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چكيده

اين نوشته در صدد پيريزي يك دستگاه سنجش به عنوان ميزان و منطق مادي عرفان نظري است؛ چراكه
عرفان نظري يك نظام سازمند از گزارههاي شهودي -وجودي است كه به دليل وجود امكان خطا در هنگام
تبديل شهود به تعبير همواره نياز ضروري به سنجش دارند و اين مسئله نياز به دستگاه سنجش را ضروري

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

٧٣

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

معيارهاي محدود ،تدريجيالحصول و نظري هستند كه به نحو مشروط صادق ميباشند .ميزان ديني نظاموارهاي

از گزارههاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با هر يك از گزارههايش معيار سنجش گزارههاي
عرفاني ميباشد .آن گزارهها 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 و به

معيارهاي غيرپايه تنجيزات گويند .احتجاجات ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به گونهاي

تثبيت ميكنند كه عقل با تمامي مبانياش اين مؤدي را با قطع بالمعني الاخص به نحو نامشروطي تصديق

ميكند .تنجيزات ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را به گونهاي در عقل تثبيت ميكند كه عقل به آن
قطع بالمعني الاعم مييابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت تخلف از آن معذور نيست ،بيآنكه

بتواند بر اساس اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط تصديق كند .ميزان عقلي صرفاً دانش كلي نظري
است؛ با اصول عقلي محض و به روش استدلالي محض درباره پرسمان عقلي محض ميانديشد؛ دستگاهي

كه به صورت منطق و فلسفه تحصل پيدا كرده است .اين ميزان عقلي دستگاهي از گزارههاي عقلي محض

است كه همه گزارههاي كلي و جزئي را در بر ميگيرد .اين گزارهها بر پايه تقسيم عقل به عقل عام و عقل

خاص به گزارههاي عام عقلي محض و گزارههاي خاص عقلي محض تقسيم ميشوند .در اين ميزان
ضروريات به عنوان معيارهاي پايه ،اصول عام و همگاني ،پيشاتجربي و پيشااستدلالي و ضروريالصدق هستند
و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه اصول غيرهمگاني ،استدلالي.
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منطق عرفان نظري

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

مقدمه
عرفان نظري ترجمان شهود است؛ شهودي كه در فرايندي خاص به گزاره تبديل شده
است و با تجميع و تنسيق مجموعهاي از آن گزارهها در يك ساختار علمي جاي گرفته و
به صورت دانش عرفان نظري پديد آمده است و چون در كنار ديگر علوم قرار دارد،
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تحت قاعده »لكل علم معيار« قرار گرفته است؛ قاعدهاي كه بر نظريه سنجشپذيري
گزارههاي عرفاني استوار است .اين نظريه بر آن است كه هر گزارهاي ازآنرو كه گزاره

است و حكمي صادر ميكند ،قابليت صدق و كذب را دارد و بر اساس وجود اين قابليت
به معيار صدق و كذب نياز دارد؛ چه اينكه »لكل حكم معيار« ،يعني هر گزارهاي كه حمل
پي
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و حكمي دارد ،افزون بر مناط صحت حمل و حكم ،به معيار صدق نيز نياز دارد؛ معياري

كه به نحو مطلق يا به صورت مشروط صادق و مطابق با نفسالامر است؛ اگرچه موطن
اين معيار به حسب نوع گزاره تفاوت ميكند؛ چراكه معيار صدق يا ملاك موجود در متن
گزاره است و گزاره براي اثبات صدقش به دليل خارج از خود نياز ندارد يا اينكه ملاك
در متن گزاره نيست و گزاره براي اثبات صدقش به دليل خارج از گزاره نياز دارد.

