشف خلاف در دليل اين

تنجيزي وجود دارد كه البته با كاشفيت آن از واقع منافات ندارد؛ زيرا اگرچه تنجيزات با 

نند از واقعيت محافظت تواخاصيت امكان خطا توان كاشفيت تام از واقع را ندارند، مي

چراكه ادله منجزه اگرچه كاشف تام از واقع نيستند و امكان وجود خطا از آن سلب  كنند؛

 ناپذير استشود، عقل همگاني در دوران امر بين محافظت با ملاك از واقعي كه اهمالنمي

يل دلبيو آثار فراواني بر آن مترتب است و بايد آن را رعايت كرد و بين الغا و اهمال 

دهد كه اين محافظت ملاك اصلي تنجيز در واقعيت، به محافظت از واقع حكم مي

به  بست سفسطهتنجيزات است؛ افزون بر آنكه تعهد به تنجيزات موجب خروج از بن

شناختي شده كه اين خود يك طريقي شناختي و از دره يأس به لحاظ روانلحاظ معرفت

زيرا درست است كه احتمال وجود حيث خطا در براي كشف في الجمله واقع است؛ 

رود، ولي يا در طي اجتهاد مضاف كه به تراكم ادله مؤيد و مدلولات و مؤدياتشان مي

رسد و در يك حركت صعودي انجامد، اين احتمال به حداقل ممكن ميمدارك معاضد مي

آورد ار ميب هاي بسياري را بهشود و پيشرفتتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك ميبه

يا نه، به دلايلي مانند تغيير در مباني يا تحصيل معارف جديد كه دست آورد فهمي متفاوت 

باشند، از حيث خطاي ادله آگاهي عقلي يافته و به نقد آن ادله دست از كتاب و سنت مي

زده و دوباره به بررسي اجتهادي منابع اقدام ورزيده و به مدلولاتي خلاف مدلولات پيشين 

تواند كشف حيثي از حيثيات رسد كه كمترين رهاورد كشف خطا و خلاف، اولًا ميمي

تواند فتح بابي براي اكتشافات جديد باشد؛ چنان كه پيشرفت تمامي واقع باشد، ثانيًا مي

  اكتشافات بشري بر اين منطق استوار بوده و هست.

خطاي آن صورت  با توجه به اين ارزش اعتقادي تنجيزات تا آن هنگامي كه كشف
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ن كاشفيت اند و اينگرفته، باقي است؛ چراكه بر پايه كاشفيت تنجيزات، تنجيزات مدرك

اند: يكي تأييد منطقي حدس استنباطي و ديگري قطع و مدركيت منشأ سه اثر و خاصيت

  به معناي اعم به مدلول و مؤداي دليل منجز و سومي احتياط اجتهادي به مدلول.

رسيم؛ خلاف، به تصديق مشروط مي ي يعني ناچيزسازي احتمالاتبا اثر تأييد منطق

زيرا تصديق مشروط در حوزه مستنبطات بر خلاف تصديق مطلق كه بر دليل خطاناپذير 

تكيه دارد و صدق محض است، بر دليل خطاپذير تكيه دارد و به نحو مشروط صادق 

تهد پس از تأييد و است. اين شرط، همان شرط مطابقت با واقع شرع است؛ يعني مج

تصديق حدس استنباطي، به دليل وجود احتمال خلاف و امكان خطا همواره اين باور را 

دارد كه اگر اين تصديق، با واقع شرع يعني با آنچه در واقع كتاب و سنت برقرار است، 

باشد، به آن معتقد  مطابقت داشته باشد و به تعبيري اگر مطابق با اعتقاد ائمه معصومين

  جويد و منكر آن است.   ست وگرنه از آن تبري ميا

ه معناي شناختي بيابيم. اقناع معرفتشناختي دست ميبا اثر قطع عام به اقناع معرفت

قاد به گيرد و با اعتتصديق غالب به چيزي است كه از مظنونات استنباطي سرچشمه مي

ضطراب در عقل عملي است؛ امكان خلاف آن همراه است. اثر اين اقناع انتفاي تزلزل و ا

برد، اگرچه در واقع چنين احتمالي يعني اثر علمي و عملي احتمال خلاف را از بين مي

رود و در محدوده اقناعي كه شناختي فراتر نميوجود دارد؛ لذا اين اثر از مرز معرفت

 رماند. با اين حال مجتهد با طمأنينه مقرون به تصديق بشمول اندكي دارد، محصور مي

كند، فروعي سازد، نظامي خلق ميگذارد و بر مبناي آن، نظريه ميآن تنجيز صحه مي

  گيرد.  كند و نتايج علمي و عملي مياستخراج مي

اي براي مخالفت با نظر يا عمل نخواهد داشت؛ اگرچه كنندهبا احتياط عقل عذر قانع

) براي نظر و عمل در ميان بالمعني الاخص (يقين اي نيز در حد قطعكنندهدليل اثبات

نباشد؛ به تعبيري تنجيزات فقط منشأ احتياط اجتهادي نسبت به مؤداي اخبار آحاد هستند 

  و نه منشأ التزام اعتقادي؛ زيرا صدور آنان از معصوم يا دلالت متن متحقق نيست.

كند: رسد كه سطح ارزش اعتقادي آن را مشخص ميبنابراين از تنجيزات سه انتظار مي
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  شناختي و سومي احتياط اجتهادي. يكي تصديق مشروط، ديگري اقناع معرفت

اما دليل پافشاري نظريه تفكيك حجيت از منجزيت بر عدم حجيت تنجيزات آن است 

توانند حجيت داشته باشند و در كه تنجيزات هميشه در معرض خطا هستند و هرگز نمي

چراكه اين سنخ ادله ثمره تلاش بشر  قرار گيرند؛ الدلالة رديف ادله متحقق الصدور و

غيرمعصوم هستند كه با وجود ارزشمندي بايد در جاي خود قرار گيرند و خود را در 

اند، جاي ندهند؛ افزون بر رديف ادله احتجاجي كه به يقين از زبان معصوم صادر شده

رفت پيشآنكه قول به عدم حجيت تنجيزات راه جدل جاهلانه متعصبانه را منسدّ و دريچه 

  سازد.را مفتوح مي

هاي پايه هستند و يابيم كه چرا احتجاجات معياربا توجه به آنچه ياد شد، در مي

تنجيزات معيارهاي غيرپايه. احتجاجات به اين دليل معيارهاي پايه هستند كه ادله 

ناپذيرند؛ لذا ادله ناپذير، تغييرناپذير و تعارضناپذير، ابطالخطاناپذير، خلاف

اجتهادي، مدارك كافي و ثابت، ادله مثبته، منشأ قطع خاص و كاشف تام از واقع پيشا

ير، پذرو معيارهاي غيرپايه هستند كه ادله خطاپذير، خلافهستند؛ ولي تنجيزات ازآن

پذيرند؛ لذا ادله اجتهادي، مدارك مشروط و متغير، ادله پذير و تعارضپذير، تغييرابطال

  اشف ناقص از واقع هستند. منجزه، منشأ قطع عام و ك

  ج) ميزان عقلي

پيش از آغاز بايد دانست به اين دليل در سنجش عرفاني ميزان عقلي را در كنار ميزان 

دهند كه چه بسا در هنگام سنجش پس از مراجعه به ميزان ديني احتجاجات ديني قرار مي

ميزان عقلي جهت  به عنوان معيارهاي پايه به دست نيامده باشد و نياز به مراجعه به

ه گرايانه به آن باشد. چه اينكاستخراج ضروريات به عنوان معيارهاي پايه و عرضه سنجش

ي شناختچه بسا مجتهد در اجتهادات و استظهارات در حوزه تنجيزات از گزند اميال روان

  مصون نباشد.

 ؛عقلي . ساحت ميزان٢ ؛. ماهيت ميزان عقلي١در اين فراز بايد سه گام برداشت:    

 . اقسام ميزان عقلي.٣
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  . ماهيت ميزان عقلي ١

اين بحث در سه محور جاري است: اولي اهميت ميزان عقلي، دومي ماهيت ميزان عقلي 

  و سومي موقعيت ميزان عقلي. 

اصحاب حكمت و فلسفه كه به روش حجت و برهان به معارف و حقايق رسيدند، 

ق و براي پيشگيري از خطاي فكر و و تمكن بر شناخت حقاي براي استحصال مطالب

ه نام اند تا دانش عقلي بانديشه و براي تمييز نظريه صحيح از نظريه ناصحيح كوشيده

منطق را تحصيل كنند و با تكرار قواعدش ملكه آن را دارا شوند؛ لذا منطق يك دانش آلي 

است براي ايجاد تمكن بر تحصيل معرفت و نظارت بر صحت و سقم صور حدود و 

  براهين فلسفي؛ پس منطق يك دانش عقلي پيشين براي فلسفه است. 