ضرورت اين سنجش نيز روشن است؛ چراكه عرفان نظري با گزارههايش سامان گرفته

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

دارند؛ ولي امكان خطا در آن گزارهها هست؛ پس به سنجش نياز دارند؛ چراكه با وجود
خطا نه قابل اعتمادند و نه قابل پذيرش و در اين صورت دانش عرفان نظري دانش
نخواهد بود ،مگر آنكه آن گزارهها به سنجش در آيند و صدق و خطايشان معلوم گردد.
اين امكان خطا ميتواند در يكي از موارد زير باشد:

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

در مرحله تصورها باشد؛

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

سهگانه تبديل به خصوص حال مشاهِد؛

تبديل شهود به گزاره به دليل احتمال تأخّر گزاره از شهود و دخالت پيشفرضها در

شكلگيري گزاره و بروز تناقض ميان آنچه در شهود يافته با معلومات و قياسات پيشين؛
در گزارههاي تبييني به دليل عدم دريافت صحيح حدود وسطاي گزارهها؛

در گزارههاي تفسيري به دليل عدم فهم مقاصد و مداليل گزارهها؛

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

در گزارههاي استنباطي  -تفريعي به دليل خبط در استخراج فروع از اصول؛
در گزارههاي استنباطي  -تأسيسي به دليل عدم پاسخ صحيح به پرسشهاي نو؛

در گزارههاي تطبيقي به دليل خطاي در تطبيق گزارههاي عرفاني با موارد صدق.

را مينمايد ،نويسنده در كتاب معيار سنجش گزارههاي شهودي وجودي با لطف خدا و
عنايت اوصياي خدا به يك دستگاه سنجشگر آلي رسيده است كه كل آن دستگاه را به

اندماج و اختصار در اين نوشته تقديم ميدارد و نام آن دستگاه را منطق عرفان نظري
نهاده است.

براي دستيابي به اين ميزان و معيار چند بخش را بايد پيمود:
 معيار و روش سنجش گزارههاي عرفان نظري؛
 ماهيت و اقسام ميزان ديني؛

 ماهيت و اقسام ميزان عقلي.

الف( معيار و روش سنجش گزارههاي عرفان نظري
 .١معيارهاي سنجش گزارههاي عرفاني
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
عرصه علوم مانند منطق .ميزان در عرصه علوم به نوعي خود يك دانش آلي است كه
براي يافتن صواب و خطاي اقوال و آراي ارباب دانش و قضايا و نتايج موجود در دانش
به كار ميآيد؛ مانند عروض براي شعر.
با توجه به اين پيشگفته بايد دو گام برداشت :مفهوم ميزان عرفان نظري ،مصداق
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با توجه به اين ضرورت سنجش كه در پي امكان خطاي گزارههاي عرفان نظري خود
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ميزان عرفان نظري.

 .١-١مفهوم ميزان عرفان نظري

در عرف دانش ،ميزان ابزاري است كه انسان ميتواند به وسيله آن آراي صحيح ،اقوال
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
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بر گزارههاي عرفان نظري نظارت داشته و بر پايه اصول و دلايل موجود در آن دستگاه
كه حجيت صدق دارند ،به عنوان معيارهاي متناسب با آن گزارهها به سنجش ميپردازد
تا صدق و خطايشان را به دست دهد.
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ماهيت هر دستگاه بههمپيوستگي ،همسازگاري ،همگرايي و همپوشاني اجزاي يك

كل است و در اينجا مجموعهاي با ساختار منتظم از گزارهها و قضاياست كه به روشي
خاص از منابعي خاص استخراج شده تا با اتكا بر معرفتهاي پايه به اصول ،قواعد ،دلايل
و استنتاجات مبدل گشته و در يك نظام تنسيق يافتهاند .ميزان عرفان نظري يك دستگاه
سازوار است؛ همانگونهكه منطق به عنوان دستگاه ميزان فلسفه است .اين دستگاه بايد
شناختاري و معرفتبار باشد؛ يعني مجموعهاي از گزارههاي معنادار باشد كه به صدق از
واقعيتها حكايت ميكنند؛ زيرا ميبايست سنجه گزارههايي باشد كه در مقام حكايت از
واقعيتهاي شهودي و عرفاني هستند و البته تناسب و تسانخ وزن و موزون ضرورت