ارباب سلوك و شهود نيز در عرصه عرفان نظري نيز به دنبال دانش آلي عقلي بر 

اند، چه بسيار كه به آمدند؛ زيرا درست است آنان به روش شهودي به حقايق رسيده

با  و به مقابله با مواجيد متناقض انداند و به اختلاف در افتادهمواجيد متعارض مبتلا شده

، ١٣٨٧تركه اصفهاني،  :ك.(ر اند؛ پس به دانش آلي عقلي نيازمندندشان پرداختهوجد

  ماهيت دانش آلي عقلي به عنوان ميزان عرفان نظري چيست؟  .)٤٠٤ص

از نگاه عرفاي محقق ارباب سلوك بعد از تخليه دل از مهلكات و تعلقات و تحليه 

و مكارم بايد به تحصيل علوم نظري يعني علوم برهاني و معارف يقيني از آن به منجيات 

اصول منطقي گرفته تا حقايق وجودي بپردازند تا در پي تكرار نظريات يقيني، آن نظريات 

 ملكه آنان شوند و با سرمايه اين ملكه هروقت كه در مطالبي كه با شهود به دست آورده

اند، آن نظريه يقيني متناسب با آن مطلب را ردهو در صحت و سقم آن ترديد پيدا ك

استحضار كنند و به درستي يا نادرستي آن حكم كنند؛ مانند كسي كه در پهنه جهان مادي 

ذات «بيند و بعد در صحت اين شهود و اين گزاره كه ذوات اشيا را در تكاپو و حركت مي

لكات عقليه اصل حركت كند؛ ولي با سرمايه مترديد مي» اشياي مادي در حركت است

كند؛ كند و به صحت آن حكم ميجوهري را به عنوان يكي از اصول يقيني استحضار مي

درست مانند كسي كه بر بحرهاي شعري آگاهي كامل دارد و آن بحرها براي وي ملكه 
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د داردرنگ آن را به دستگاه بحري خود عرضه ميشنود، بياند و هرگاه شعري را ميشده

دهد. بر اين اساس موقعيت ميزان عقلي موقعيت ا از غيرموزون تمييز ميو موزون ر

پساشهودي و پساتوصيفي است؛ زيرا عرفاي حكيم كه قواعد حكمي و عقلي براي آنان 

اند يا پس از آن به توصيف ، به محض آنكه از حالت مشاهده بيرون آمدهملكه شده است

ت كشند و به صحبا آن قواعد به محك مي اند، رهيافت شهودي و توصيفي راآن پرداخته

تواند به ملكه حكمي دست يابد كه كنند. بديهي است كه عارفي ميو خطاي آن حكم مي

چندين و چند سال در حكمت و فلسفه زحمت كشيده باشد و اين، به دانش نظري 

قعيت بخشد و اين موبرهاني افزون بر موقعيت پساشهودي، موقعيت پيشاشهودي نيز مي

بر خلاف موقعيت پساشهودي كه هويت نظارت سنجشگرانه دارد، هويت تمهيدي براي 

افزايش توان وصول به ملكوت و اتقان در وجدان حقايق دارد و ابواب وجوه التباس 

[من  المسئلةهذه «گويد: مسئله خاصي ميدرباره  ملاصدراكه بندد؛ چنانوجداني را مي

] اذا عرفت و احكمت و علمت ... فقد تمهدت قواعد الوصول الي عالم الحكميةالمسائل 

، ١٤١٩(صدرالمتألهين،  »تمهيدا باوضح طريقه و احكم سبيلالكشف و الشهود العقلي 

  .)١٦٢، ص٣، ج١٩٨١/ همو، ٥٨١-٥٨٠، ص٢ج

هاي عرفان علوم نظري نبر اين اساس كه از منظر ارباب سلوك و شهود يكي از ميزا 

پرسش اينجاست كه به چه دليل  )٤٠٦-٤٠٥، ص١٣٨٧تركه اصفهاني،  :ك.ت (ريقيني اس

و ما به آن ميزان ) ٨٥-٨٤، ص١٣٨٩پناه، (يزداناين ميزان به ميزان عقل شهرت پيدا كرده 

  گوييم؟ عقلي مي

پاسخ را بايد با توجه به چيستي ماهيت اين علوم نظري كه در منطق و فلسفه تحصل 

  رفت.اند، پي گپيدا كرده

در وهله نخست چيستي علم و دانش بايد روشن شود. دانش كه از حيث تعريف  

سنتي در مقام اكتشاف از واقعيت است و به نوعي در صدد وصول به واقعيات متناظر و 

بار است كه در يك ساختار منتظم بنيان هاي كلي معرفتگزاره متناسب است، مجموعه

گيرد كه ساختاري منتظم و چيدماني دانش نام ميدارد. بر اين اساس دانش آن هنگام 
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پيوسته از مباحث و مسائل مرتبط هماي بهاي كه مجموعهمنطقي داشته باشد، به گونه

روست كه ماهيت دانش حاصل گردد تا نتايج مطلوب و سازگار به دست آيد؛ ازاين

، سازگاريهم پيوستگي، هموارگي است و ماهيت دستگاه نيز بهدرحقيقت، دستگاه

 گيري اين دستگاهبراي شكل پوشاني اجزاي يك كل است. در عرف علميگرايي و همهم

ا، هموضوع، مسئله اند از:سازمند وجود چند مؤلفه ضروري است و آن چند مؤلفه عبارت

ها و غيره. هر كجا اين ها، سنجشها، روشها، استدلالها، نظريهها، اصلها، تعريفغايت

گاه نوع ه هر دانش نخست گونه موضوع، آناشد، دانش نيز هست. مشخصدستگاه ب

هاست. پس دانش چونان دستگاهي از مسائل، نظريات، غايات و نوع روش يا روش

هاست؛ ها و در همه فرضها در همه موقعيتها و نتيجهها، روشها، مسئلهها، ضابطهاصل

ئل به وضوع تغيير كند، اصول و مسايعني اين چيستي ثابت و تغييرناپذيرست، هرچند م

حسب دانش مقصود تفاوت كند و روش نيز، يكي از اين سه روش عقلي ناب، روش 

  تركيبي از عقل و حس و روش تركيبي از عقل و شهود باشد.

 رسد براي درك چيستيدر وهله دوم چيستي دانش نظري بايد روشن شود. به نظر مي

يعني دستگاه انديشه بشري و دستگاه شناخت آدمي  اين دانش بايد به خاستگاه اصلي آن

ه اين دستگاه را بررسي كرد؛ چراكه اين دانش نظري نوعي توجه نمود و طبقات نهادين

دهد؛ بلكه انديشيدن است؛ ولي نه هرگونه انديشيدن كه در همه آن طبقات رخ مي

قصود از است. مانديشيدن عقلي بر پايه اصول عقلي درباره پرسمان عقلي به روش عقلي 

 خيزند، مسائلي كهاز مسائل متعدد اما مرتبط كه از خود عقل بر مي نظامي اين پرسمان

هويت پيشاتجربي دارند و از حس، استقرا و اعتبارات بشري بيرون هستند. مقصود از 

اصول، آن مباني و ضوابط معين، اما كلي است كه از طبيعت عقل برخاسته و به روش 

دهند؛ پس مقصود از اين دانش، دانش يابد تا به آن پرسمان پاسخ ان مياستدلال چيدم

كلي عقلي است؛ يك دانش پيشاتجربي كه هويت استدلالي دارد و بر اصول و قوانين كلي 

استوار است. بر اساس اين شناسه معيار، هرگونه انديشيدن كه در ضوابط برآمده از طبيعت 

  ).٣١، ص١٣٨٩شاهرودي،  د (عابديل صورت گيرد، دانش عقلي نام دارعق
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گشايد: يكي راز اطلاق ميزان عقلي بر علوم نظري؛ با اين توضيح دو نكته سر مي

چراكه علوم نظري علوم عقلي هستند كه از حيث سمت آلي براي عرفان نظري نام ميزان 

  هاي عرفاني باشند. گرفتند تا ملاكي براي صدق و خطاي گزاره

از ماهيت ميزان عقلي؛ و آن اينكه ميزان عقلي دستگاه ديگري يك تعريف كلي 

شناخت و نظام ادراكي است كه در موقعيت پساشهودي پساتوصيفي با اصول عقلي درباره 

هاي انديشد تا نتايج آن انديشه به عنوان معيار صدق و خطاي گزارهپرسمان عقلي مي

  عرفاني قرار گيرند. 

  . ساحت ميزان عقلي٢

هاست و اين با توجه به اينكه ميزان عقلي يك دستگاه شناخت جهت سنجش گزاره

ها هاي عقلي است، پرسش به اقسام اين گزارهاي سازوار از گزارهدستگاه شناخت مجموعه

  شود. معطوف مي

كه در منطق و فلسفه اسلامي طرح و بحث شده است، قضايا و تصديقات در چنان

داد دو نظريه وجود دارد: يكي نظريه اند. در اين نشانه شدهچارچوب اقسامي نشان داد

پيشين بنياد از آِن بيشتر حكماي اسلامي است و ديگري نظريه نوبنياد كه از آن حضرت 

است و چون اين تحقيق بر اساس نظرية نوبنياد است، تنها  علي عابدي شاهرودياستاد 

  پردازيم. به آن مي

وق عقل و عقل مساوق ادراك است و دستگاه شناخت در اين نظريه نفس ناطقه مسا

و نظام ادراكي يعني دستگاه عقل و نظام عقلي؛ لذا ادراك كليات بما هي كليات و بما هي 

جزئيات و ادراك جزئيات بما هي جزئيات و بما هي كليات حتي ادراك محسوسات بما 

ك وهمي حسي، ادراك خيالي و ادرا هي محسوسات ادراك عقلي است و ادراك

عنصرهاي دستگاه شناخت و حس و خيال و وهم ابزارگان دستگاه عقل هستند. 

  گيرد. هاي كلي و جزئي را در بر ميهاي عقلي همه گزارهاساس گزارهبراين

هاي عقلي بر پايه تقسيم عقل به عقل محض و عقل تركيبي به در اين نظريه گزاره

هاي عقلي محض  بر اساس و گزاره بي،هاي عقلي تركيهاي عقلي محض و گزارهگزاره
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هاي عقلي نظري محض، تقسيم عقل به عقل نظري، عقل عملي و عقل اخلاقي به گزاره

هاي از گزاره هر يكهاي عقلي اخلاقي محض؛ هاي عقلي عملي محض و گزارهگزاره

ي هانظري، عملي و اخلاقي نيز به اعتبار تقسيم عقل به عقل عام و عقل خاص به گزاره

  شوند. هاي خاص عقلي محض تقسيم ميعام عقلي محض و گزاره

هاي پيشاتجربي هستند كه به روش استدلالي و تعقلي هاي عقلي محض گزارهگزاره

ه گونه رابطه با حس و تجربمحض بدون دخالت هيچ عنصر و ويژگي تجربي و بدون هيچ

ه يبي به تعبيري تجربي كهاي عقلي تركدر مقام كشف از واقع هستند؛ بر خلاف گزاره

شهودي هستند و براي كشف واقعيت در قياسات و  -حسي يا عقلي -هاي عقليگزاره

  شود.هاي شهودي استفاده ميهاي حسي يا دادهاستدلالات از داده

هاي عقلي محض به اعتبار تقسيم عقل محض به عقل نظري، عقل عملي و عقل گزاره

  شود.   اخلاقي تقسيم مي اخلاقي به سه گزاره نظري، عملي و

هاي هستند كه فقط به شناخت محض توجه دارند؛ هاي عقل نظري محض گزارهگزاره

شناختي كه هيچ تحيث عملي و اخلاقي ندارد و بالذات خاصيت عمل و اخلاق ندارند؛ 

تحيثي آن  گونههاي فلسفي در فلسفه اولي كه درباره واقعيتي هستند كه  هيچمانند گزاره

از واقعيت بما هي واقعيت خارج نساخته؛ چه آن واقعيت را موجود بما هو موجود را 

تفسير كنيم، يا آن را وجود بما هو وجود در نظر بگيريم، يا به معناي واقع اعم گرفته و 

  آن را افزون بر احكام ايجابي واقعيت، شامل سلوب و اعدام نيز بدانيم.  

هستند كه بالذات خاصيت عملي و اخلاقي هايي هاي عقل عملي محض گزارهگزاره

دارد؛ به تعبيري بخشي از تصديقات و تصورات است كه در داخل خود عنصر عملي 

طورمطلق، بلكه به حيثي است كه اراده را به سوي عملي تعيين و جهت دارند؛ البته نه به

ايه قانون بر پ دهد، بدون آنكه اميال دخالت داشته باشند و قوه شوقيه دخيل باشد، بلكهمي

ها مدركاتي هستند كه بر اساس قانون اخلاق و بر پايه اخلاق؛ يعني اين دست از گزاره

دارد، چه ملكه اراده از اين تعيين تبعيت حسن و قبح ذاتي اراده را به سوي عملي مقرر مي

 ها نه فقط به گونه صوري كه به گونه محتوايي چنين اقتضايبكند يا نه؛ لذا اين گزاره
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  ارادي را دارند. 

هاي عقل اخلاقي محض اصول و قوانين كلي اخلاق هستند كه خاصيت اخلاقي گزاره

آنكه حيث تعيين و جهت اراده را داشته باشند؛ يعني عنصرها و محتوهاي آنها دارند، بي

ها و فارغ از هر نوع تعلق و وابستگي چون سود و زيان و به گونه مطلق در صورت

  اند. تحقق يافته و مقرر گشتههاي كلي قاعده

گانه عقل محض از آن حيث كه به پرسمان درباره ما بعد طبيعت هاي سهالبته گزاره

سازند؛ يعني سه نوع نظام از قضاياي پردازند، سه نوع نظام ما بعد طبيعي پديدار ميمي

قل نظري بعد طبيعت عاند از: ما كه عبارتتركيبي عقلي محض (پيشاتجربي) درباره واقع 

  محض، ما بعد طبيعت عقل عملي محض و ما طبيعت عقل اخلاقي محض. 

گانه عقل محض به اعتبار تقسيم عقل به عقل عام و عقل هاي سهاز اين گزاره هر يك

  شوند. هاي خاص تقسيم ميهاي عام و گزارهخاص به گزاره

هايي هستند فرضها و الصدق در همه موقعيتهاي ضروريهاي عقل عام گزارهگزاره

كه پيش از تجربه حسي و استدلال نظري و بدون اتكا به اكتسابات و نظريات مختلف 

هاي پيشاتجربي و بشري به گونه نهادينه در طبيعت عقل جاي دارند؛ لذا آن گزاره

  الصدق هستند؛ مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين.پيشااستدلال ضروري

ري هستند كه از ضرورت صدق برخوردار نيستند؛ هاي خطاپذيهاي خاص گزارهگزاره

توانند به ضرورت صدق كننده ميگرچه امكان صدق دارند و از حيث شخص استدلال

 ها از رده اصول و قوانينيخاص برسند، بدون تعدي ضرورت به ديگر كائنات. اين گزاره

هاي داده استنباط ازخيزند كه عقل به شيوه استدلال نظري با استمداد از عقل عام به بر مي

كند؛ لذا عقل خاص تركيبي از عقل عام و آن عقل پرداخته و آن نتايج را اكتشاف مي

ها، ها، نقد نظريهاكتشافات و استنباطات است و دستگاهي خاص براي پرورش نظريه

  هاست.   اصلاح، حذف يا اثبات نظريه

 ي عام عقلي نظري محضهااز گزاره هر يكما در بحث بعدي به تفصيل به مختصات 

هاي خاص عقلي نظري محض تحت عنوان عقل عام نظري و عقل خاص نظري و گزاره
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خواهيم پرداخت؛ زيرا اين دو صنف از معيارهاي پايه و غيرپايه ميزان عقلي به شمار 

  آيند.مي

 هايهاي عرفان نظري همه اين گزارهبنا بر آنچه گفته شد، در ساحت سنجش گزاره

يزان عقلي جاي ندارند؛ بلكه در ميان دو قسم از عقل، عقل محض نه عقل عقلي در م

تركيبي و در ميان سه قسم از عقل محض يعني عقل نظري، عقل عملي و عقل اخلاقي 

فقط عقل نظري با توجه به دو قسم عقل نظري عام و عقل نظري خاص در مقام سنجش 

ض مستقل از عرفان شهودي و عرفان گيرند؛ زيرا عقل محهاي عرفان نظري قرار ميگزاره

  نظري، و عقل نظري متناسب با عرفان نظري است. 