دارد؛ پس دستگاههاي غيرشناختاري نميتوانند در مقام سنجش عرفان نظري قرار گيرند.
چنين دستگاهي كه از حيث نظارت بر عرفان نظري ميزان نام گرفت ،بايد فراعرفان

باشد؛ چراكه ميزان اصلي )اول ًا و بالذات( بايد برونعلمي و خارج از دانش عرفان باشد؛
زيرا اگر سنجش صرف ًا با اصول درونعلمي صورت گيرد ،عرفان نظري به خودسنجي
مبتلا ميشود و خودسنجي نيز به دور و تسلسل ميافتد؛ زيرا خود آن اصول از حجيت
برخوردار نيستند و به ميزان نياز دارند؛ هرچند پس از سنجش برونعلمي و درك صدق
آنان ،ميتوانند به نحو فرعي )ثاني ًا و بالعرض( و نه اصلي )اول ًا و بالذات( ميزان قرار
گيرند؛ علاوه بر آنكه عارفان نميتوانند شهودها و گزارههايشان را بر اساس يافتههايشان

بسنجند؛ زيرا اين خود سنجي دچار تأثر از انديشهها و انگيزههاي خود آن عارفان است
و اين تأثر جهتگيري تأييدگرايانه آنان را در سنجش در پي خواهد داشت؛ ازاينرو ميزان

بايد مستقل از عرفان و عارف باشد تا سنجش به تأثر روانشناختي مبتلا نشود و از
خودسنجي رهايي يابد.

اين نظارت كه بر گزارههاي عرفان نظري صورت ميگيرد ،نه فقط بر صورت

گزارههاست تا ميزان در حد منطق صوري محدود گردد ،بلكه در درجه اول بر معاني و
مواد گزارههاست؛ زيرا هدف از بهكارگيري ميزان ،دستيابي به صدق و كذب گزارههاست

فراتر از منطق صوري جست؛ ميزاني كه در آن سنجهها و معيارهايي وجود دارد كه ابزار
سنجش معنا و مفهوم گزارهها هستند.
لازمه نظارت بر مواد گزارهها تناسب معيارها با آن گزارههاست؛ چراكه معيارها آنگاه
معيار صدق يعني معيار مطابقت و عدم مطابقت گزارهها با نفس الامر ميباشند كه با آن

گزارهها تناسب داشته باشند؛ يعني همانگونهكه اين گزارهها از حقايق هستيشناختي
برخوردارند ،معيارها نيز بايد از اين سنخ باشند تا قاعده مناسبت ميزان و موزون رعايت
شود؛ براي نمونه دين از نگاه عرفان داراي سه ساحت حقيقت ،طريقت و شريعت است

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

نظري تناسب دارند و ميزان ديني تنها به اين ساحت اختصاص دارد؛ بنابراين ميزان عرفان
نظري به رسم تناسب بايد ميزاني با بار هستيشناختي باشد.

آخرين مؤلفه موجود در تعريف ميزان كه بايد به آن توجه داشت ،حجيت صدق
اصول و دلايل موجود در دستگاه سنجش است؛ چراكه اگر از اين حجيت برخودار نباشند،
هرگز نميتوانند معيار سنجش باشند ،وگرنه به تسلسل باطل ميانجامد .حجيت صدق

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

و ميتواند براي معيارهاي مشروط و غيرپايه مانند نظريات عقلي و تنجيزات شرعي باشد.
معيارهاي پايه به معناي عام ،آن دسته از ادله عقلي يا ديني هستند كه بهطورمطلق و
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و صدق و كذب نه به صورت ،بلكه به معناي گزاره تعلق ميگيرد؛ ازاينرو ميزان را بايد
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به نحو نامشروط خطاناپذير ،خلافناپذير ،ابطالناپذير ،نقضناپذير ،تعارضناپذير،
انكارناپذير و زوالناپذير باشند و به نفس ذاته واقعنما و صدق محض باشند ،به خلاف
معيارهاي غيرپايه كه به نحو مشروط يعني به شرط مطابقت با واقع از اين خصايص
برخوردارند؛ هرچند به نفس ذاتشان از اين خصايص بهرهاي ندارند.
 .١-٢مصداق ميزان عرفان نظري
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برخي ارباب عرفان چون صدرالدين قونوي و بهتبع وي عبدالرزاق كاشاني ،ابوحامد

محمد تركه اصفهاني و محمدبنحمزه فناري براي كل دانش عرفان نظري كه گزارش

مشاهدههاست ،ميزان قائلاند )قونوي ،١٣٧٤ ،ص /٨-٧كاشاني ،١٣٧٩ ،ص /٥٦٠همو،
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در آثار اين بزرگان ،به گونه پراكنده و نه منسجم از دو نوع ميزان ياد ميشود و هر يك
با ماهيت و مؤلفههايي از دو نظام دين و عقل برخاسته كه ميتوان بر اساس خاستگاهشان

بر آن دو نام ميزان ديني و ميزان عقلي نهاد.
اين مقاله با توجه به نقد و بررسي نظريههاي مقابل نظريه سنجشپذيري با نظر محقق

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

ديني و عقلي تقسيم كرده و براي هر يك ،تعريف مختصري نشان داده است و در آينده
ماهيت و مؤلفههاي هر يك از آنان را بررسي خواهد كرد.

الف( ميزان ديني يك دستگاه نظارتي بر گزارههاي عرفان نظري است كه بر پايه اصول

و دلايل ديني به عنوان معيار به سنجش آن گزارهها ميپردازد؛ اصولي برگرفته از كتاب و

سنت ،آنهم متناسب با آن گزارهها كه به دو گونه معيارهاي پايه چون احتجاجات و
معيارهاي غيرپايه چون تنجيزات تقسيم ميشوند كه اولي به صرف استخراج و عرضه
مستقيم نقشآفريني ميكنند و دومي پس از نگاه مجموعي و تحصيل دليل ديني به روش

اجتهادي به دست ميآيند.
ب( ميزان عقلي يك دستگاه سنجشگر ناظر بر عرفان نظري است كه بر اساس اصول
و دلايل عقلي به عنوان معيار به سنجش گزارههاي عرفاني ميپردازد؛ اصولي برگرفته از

منطق و فلسفه كه به دو صنف معيارهاي پايه چون ضروريات و معيارهاي غيرپايه چون
نظريات تقسيم ميشوند كه اولي با استخراج اصول عام به دست ميآيند و به صورت
مطلق ضرورت صدق دارند و دومي با بررسي اصول خاص به دست ميآيند و به نحو
مشروط ضرورت صدق دارند.
 .٢روش سنجش گزارههاي عرفاني
با توجه به اينكه ميزان ديني و عقلي ناظران و سنجشگران برونعلمي و برونمجموعهاي

٧٩

هستند ،ميبايست در اينجا روش سنجش برونعلمي و برونمجموعهاي را تشريح نمود.

 .٢مرحله سنجش.

 .٢-١مرحله پيشاسنجش

اين مرحله براي فراهمساختن بستري روشن جهت سنجش و خيزش سنجشگر است

كه به حوزه عرفانپژوهي و به تخصص محقق در دانش عرفان نظري بر ميگردد.
اين مرحله با چند گام تحقق مييابد:
-

كنارگذاشتن تعصبهاي مدافعانه و حذف پيشفرضها با رويكردي عالمانه و
منصفانه در زمان ورود به عرصه سنجشها؛

-

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

تعارضات در تفسيرها ،رفع تعارض مدعا با اصول اصلي و مشترك عرفان نظري
و فهم كامل و جامع از آن مدعا صورت ميگيرد؛

-

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

-

كشف و بررسي مباني )پيشفرضها( و لوازم )باورهاي در پي( مدعا تا دامنه

و عقلي؛

سنجش تنها به اصل مدعا محدود نشود و نقاط ضعف و قوت -چه پنهان و چه
آشكار -بهدست آيد؛