بنا بر اين توضيح ميزان عقلي يك دستگاه شناخت است كه در موقعيت پساشهودي 

و پساتوصيفي با اصول عقل محض به روش استدلالي محض درباره پرسمان برخاسته از 

نظري محض كه بر پايه قوانين و  انديشد؛ پرسماني در حوزه عقلعقل محض مي

ضروريات عقل نظري عام و نتايج و نظريات عقل نظري خاص به نظارت سنجشگرانه 

  پردازد.هاي عرفان نظري ميگزاره

  . معيارهاي عقلي در ميزان عقلي٣

پس از بررسي شناسه ميزان عقلي، نوبت بررسي معيارهاي موجود در ميزان عقلي است 

ز نياز آن معيارها دستگاه سنجش عقلي را  يق هر يكام و مصادبا شناخت اقسبايد و 

شناختي در دستگاه عقل نظري هستند هاي هستيبشناسيم. معيارهاي عقلي همان گزاره

كه به دو قسم ضروريات به عنوان معيارهاي پايه و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه 

شوند. مبناي اين تقسيم، تقسيم عقل به عقل عام و عقل خاص است، نه نظر تقسيم مي

ام عقليه به احكام عقليه اوليه چون بديهيات و احكام مشهور كه بر مبناي تقسيم احك

عقليه ثانويه چون مكتسبات تكيه دارد. راز اين گزينش اولاً طرح و تبيين تفصيلي 

از ضروريات و نظريات در اين نظريه است؛ ثانيًا نسبت به نظريه  هر يكهاي شناسه

ات تسبات، به مختصمشهور شمول دارد و افزون بر التفات به مختصات بديهيات و مك

ديگري نيز توجه داشته و به آن پرداخته است؛ ثالثاً ملاك صدق در قضايا به دقت و 
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ابدي علي عهاي گرانسنگ حضرت استاد ظرافت تبيين شده است. اين نظريه از نوآوري

  .)١٣٨٩/ همو، ١٣٨٥شاهرودي،  (عابدياست  شاهرودي

ضروريات (عقل عام) و نظريات  . شناسه١اين گام به سه بخش توجه ويژه دارد: 

  . اعتبارسنجي نظريات.٣. ملاك تشخيص صدق در نظريات؛ ٢(عقل خاص)؛ 

  هاي ضروريات و نظريات . شناسه٣-١

هايي دارند كه در اينجا به قدر توان به ها و شناسهاز اين دو صنف معيار، نشانه هر يك

  ها اشاره خواهد شد.ها و شناسهبرخي از آن نشانه

  نظريات و ضروريات هايشناسه .٣-١-١

ضروريات اصول عام و همگاني هستند، به خلاف نظريات كه از اين عموميت  شناسه اول:

ه پذيرند يا همبرخوردار نيستند. مقصود از همگاني اين نيست كه همه اشخاص آن را مي

د: شواند؛ بلكه چهار مؤلفه در آن لحاظ ميطورصدفه بر آن اجماع و اتفاق كردهافراد به

تگاه شناخت كه بر حسب چيستي مستقل از هر عنوان دسكه طبيعت عقل به نيكي آ

هاست، در هر كائن خردمند از ها و شناسهها، مفهومساختار و هر مرتبه حاوي اين اصل

ها به شيوه پيشانه در سنخ ها و شناسهها، مفهومناحيه مبدأ كل نهاده شده است. اين اصل

كه همه عقول بشري به دليل . دوم آنماننددگرگوني ميعقل برقرارند و در هر موقعيت بي

مندند؛ اگرچه بايد براي برخي از برخورداري از طبيعت عقل به گونه يكسان از آن بهره

عقول آشكارسازي گردند؛ لذا آشكاري شرط همگاني نيست. سوم آنكه طبيعت عقل به 

به  ،كندكند و چون طبيعت عقل چنين ميخودي خود ضروريات را تصور و تصديق مي

كند، خواه به عنوان يك ر كائن خردمندي بر حسب آن طبيعت آنها را تقرير ميناگزير ه

گيري بپذيرد يا رد كند. چهارم آنكه هيچ عقلي از آن نظر كه فرد آنها را از حيث تصميم

عقل است، امكان خروج از احكام طبيعت عقل را ندارد؛ احكامي كه براي هر فردي از 

رو كه عقل است، صادق است؛ لذا ضروريات عقل در هر شرايط و موقعيت ازآن

ناپذير هستند و ملاك صدق و كذب همه ناپذير و زوالناپذير، تعارضانكارناپذير، تخطئه

  تعاريف و قضاياست.  
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يك از اين چهار مؤلفه در نظريات نيستند؛ يعني اولًا در چيستي عقل به عنوان هيچ

مند تند. ثانيًا همه عقول بشري از آن بهرهعقل مندرج نيستند؛ بلكه نتايج دستگاه عقل هس

هاي عقول خاص يعني انديشمندان و دانشمندان ها و استنباطنيستند، حاصل اكتشاف

ه دليل كند؛ بلكه بهستند. ثالثاً طبيعت عقل آنها را به خودي خود تصور و تصديق نمي

ذيري، دلايلي چون خطاپ ها قابل رد و قبول هستند. رابعًا بهها و استنباطاتكا به اكتشاف

رو ها و شرايط وجود دارد؛ ازاينامكان خروج از احكام نظريات در برخي از موقعيت

ني پذير هستند؛ بدين معنا كه اگر برهاپذير و زوالپذير، تعارضنظريات انكارپذير، ابطال

له دگردند و اگر اشوند و باطل ميدرست بر خلاف آنها برقرار شد، از تصديق ساقط مي

شوند و در برخي موارد مساعد و مخالف در پيرامونش تجمع كردند، دچار تعارض مي

تر هرچند قاطع و تام نباشد، در معرض زوال اند و سرانجام با دليل قوياز درون متعارض

  آيند.   در مي

ضروريات پيشيني هستند، به خلاف نظريات كه برخي پيشيني و برخي  شناسه دوم:   

لكه طورمطلق پيشاتجربي هستند، بتنها بهد؛ به اين معنا كه ضروريات نهپسيني هستن

ات مستقل اند: ضروريپيشااستدلالي نيز هستند؛ هرچند از جهت پيشااستدلالي بر دو قسم

جه به وو ضروريات وابسته. ضروريات مستقل همان ضروريات محض هستند كه به هيچ

صديق شده، تصديق به حد وسطي كه از پيش ت پيشينه تصديقي وابسته نيستند؛ يعني براي

نيازي ندارند؛ لذا پيشااستدلالي محض هستند؛ مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين و اصل 

  هماني.ينا

ضروريات وابسته ضرورياتي هستند كه تصديقشان در عين ضرورت صدق به تصديق 

ابت با حدود وسطي ث پيشين اتكا دارند؛ تصديقي كه به رده قياسات عامه تعلق دارند و

ت آن اس» در عين ضرورت صدق«شوند؛ مانند اصل امتناع دور يا تسلسل. مقصود از مي

تنها از حيث صورت در رده منطق شوند؛ بلكه نهوجه وارد مرز نظريات نميكه به هيچ

گيرند و از مواد نظري به مي الصدق بهرهعام هستند، در ماده نيز فقط از مواد ضروري

  ؛ لذا ضروريات وابسته پيشانظري هستند. دورند
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در مقابل ضروريات، نظريات از تيره استدلالات خاص هستند؛ يعني استدلالاتي كه از 

اند كه برخي در رده عقل محض حاصل شده هاها و ديدگاهتركيب اصول ضروري و نظريه

هاي عقلي فاقرار دارند و پيشاتجربي هستند؛ يعني فقط از تركيب اصول ضروري و اكتش

آيند و برخي نيز در رده عقل هاي غيرتجربي از آن اصول به وجود ميناب و استنباط

هاي حواس تركيبي قرار دارند كه تجربي هستند و با تركيب اصول ضروري و عقلي و داده

اساس نظريات بر خلاف ضروريات از هرگونه شرايط ذهني، آيند. براينبه وجود مي

ر ها بشناختي و تحميلي از سوي انگيزههاي روانمحيطي، موقعيتهاي زيستموقعيت

گيرند؛  ها قرارشود، آزاد نيستند و چه بسا تحت تأثير آن شرايط و موقعيتانسان وارد مي

ذيري پذيري و انكارپپذيري، تعارضافزون بر اينها نظريات در موقعيت خطاپذيري، خلاف

در داخل عقل خاص از راه استدلال برقرار شوند و توانند قرار دارند. در عين اينكه مي

آنكه ثبوت صدق آنها با اصل خطا تنافي داشته باشد و براي صدق آنها اثبات گردد، بي

  ديگران حجيت متعدي داشته باشد.  

الصدق هستند، بر خلاف نظريات كه از اين ضروريات، اصول ضروري شناسه سوم:

ضرورت برخوردار نيستند. ضرورت صدق به عنوان صدق داوري غيرضرورت وجود 

است. عقل امكاني ضرورت وجود ندارد؛ لذا در سنگ و چوب تحقق ندارد يا در فرض 

ي است و به عدم كائن خردمند باز عقل وجود ندارد. ضرورت صدق ضرورت شناختار

بردار نيست؛ لذا ضروريات در هر گردد و هرگز تعطيلطبيعت شناخت عقلي باز مي

متناع شان است؛ مانند اصل اشان مسبوق به تصديقشرايطي صادق هستند، حتي تكذيب

رو احكام همگاني حتي در صورت تناقض كه تكذيب آن به تصديق آن راجع است؛ ازاين

هاي آن جاري ها و استدلالها، قضيهدر همه اصل مردودشدن از سوي اشخاص باز

ناپذير و تغييرناپذيرند، بر خلاف نظريات كه باشد؛ لذا ضروريات خطاناپذير، خلافمي

پذيري، تغييرپذير نيز هستند؛ زيرا همه چنين نيستند و افزون بر خطاپذيري و خلاف

ن عدم مطابقت با واقع است نظريات هميشه تحت قانون امكان قرار دارند. آن امكان، امكا

روست كه عارفان بر عقل تاختند و از اين تاختن اين پرسش كه امكان خطا نام دارد. ازاين
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هاي عقلي در ردة هاي عرفاني و شهودي خطاپذيرند، گزارهخيزد كه اگر گزارهبر مي

 ايهسنجش گزارههاي عقلي خطاپذير معيار نظريات نيز خطاپذيرند؛ پس چطور گزاره

  اند.اي نيز اقامه كردهعرفاني خطاپذيرند؟ آنان براي اين تاختن ادله

  نظريات صدق تشخيص ملاك .٣-١-٢

ا به پردازد تصدق، به معيار اثبات صدق مي شناسي پس از پاسخ به چيستيمعرفت

اي عام براي شناخت معارف مطابق با واقع چگونگي تشخيص صدق پاسخ دهد و ضابطه

ارائه دهد. در مقام پاسخ، در بين حكماي مسلمان انظاري وجود دارد كه يكي از آن انظار 

يگر كما بر آنند. دبنياد يعني نظريه ارجاع است كه عموم حكه شهرت دارد، نظريه پيشين

عابدي الله نظر، نظريه نوبنياد يعني نظريه نقد عقل به عقل است كه به حضرت استاد آيت

  پردازيم.اختصاص دارد و ما در اينجا به آن مي شاهرودي

 علي عابدي شاهروديهاي استاد ها و نوشتهبراي ورود به بحث بايد بر اساس گفته

هاي ضروري در اين انديشه؛ دوم، معنا و مفهوم ونهبه چهار مسئله توجه نمود: اول، گ

نقد؛ سوم، چيستي و فرايند نقد عقل به عقل  و چهارم، دامنه نقد عقل به عقل. شرح 

  آمده است. نقد قوه شناختمفصل اين چهار مسئله در اثر ارزشمند ايشان به نام 

ات لكه با مناطدر اين انديشه ضروريات نه بر اساس بديهيات به اقسام چندگانه، ب 

شوند. اگرچه چون عقل عام ، شناسايي ميهايش بيان شدهعقل عام كه پيش از اين شناسه

شود، ضروريات نيز بر اصول نظري به عقل نظري عام و عقل عملي عام تقسيم مي

شوند. سخن ما در اينجا بر اصول عملي ضروري و اصول عملي ضروري تقسيم مي

عدل يا اصل لزوم مراعات قوانين اخلاق نيست؛ گرچه ضروري مانند اصل حسن ذاتي 

عقل عملي عام نيز از معيارهاي سنجش عرفان است، بلكه بر اصول نظري ضروري است 

كه اصول عقل نظري و معيارهاي پايه ميزان عقلي هستند؛ مانند قانون اثبات مطلق و اثبات 

و نيست، قانون امتناع اجتماع هاي موجبه و سالبه، قانون نفي واسطه ميان هست عام گزاره

و ارتفاع نقيضين، قانون امتناع اجتماع متضادين، قانون امتناع تماثل مطلق و امتناع اجتماع 

مثلين، قانون امتناع ترجح بلامرجح، قانون عليت، قانون ترجيح بلامرجح، قانون امتناع 
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 .دور، قانون امتناع تسلسل ترتبي تجمعي و قانون امتناع تسلسل تكرري

با توجه به تفسير نقد به سنجش، مقصود از نقد عقل به عقل آن است كه دستگاه عقل 

آنكه تواند خود را بسنجد و نقد كند، بيدستگاه منحصر به فرد شناختاري است كه مي

آنكه دور يا تسلسل تكراري لازم آيد؛ يعني عقل نظام تناقضي در بر داشته باشد و بي

زند و سرانجام بر آن دهد و نيز آن را محك ميقرار مي عقلي خويش را مورد مطالعه

عليه و هم شاهد. به اين گونه كند، در عين اينكه هم مدعي است و هم مدعيداوري مي

هاي ادراكي و همه نيروهاي محاسبه فقط قوه عقل است كه هم گواه در ميان همه قوه

داور (قاضي و حاكم)، است و هم خوانده (مدعي عليه) و هم خواهان (مدعي) و هم 

  مشكل تناقض يا مصادره يا دور و تسلسل.  بي

و با  كندشونده تفكيك ميكننده و نظارهاساس عقل خود را به دو بخش نظارهبراين 

كشد كه اگر جز اين بود و به دستگاه افكند و آن را به نقد ميآن ناظر بر آن نظام نظر مي

دستگاه  افتاد؛ زيرا آنگاه سنجش اتفاق نميميد و هيچانجاسومي نياز داشت، به تسلسل مي

دهد. سوم نيز براي تفكيك مذكور به دستگاه چهارمي نياز داشت و تسلسل تكراري رخ مي

كم يك اصل براي سنجش وجود داشته باشد و تحت با وجود اين دو بخش بايد دست

ا ق كند؛ چون بهيچ شرايطي دگرگون نشود (اصل قطعيت) و آن اصل در هر فرضي صد

زدن مورد سنجش است و به رو كه نقد محكنبود چنين اصلي نقد ناممكن است؛ ازآن

گر و شيء مورد سنجش، ثابت باشد. اين معيار معياري نياز دارد كه مستقل از سنجش

مه ها هثابت و مستقل در غيرعقل تصورپذير نيست؛ زيرا هر دستگاهي مانند رايانه

اختار توان اصل مستقل از سختار و برنامه دستگاه است و در آن نميامورشان وابسته به سا

ام الصدق نها يافت. اين معيارهاي ثابت را پيش از اين به عنوان اصول ضروريو برنامه

برديم؛ مانند اصل نامشروط و نامحدود اثبات مطلق كه مفاد آن اين است: ما، چه چيزي 

قل عمل اثبات را انجام داده است؛ زيرا در را اثبات كنيم و چه نفي، در هر صورت ع

صورت اثبات شيء اثبات حاصل شده است و در صورت نفي شيء نفي شيء اثبات شده 

است؛ به تعبيري عقل چه گزاره ايجابي را تقرير كند و چه گزاره سلبي را، هر دو گزاره 
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 ل ديگركند و اين اصل مبناي اصل عدم تناقض است و از اين اصل اصورا اثبات مي

 شود. در هر صورت عقل باطوراستنباطي به صورت عام حاصل ميطورتحليلي يا بهبه

يك از اين اصول در تواند بسنجد و نقد و سپس داوري كند. چون هيچاين اصول عام مي

  شوند و همواره در دسترس هستند.      هيچ شرايطي دچار دگرگوني و عدم قطعيت نمي

سد. اين فرايند رقد عقل به عقل، نوبت به تبيين فرايند نقد ميبا تبيين معناي نقد و ن

در داخل اكتشاف، استدلال و تطبيق قرار دارد و ماهيتي جداي از آنها ندارد. اين عنوان 

كند كه عقل فرايند شناخت و استدلالي را كه به انجام رو بر كار عقل صدق مينقد ازآن

دهد؛ اما اين بازنگري باز به زنگري قرار ميسان يك موضوع مورد بارسانيده است، به

اكتشاف و استدلال و تطبيق است و چيزي خارج از سنخ فعاليت عقل نيست. عنصر عمده 

در نقد همان قدرت عقل بر تفكيك خود از خود است؛ يعني خود را به عنوان داور و 

ه از گر از خود خويش به عنوان موضوع داوري و سنجش جدا كند، بدون آنكسنجش

دهد تواند خود را موضوع تعقل و انديشيدن قرار دستگاه عقل خارج شود؛ به تعبيري مي

و همانند بسياري از موضوعات درباره خود بينديشد. روشن است اين تفكيك و 

از خود و بر پايه جداسازي از تيره علم حصولي است. عقل بر پايه قوه جداسازي خود 

  خويش را موضوع قرار دهد. توانديود ماز خجداشده  تفكيك احكام

با توجه به اين نقد كه بر تفكيك تكيه دارد، پرسش بر روي چيستي دستگاه 

رود؛ به تعبيري نقد عقل به عقل در كدام ساحت شونده ميكننده و دستگاه نظارتنظارت

  يابد؟ اش تا كجا گسترش ميشود و دامنهواقع مي

توسط عقل خاص، اين دامنه شامل سه گونه نقد  با توجه به عدم امكان نقد عقل عام

است: نقد عقل عام به عقل عام، نقد عقل خاص به عقل عام و نقد عقل خاص به عقل 

  خاص. 