منطق عرفان نظري

به نظر ميرسد روش يادشده را بايد به دو مرحله تقسيم كرد .١ :مرحله پيشاسنجش،

-

روشنساختن دامنه مسئله مورد سنجش كه آيا اصل باور و مدعاست يا دلايل و
حدود وسطاي آن باور است يا هر دو كه البته در عرفان استخراج حدود وسطا
كاري دشوار اما براي سنجش كاري ضروري است؛

-

تبيين پيشينه مدعا كه پيشينيان دراينباره چه ظرايف و دقايق تفسيرگرايانهاي

داشتهاند يا چه نقدها و ابرامهايي بر آن مدعا نگاشتهاند تا پرسشهاي
٨٠

سنجشگرانه در صحراي ابهام سرگردان نمانند.

 .٢-٢مرحله سنجش

اين مرحله ،مرحله ورود در عرصه داوري و ارزيابي است تا در فرجام ،صدق يا
پي
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خطاي گزاره به دست آيد.

اين مرحله با چندين گام تحقق مييابد:
-

تفكيك سنجش باورها از سنجش استدلالات آن باورها و سنجش مباني آن
باورها براي روشنساختن ميدان سنجش؛

-

مرحلهبندي عرضه سنجشگرايانه باورها به معيارها براي كشف صدق و خطا؛
مرحله اول كشف تعارض و عدم تعارض و مرحله دوم كشف تطابق و تأييد

پس از كشف عدم تعارض؛
-

روشنساختن نوع باور مورد سنجش كه به كدام حوزه وجودشناسي تعلق دارد؛

-

عرضه باور يا دليل باور به معيارهاي پايه موجود در ميزانها مانند ضروريات و

توحيدشناختي ،جهانشناختي يا انسانشناختي؛

احتجاجات تا در اولين گام ،تعارض يا عدم تعارض آن باور با آن اصول كشف
شود كه در صورت عدم كشف تعارض عرضه به معيارهاي غيرپايه و مشروط

انجام ميگيرد؛
-

بررسي متتبعانه و محققانه اصول و دلايل موجود در ميزانها براي استخراج
اصول معيار متناسب با آن باور كه اين بررسي يا در حيطه ميزان ديني صورت
ميگيرد تا اصول استنباطي به دست آيند يا در حوزه ميزان عقلي كه اصول نظري

به دست آيند؛
-

عرضه آن باور يا دليل آن باور به آن اصول استخراجي كه يا به كشف تعارضها

ميانجامد كه بر خطاي باور يا خطاي دليلباور دلالت دارند يا به عدم كشف

تعارض كه بار امكان صدق را دارد ،ميانجامد تا آنكه با مراجعه به معيارهاي
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
افزودن يك يا چند قيد يا حيثيت به نهادهاي گزاره انجام ميگيرد و در صورت
دوم نيز با جايگزيني دليل صادق به جاي دليل پيشين صورت ميبندد؛

-

اقدام به تأسيس در صورت خطاي باور به همراه خطاي دليل كه با جايگزيني
باور نو به جاي باور پيشين و طرح دليل جديد به جاي دليل پيشين با هدف

ايجاد روند معمارگرايانه درباره مجموعه عرفان نظري انجام ميگيرد.

ب( ماهيت ميزان ديني

از ديدگاه اهل معرفت مهمترين و برجستهترين ميزان براي عرفان نظري دين است كه
»معيار الفرق ميزان الشرع«؛ زيرا به ديده آنان در سنجش يك اصل حاكم است و آن اين

كه سنجش وجدان عرفاني و گزاره عرفاني به حكم مناسبت وزن و موزون بايد با برترين
وجدان عرفاني و صادقترين گزاره عرفاني صورت گيرد و اين برتري منحصر در دين
است؛ چراكه به ديده آنان نبي خاتم و اوصياي شريفش كاملترين انسانها هستند
و كشفشان از حقايق هستي برترين و تامترين كشفهاست؛ لذا دين ابلاغي آن شرفا