نقد عقل عام به عقل عام: اگرچه عقل عام به دليل ضرورت صدق و پايه شناخت در 

عام حدود و تواند آن را ابطال كند، ولي عقل هر صورت صادق است و هيچ چيزي نمي

كه در عقل عام امكاناتي آيد؛ چنانشروطي دارد كه در روند نقد و سنجش به دست مي
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شوند؛ لذا مقصود از نقد در اينجا به اين مقصود وجود دارد كه با نقد منكشف و آشكار مي

نيست كه اشكال و خطا در عقل عام دانسته شود؛ بلكه به معناي كشف حدود، شروط و 

ام است. اين نقد در پيدايش دانش عام به عنوان معيار عام براي همه علوم امكانات عقل ع

  كاربرد دارد.   

ه ها بها و دليلنقد عقل خاص به عقل خاص، به اين معناست كه دستگاهي از نظريه

از  كهر يشود؛ گرچه ها به سنجش گرفته ميها و دليلوسيله دستگاه ديگري از نظريه

و ضوابط عقل عام خالي نيستند؛ زيرا انديشيدن بدون عقل عام  ها از عناصرآن دستگاه

 سيناناب فلسفه شود؛ مثلاً روشني ديده ميامكان ندارد. اين ساحت از نقد در ميان علوم به

به نقد كشيده شد تا دگرگوني در دستگاه پديد آمد؛ برخي از  اشراق فلسفهاز سوي 

ذف و ح سيناابناز قضاياي اصلي فلسفه ها ابطال يا نقص آن آشكار شد؛ برخي اسلوب

ها برخي از نتايج حاصل از دستگاه فلسفي وي ابطال شد و در پي اين نقدها و سنجش

فلسفه هم  دراص اشراقي جايگزين فلسفه او شد؛ سپس فلسفه فلسفهفلسفه ديگري به نام 

  رد.  ابتكار ك را و... تا فلسفه جديد را سهروردي فلسفهرا به نقد گذارد و هم  سيناابن

 رو كهترين مسائل نقد عقل به عقل است، ازآننقد عقل خاص به عقل عام كه از مهم

علوم با همه اقسامش محصول عقل خاص است و محصول عقل خاص به دليل وجود 

امكان خطا در عقل خاص از دايره امكان خطا بيرون نيست، پس به سنجش نياز دارد تا 

اين نقد و سنجش  محصولات با واقع مشخص شود؛ البته پايهمطابقت يا عدم مطابقت آن 

آيد و و ضعف عقل خاص و اين علوم به دست مي عقل عام است كه در پي آن قوت

رود، در معرض ديد هايي كه در همه علوم به كار ميهاي عام و ممكن در استدلالاشكال

ن به علوم روشن شود. فرايند ها و طريق ورودشاگيرند تا ماهيت اشكالعقل عام قرار مي

 ه عقل خاص، ضرورتاين نقد به اين صورت است كه چون قياسات و استدلالات در منطق

اند يا نه. الامر مطابقصدق ندارند و خطاپذيرند، به محك نياز دارند تا دانسته شود با نفس

 و محمولدر استدلالات هرگونه كه باشند نهاد اصلي حدود وسطاي آنها و رابطه موضوع 

باشد. ضابطه همه استدلالات از ها با حدود وسطا مييا مقدم و تالي و يا شقوق منفصله
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گردد. قانون استدلالات بر حدود وسطا هاي ضروري باز ميحيث دستور منطقي به شكل

بودن آن به رابطه اطراف استدلال به اين اند، استوار است و منتجگيريكه ملاك نتيجه

ه شان را بها) بستگي دارد. در اين صورت بايد آن استدلالات و نتايجسطها (حد وملاك

معيارهاي مطلق يعني ضروريات عرضه داشت. اگر حد وسط به عنوان علت حكم از راه 

آن معيارها به اثبات رسيد و ارتباط اجزاي استدلال با حد وسط از طريق آن معيار تثبيت 

ن الامر مطابق است. در ايو نتيجه آن با نفس شد، در اين صورت آن استدلال درست است

د؛ روهنگام به عنوان معيار صدق براي سنجش ديگر استدلالات و قياسات به كار مي

هاي مطلق همان شرط متضمن در بنابراين بازگرداندن قياسات و استدلالات به معيار

  هاي مشروط است. معيار

  نظريات اعتبارسنجي .٣-١-٣

اگر  آيد كهسوم در باب امكان خطاي نظريات، اين پرسش به ذهن مي با توجه به شناسه

رسند و همواره با احتمال نظريات تا سرحد نفي يقيني نقيض و عدم امكان خلاف نمي

اي نقيض و امكان خلاف و خطا همراه هستند، پس نه  عقل نظري از سر فوق فرضيه

ه عقل عملي به آن نظريات اعتماد دهد و نيقين حكم به كاشفيت تام نظريات از واقع مي

قبال  توان درتوانند داشته باشند؟ چگونه ميكند؛ در اين صورت چه ارزش معرفتي ميمي

  آن عقل نظري را به تصديق و عقل عملي را به طمأنينه و سكينت واداشت؟ 

  انجامد:بر اين اساس در اين راستا دو پاسخ به حل دشواري مي

نه (احتياط خردمندانه)؛ يعني پاسخ را بايد بر احتياط عقلي نهاد گرايااحتياط عقلي اول.

تا به نوعي به كشف از واقع بينجامد؛ چراكه از يك سو ضروريات محدود هستند و براي 

 توان واقعياتكنند و از سوي ديگر نميهاي واقعي كفايت نميها و داناييهمه شناسايي

يامد و با طرح نظريه يا نظرياتي، راهي براي را رها نمود و درصدد محافظت از واقع برن

وپا نكرد؛ زيرا عقل همگاني در دوران امر بين محافظت از واقعي كه آن محافظت دست

توان از آن آثار درگذشت و پذيرد و آثار فراواني بر آن مترتب است كه نمياهمال نمي

دهد كه در از واقع مي دليل واقعيت و گذر از آن آثار، حكم به محافظتالغا و اهمال بي
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شود. اين محافظت ملاك اصلي احتياط عقلي است و نيز ها حاصل ميپردازيپي نظريه

  باشد.    ملاك منجزيت ادله و امارات اجتهادي در فقه و اصول فقه مي

هاي عقل خاص از آن حجيت مشروط و منجزيت فعلي؛ بدين معنا كه استدلال .دوم

اي چه از موضع ناظر همواره در معرض احتمال فوق قضيهحيث كه همگاني نيستند، گر

كننده كه موقعيت داخلي نظريه را نشان تخطي از واقع قرار دارند، از موضع استدلال

طورقطعي براي دهد، به عنوان منجزهاي بالفعل استقرار دارند و نتيجه را بهمي

باشد، يبراي ديگران دليل نمكند؛ اما اين منجزيت متعدي نيست و كننده تنجيز مياستدلال

كننده. با اين وصف كه منجزيت اين فقط منجزيت لازم است در محدوده شخص استدلال

ها منجزيت بالفعل دارد و حجيت آنها بالفعل نيست؛ بلكه مشروط است تيره از استدلال

  ها در عقل نظري و با قانون عقل عملي. به مطابقت آنها با واقعيت

ي خروج شناستنها به لحاظ معرفته است كه احتياط عقلي مذكور نهالبته شايان توج

شناسي نيز موجب دوري از يأس از كند، به لحاظ روانبست سفسطه ايجاب مياز بن

شود؛ چراكه درست است همواره امكان خطا در نظريات وجود دارد، كشف از واقع مي

ها مطابق هاست. اگر نظريهنظريهاي براي زنندهكننده و محكاين امكان يك عامل آزمون

دهد و در اين صورت نظريه مستقر با واقع بود، اين محك مطابقت با واقع را نشان مي

كم شود؛ اما اگر در استكمال علمي معلوم شد كه اين نظر مطابق با واقع نيست يا دستمي

ظر براي اين نكم مطابقت كرد، ابطال شد، دستدلايلي كه مطابقتش را با واقع اثبات مي

ته كرد از ميان رفشود؛ چون دلايلي كه مطابقت آن را تأييد ميمرحله حاضر بايگاني مي

هاي ما حاكم است، يك است؛ پس اين امكان عدم مطابقت و امكان مطابقت كه بر نظريه

خواهي سير استكمالي و سير حذف و جايگزيني در دانش بشري خواهد بود. اين استكمال

د كه خوانها فرا ميخيزد، ارباب دانش را به سنجش دائم نظريهط عقلي بر ميكه از احتيا

  انجامد:اين سنجش به يكي از دو نتيجه مطلوب مي

نتيجه اول آنكه حيث خطاي نظريات در پي تغيير مباني و مبادي پيشين يا در پي 

 و اينشود تحصيل معارف و حقايق جديد كه رهاورد مطالعات جديد هستند، آشكار مي



١٠٨  
 

١٣
٩٧

 /
يژه

و
ان

عرف
فه 

لس
ه ف

نام
/ 

لي
فض

ي 
عل

  
ي

پ
  

 

 

تنها نقد آن نظريات و بررسي حدود وسطاي آن نظريات را در پي آشكاري و آگاهي نه

خواهد داشت، بلكه فتح بابي براي اكتشاف جديد در راستاي اهداف همان نظريات حاصل 

  خواهد شد.