درباره دقايق هستيشناختي صادقترين گزارشهاست ،بلكه محض صدق ،كه خود متن

واقع است؛ افزون بر اين ،دين به سه خصيصه منحصربهفرد عموميت ،اطلاق و جامعيت
متصف است؛ چراكه دين از حيث عموميت براي همه سالكان و عارفان و از حيث اطلاق
براي همه مراحل و مراتب سلوكي و عرفاني و در تمام ساحتهاي حضوري و حصولي

منطق عرفان نظري

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

٨١

و از حيث جامعيت براي تمامي شهودها و گزارهها از حقايق كلي تا دقايق جزئي درباره

جهان هستي ميتواند سنجه باشد؛ ازاينرو محقق قيصري دين را ميزان عام ناميد )قيصري،
 ،١٣٧٥ص.(١٠١-١٠٠

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

دين است؛ يعني دين نظاموارهاي است كه يك امر متعالي مبدأ و مركز آن است و انسان
٨٢

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

خدا ميگويند .اين نظامواره مجموعهاي سازوار از گزارههاي موجود در كتاب و سنت
است؛ به تعبيري منظومهاي است از موضوع متعالي يعني خدا و مجموعهاي از مطالب

پي
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مرتبط كه از يك سو به گونه هماهنگ نسبت به يكديگر متناظر و متناسب هستند و از
سوي ديگر به گونه همسو به آن موضوع معطوف هستند و اين ارتباط هماهنگ و همسو

يك نحو سازمندي و ساختمندي به دين بخشيده است .البته با گفتن گزاره معناي دين
از دين تكويني كه در لوح محفوظ به قلم الهي نوشته شده و از دسترس مخاطبان خارج

است ،به دين تشريعي ،ارسالي و تنزيلي منصرف شده كه به صورت نظام گزارهاي از
سوي اولياي معصوم  -نبي ختمي و اوصياي ختمي -ابلاغ شده و در دسترس همه جهانيان

قرار گرفته است.

اين نظامواره به دليل صدق محض ميزان سنجش است و گزارههاي موجود در آن

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

پرسش آن است كه در ميان گزارههاي ديني چه نوع گزارهاي با گزارههاي عرفان نظري
تناسب دارند تا معيار صدق و خطاي آن گزارهها باشند؟
اگر گزارههاي ديني از آن حيث كه بر واقعيتها دلالت دارند و از واقعيتها اخبار
ميدهند ،لحاظ شوند و به تعبيري از حيث مداليل واقعي عيني لحاظ شود ،بر دو گونهاند:

گزارههاي وجودي و گزارههاي اخلاقي؛ چراكه واقعيتها نيز بر دو قسماند :واقعيتهاي
وجودي مانند جهان و جهانيان و واقعيتهاي اخلاقي كه در بايدها و نبايدها تبلور يافتهاند.

البته گزارههاي اخلاقي كه در ساحت كردارها هستند ،بر دو نوعاند :يكي گزارههاي تكليفي

فقهي و ديگري گزارههاي تكليفي سلوكي.
گزارههاي وجودي در ساحت هستي از واقعيتهاي خارج از قوه شناخت به عنوان

حقايق موجود خبر ميدهند؛ حقايقي كه در دستگاه شناخت طرف تعلق باورها هستند.
اين حقايق از يك جهت در سه موضوع اصلي جاي ميگيرند :خدا ،جهان و انسان كه هر
يك عوارض و احكام خاص به خود دارند .بر اين اساس نوع گزارههاي ديني به عنوان

سنجه گزارههاي عرفان نظري روشن ميشود و آن گزارههاي وجودي است؛ زيرا فقط
اين گزارهها هستند كه با مسائل عرفان نظري تناسب دارند و تناسب شرط توزين است؛
با توجه به اين پيشگفته ميتوان شناسه كلي ميزان ديني را اين دانست كه ميزان ديني

كه در مقام پساشهودي و در ساحت فراعرفان ناظر بر گزارههاي عرفان نظري است،
نظاموارهاي از گزارههاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با هر يك از
گزارههايش معيار سنجش گزارههاي عرفاني ميباشد.
 .١ماهيت معيارهاي ديني در ميزان ديني
چنانكه بيان شد ،دين يك نظامواره است؛ مجموعهاي سازوار از گزارههاي موجود در
كتاب و سنت .اين نظام جامع از آن حيث كه نزد اولياي معصوم است ،دستنيافتني
است؛ همچنانكه فهم مداليل مقصود همه اين گزارهها به صورت تحققي نيز امكانپذير