 ر يكهنتيجه ديگر كه درست در برابر نتيجه نخست قرار دارد، آنكه احتمال خطا در 

رسد و دانش در از نظريات در پي تراكم ادله مؤيد و مدارك معاضد به حداقل ممكن مي

هاي شود و پيشرفتتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك مييك حركت استكمالي به

دهد. با اين حال يك نظريه تا آن آورد و آثار فراواني را به دست ميبسياري را به بار مي

نشد، منشأ دو اثر و خاصيت خواهد بود كه نشان از  هنگام كه حيث خطايش آشكار

  شناختي.ارزش معرفتي آن نظريه هستند: يكي تصديق مشروط و ديگري تنجيز معرفت

تصديق مشروط در مقابل تصديق مطلق است. مقصود از تصديق مطلق آن است كه 

 گزاره به دليل خطاناپذيري داراي ضرورت صدق است و به ضرورت با واقع مطابقت

دارد. اين تصديق به ضروريات اختصاص دارد؛ ولي تصديق مشروط آن است كه به دليل 

خطاپذير تكيه دارد و اين موجب خروجش از ضرورت عام صدق شده و آن را به شرط 

كنيم؛ سازد؛ يعني به شرط مطابقت با واقع آن را تصديق ميمطابقت با واقع مشروط مي

انجامد، د كه به ناچيزسازي احتمال خلاف و خطا ميهرچند در اينجا با تراكم ادله مؤي

اي امكان خطا ازبيش خواهد شد؛ ولي هرگز از قانون فوق قضيهاحتمال تصديق بيش

  خارج نخواهد شد.

اي خطاست. قضيهشناختي به معناي تصديق بالفعل به همراه امكان برونتنجيز معرفت

مخالفت  اي برايكنندهع شود، عقل عذر اقناعوقتي يك نظريه با ادله متراكم، مورد تأييد واق

اي نيز براي آن ندارد؛ لذا در برابر كنندهكه دليل خطاناپذير و اثباتبا آن ندارد؛ همچنان

آن نظريه به تنجيزي كه انتفاي تزلزل و اضطراب قلبي را در پي خواهد داشت، رضايت 

كند؛ اگرچه در واقع چنين نميدهد؛ يعني به اثر علمي و عملي احتمال خلاف التفات مي

اي شناختي فراتر نرفته و در محدودهاحتمالي وجود دارد؛ لذا اين اثر (تنجيز) از مرز معرفت

امي بر ريزي نظماند. ثمره اين تنجيز اعتنا به نظريه، پيكه شمول اندكي دارد، محصور مي
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  ظريه است.پايه آن نظريه، استخراج فروع و نتايج علمي و عملي از متن آن ن

شود كه براي تقويت اين دو اثر (تصديق مشروط و بر اين اساس پرسشي طرح مي

شناختي) چه بايد كرد تا نظريات از جهت اعتبار و ارزش به ضروريات تنجيز معرفت

سازي از دو جهت روش نزديك گردند يا ارزش همسان آن يابند؟ البته روش اين تقويت

ت كند؛ چراكه بر اساس نظريه نخسد و نوبنياد تفاوت ميبنياو هدف در دو نظريه پيشين

هدف، تقويت تحصيل صدق محض و نهايي نظريات است كه به روش ارجاع نظريات 

گيرد؛ ولي بر اساس نظريه نوبنياد هدف در به ضروريات به خصوص اوليات صورت مي

يق بر عقل بدرجه نخست تثبيت قضايا چه موجبه و چه سالبه بر مبناي حدود وسطا و تط

عام و اگر اين درجه تحصيل نشد، هدف در درجه دوم ناچيزسازي احتمالات خلاف در 

حوزه نظريات است كه به روش نقد و سنجش عقل خاص به وسيله عقل عام صورت 

گيرد. راز تفاوت هدف اين نظريه با نظريه پيشين در گونه تحصيل صدق محض در مي

اع نيز، نظريات ارزشي به قدر ضروريات نخواهند حوزه نظريات است؛ زيرا به روش ارج

يافت؛ زيرا انديشه ما در ارجاع نظريات به ضروريات بر عقل خاص تكيه دارد و عقل 

خاص از خطا و لغزش در امان نيست. اگر عقل بشري در بازگرداندن نظريات به 

ض سان عقل عام داراي ارزش صدق محضروريات از خطا مصون بود، عقل خاص وي به

و نهايي بود. در صورتي كه عقل خاص كه نهاد همه نظريات است، خطاپذير است. البته 

فرمودند، در روش نقد عقل به عقل اگر عقل خاص به  عابدي شاهروديكه استاد چنان

روش عقل عام به عقل عام برگردد، در آن صورت صدق محض در عقل خاص محقق 

عقل خاص به مرتبه عقل مستفاد برسد و از دهد كه شود و اين در آن هنگام رخ ميمي

از سها رها و آزاد باشد و تحت تأثير هيچ عامل انحرافها، اميال و تعصبتمامي انگيزه

رو كه حتي عقل مستفاد در بشر خطاپذير در معرض امكان خطا آننباشد. با اين وصف از

لازم يا منجزيت لازم  هاي جايزالخطا حجيتقرار دارد، براهين عقل مستفاد در ما انسان

دارد و امكان حجيت متعدي يا منجزيت متعدي كه براي ديگران نيز حجت و منجز باشند، 

  در آنان نيست.
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  گيرينتيجه

ريزي يك دستگاه سنجش به عنوان منطق مادي عرفان نظري است. نتيجه اين تحقيق پي

ر و ميزان دارد؛ ميزاني به عنوان يك دانش معيا» لكل علم معيار«عرفان نظري، تحت قاعده 

هاي عرفان نظري نظارت دارد تا صدق و كه به عنوان يك دستگاه شناختاري بر گزاره

  خطايشان را به دست دهد.

ن دو از اي ي. هر يكاين ميزان بر دو قسم است؛ يكي ميزان ديني و ديگري ميزان عقل

ميزان دو گونه معيار در خود دارند: معيارهاي پايه و معيارهاي غيرپايه. معيارهاي پايه 

معيارهاي ضروري، واقعي و قطعي هستند كه به نحو مطلق صدق محض هستند؛ لذا 

اند رتيارها در ميزان ديني عباناپذيرند. اين معناپذير، انكارناپذير و ابطالخطاناپذير، خلاف

  اند از ضروريات. حتجاجات و در ميزان عقلي عبارتز اا

الحصول و نظري هستند كه به نحو معيارهاي غيرپايه معيارهاي محدود، تدريجي

باشند؛ هرچند در عين احتمال صدق، امكان خطا، انكار، ابطال در آنها مشروط صادق مي

ند ر ميزان عقلي عبارتاند از تنجيزات و دوجود دارد. اين معيارها در ميزان ديني عبارت

 از نظريات.

هاي عرفان ميزان ديني كه در مقام پساشهودي و در ساحت فراعرفان ناظر بر گزاره

هر هاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با اي از گزارهوارهنظري است، نظام

ر هاي موجود دباشد. آن گزارههاي عرفاني ميهايش معيار سنجش گزارهاز گزاره يك

كتاب و سنت هرچند براي اولياي معصوم تحقق دلالي دارند، براي بشرهاي عادي دو 

گونه دلالت دارد: يكي دلالت تحققي و ديگري دلالت قطعي كه در صورت اول آن گزاره 

معيار پايه و در صورت دوم آن گزاره معيار غيرپايه هستند. به معيارهاي پايه احتجاجات 

  جيزات گويند. و به معيارهاي غيرپايه تن

كنند اي تثبيت مياي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به گونهاحتجاجات ادله

ش اين مؤدي را با قطع بالمعني الاخص به نحو نامشروطي تصديق اكه عقل با تمامي مباني

اند از: ادله هاي احتجاجات عبارتكند؛ مانند مداليل متواترات شرعي. شناسهمي
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  دي، ادله مثبته، مدارك كافي، منشأ قطع بالمعني الاخص و مدارك ثابت.پيشااجتها

كند اي در عقل تثبيت مياي هستند كه مدلول و مؤداي خود را به گونهتنجيزات ادله

يابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت كه عقل به آن قطع بالمعني الاعم مي

د بر طبق اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط آنكه بتوانتخلف از آن معذور نيست، بي

 اند از: ادلههاي تنجيزات عبارتتصديق كند؛ مانند مداليل اخبار آحاد معتبر. شناسه

  اجتهادي، ادله منجزه، مدارك مشروط، منشأ قطع بالمعني الاعم و مدارك متغير.

اند و دركت مارزش اعتقادي تنجيزات آن است كه بر پايه كاشفيت تنجيزات، تنجيزا

و  اند: يكي تأييد منطقي حدس استنباطياين كاشفيت و مدركيت منشأ سه اثر و خاصيت

ديگري قطع به معناي اعم به مدلول و مؤداي دليل منجز و سومي احتياط اجتهادي نسبت 

 خلاف، به تصديق مشروط به مدلول. با اثر تأييد منطقي يعني ناچيزسازي احتمالات

ناختي به شيابيم. اقناع معرفتشناختي دست ميقطع عام به اقناع معرفت رسيم؛ با اثرمي

با  گيرد ومعناي تصديق غالب به چيزي است كه از مظنونات استنباطي سرچشمه مي

اعتقاد به امكان خلاف آن همراه است. اثر اين اقناع انتفاي تزلزل و اضطراب در عقل 

اي براي مخالفت با نظر يا عمل نخواهد داشت؛ كنندهعملي است؛ با احتياط عقل عذر قانع

بالمعني الاخص (يقين) براي نظر و عمل در  اي نيز در حد قطعكنندهاگرچه دليل اثبات

 رسد كه سطح ارزش اعتقادي آن را مشخصبين نيست؛ بنابراين از تنجيزات سه انتظار مي

دي. اما احتياط اجتها شناختي و سوميكند: يكي تصديق مشروط، ديگري اقناع معرفتمي

ميزان عقلي صرفاً دانش كلي نظري است، با اصول عقلي محض يعني اصول پيشاتجربي؛ 

يك دستگاه سازوار است كه بر پايه آن اصول به روش استدلالي محض درباره پرسمان 

انديشد؛ دستگاهي كه به صورت منطق و فلسفه تحصل پيدا كرده است عقلي محض مي

هودي و پساتوصيفي به عنوان يك دانش آلي براي عرفان نظري معيار و در موقعيت پساش

مند از باشد. اين دستگاه مجموعة نظامهاي عرفاني ميسنجش صدق و خطاي گزاره

ها در نظريه نوبنياد بر پايه تقسيم عقل به عقل عام و هاي عقلي است كه اين گزارهگزاره

  شوند. خاص عقلي تقسيم ميهاي هاي عام عقلي، گزارهعقل خاص به گزاره
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بر اساس اين نظريه معيارهاي پايه و غيرپايه را سامان داده است. در اين  اين مقاله

عام و همگاني، پيشاتجربي و  نظريه ضروريات به عنوان معيارهاي پايه، اصول

ناپذير و ستدلالي و ضروري الصدق هستند و لذا خطاناپذير، انكارناپذير، تعارضپيشاا

اپذيرند و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه اصول غيرهمگاني، استدلالي اما نزوال

ير و پذالصدق و الخطا هستند؛ لذا خطاپذير، انكارپذير، تعارضپيشاتجربي و ممكن

  پذيرند.زوال

با توجه به آنچه گذشت ميزان عقلي يك دستگاه شناخت است كه در موقعيت 

ل محض به روش استدلالي محض درباره پرسمان پساشهودي و پساتوصيفي با اصول عق

انديشد؛ پرسماني در حوزه عقل نظري محض كه بر پايه برخاسته از عقل محض مي

قوانين و ضروريات عقل نظري عام و نتايج و نظريات عقل نظري خاص به نظارت 

  پردازد.هاي عرفان نظري ميگرانه گزارهسنجش

ه نقد عقل به عقل نظريات بر پايه احتياط ارزش و اعتبار نظريات چيست؟ در نظري

يابند؛ چراكه از يك سو ضروريات محدود هستند و براي عقلي ارزش معرفتي پيدا مي

 توان واقعياتكنند و از سوي ديگر نميهاي واقعي كفايت نميها و داناييهمه شناسايي

رياتي راهي براي را رها نمود و درصدد محافظت از واقع برنيامد و با طرح نظريه يا نظ

ج شناسي موجب خروتنها به لحاظ معرفتوپا نكرد. چنين احتياطي نهآن محافظت دست

شناسي نيز موجب دوري از يأس از كشف از شود، به لحاظ روانبست سفسطه مياز بن

شود؛ چراكه درست است همواره امكان خطا در نظريات وجود دارد، اين امكان واقع مي

هاست و نتيجه آن ايجاد يك سير اي براي نظريهزنندهننده و محككيك عامل آزمون

زد، خيخواهي كه از احتياط عقلي بر مياستكمالي در دانش بشري است. اين استكمال

خواند و اين سنجش نيز به يكي از دو ها فرا ميارباب دانش را به سنجش دائم نظريه

  انجامد:نتيجه مطلوب مي

اي نظريات در پي تغيير مباني و مبادي پيشين يا در پي نتيجه اول آنكه حيث خط

شود و اين تحصيل معارف و حقايق جديد كه رهاورد مطالعات جديد هستند، آشكار مي
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آشكاري و آگاهي، فتح بابي براي اكتشاف جديد در راستاي اهداف همان نظريات حاصل 

  خواهد شد.  

 ر يكهدارد، آنكه احتمال خطا در نتيجه ديگر كه درست در برابر نتيجه نخست قرار 

رسد و دانش در از نظريات در پي تراكم ادله مؤيد و مدارك معاضد به حداقل ممكن مي

هاي شود و پيشرفتتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك مييك حركت استكمالي به

  آورد. بسياري را به بار مي

نشود، منشأ دو اثر و  با وجود اين يك نظريه تا آن هنگام كه حيث خطايش آشكار

دهند: يكي تصديق مشروط و خاصيت است  كه  از ارزش معرفتي آن نظريه خبر مي

  شناختي.ديگري تنجيز معرفت

تصديق مشروط در مقابل تصديق مطلق است و بر خلاف تصديق مطلق كه به دليل 

 تخطاناپذير تكيه دارد، بر دليل خطاپذير تكيه دارد و اين موجب خروجش از ضرور

سازد؛ يعني به شرط مطابقت شود و آن را به شرط مطابقت با واقع مشروط ميصدق مي

 شناختي به معناي تصديق غالب به همراه اعتقاد بهشود. تنجيز معرفتبا واقع تصديق مي

 ريزي نظامي بر پايه آن نظريه، استخراجامكان خطاست. ثمره اين اقناع اعتنا به نظريه، پي

  مي و عملي از متن آن نظريه است.فروع و نتايج عل
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٤١.  

تحقيق و تصحيح وسّام الخطاوي؛ قم: انتشارات  منتهي المدارك؛. فرغاني، سعيدالدين؛ ٨

  .١٣٨٦مطبوعات ديني، 

؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و وجوديهاي شهودي معيار سنجش گزاره. فضلي، علي؛ ٩

  .١٣٩٥انديشه اسلامي، 

؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هافلسفة عرفان، ماهيت و مؤلفه ؛_____. ١٠

  ( در دست انتشار)تا].انديشة اسلامي، [بي

؛ تصحيح و تقديم محمد خواجوي؛ تهران: مصباح الانسحمزه؛ . فناري، محمدبن١١
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  .ق١٤١٦مولي، 

  .١٣٧٤د خواجوي؛ تهران: نشر مولي، تصحيح محم مفتاح الغيب؛. قونوي، صدرالدين؛ ١٢

اني؛ الدين آشتيتصحيح و تقديم سيدجلال شرح فصوص الحكم؛. قيصري، داوود؛ ١٣

  .١٣٧٥تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 

اده، زاديه ؛ تصحيح و تقديم و تعليق مجيداصطلاحات الصوفيه. كاشاني، عبدالرزاق؛ ١٤

  .١٣٨١تهران: انتشارات حكمت، 

؛ زاده؛ تصحيح و تعليق مجيد هاديلطائف الاعلام في اشارات اهل الالهام ؛_____. ١٥

  .١٣٧٩تهران: ميراث مكتوب، 

شي پژوه -ي؛ قم: مؤسسة آموزشمباني و اصول عرفان نظريپناه، سيديدالله؛ . يزدان١٦

  .١٣٨٩، امام خميني



 

 