نيست؛ زيرا اشراف كامل بر آن نظام و فهم همه آن مداليل به علم لدني نياز دارد؛
همانگونهكه به وحي و الهام و تحديث نياز دارد و كسي جز آن شرفاي بيمثال از اين

مقامات بهرهاي ندارد؛ اگرچه بشر عادي غيرمعصوم به قدر توان ،آنهم بهصورتمحدود
و مشروط به بخشي از آن نظام آنهم در يكي از ساحتهاي ديني و به برخي از آن
مداليل مقصود در دستهاي از گزارههاي ديني ميتواند دست يابد .بنابراين گزارههاي
موجود در كتاب و سنت براي اولياي معصوم همواره تحقق دلالي دارند؛ ولي براي بشر

عادي فقط برخي از آنها تحقق دلالي دارند و بسياري از چنين دلالتي برخوردار نيستند؛
وگرنه اينهمه اختلافات ديدگاه در مسائل فقهي ،كلامي و تفسيري وجود نميداشت .لذا

منطق عرفان نظري

پس گزارههاي وجودي در ميزان ديني معيار سنجش هستند.

٨٣

گزارههاي ديني وقتي به بشر غيرمعصوم خطاب شده ،از حيث دلالت بر دو قسماند:
گزارههاي تحققي و گزارههاي قطعي؛ لذا ميزان ديني كه گزارههاي عرفان نظري با آن به

سنجش در ميآيند ،همه گزارههاي ديني اعم گزارههاي تحققي و گزارههاي قطعي را در
بر ميگيرد .هرچند شايد به پندار آيد كه فقط بايد گزارههاي تحققي را ميزان به حساب

آورد؛ ازآنرو كه ميزان تا صدق نامشروط نداشته باشد و از حجيت صدق برخوردار
٨٤

نباشد ،نميتواند معيار قرار گيرد و چون اين سنخ گزارهها فقط صادقاند ،به تعبيري از
واقع خبر ميدهند ،بلكه متن واقع هستند ،ميتوانند ميزان قرار گيرند؛ اما اين پندار

ناصواب است .زيرا گزارههاي تحققي همه گزارههاي عرفاني را پوشش نميدهند .چه
پي
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بسيار گزارههاي عرفاني هستند كه نميتوان از ميان گزارههاي تحققي گزارههاي
متناسبشان را پيدا كرد .از طرفي نيز به صرف نيافتن گزارهاي متعارض از دين نميتوان

حكم به عدم تعارض آن گزاره با دين و درنتيجه حكم به صدق آن با واقع داد .چه اينكه
عدم كشف تعارض به معناي كشف عدم تعارض نيست؛ لذا بايد به سراغ گزارههاي

قطعي )تنجيزات( رفت تا در يك فرايند اجتهادي تعارض يا عدم تعارض آن گزاره با
دين كشف شود كه دستكم به نحو مشروط و از باب احتياط اجتهادي به صدق يا خطاي

گزاره عرفاني حكم داد .بنابراين گزارههاي ديني نه فقط گزارههاي تحققي ،بلكه گزارههاي
قطعي را نيز در بر ميگيرد تا معيارهاي سنجش باشند .اين معيارهاي ديني به عنوان ادله
با تنقيح مناط به دو قسم احتجاجات به عنوان معيارهاي پايه و تنجيزات به عنوان
معيارهاي غيرپايه تقسيم ميپذيرند .البته تفصيل سخن با همه جوانبش را بايد در جاي

ديگر جست و ما در اينجا فقط براي تشخيص و تبيين معيارهاي پايه و غيرپايه در ساحت
گزارههاي اعتقادي از آن مدد ميگيريم.
مبناي اين تقسيم ،نظريه تفكيك حجيت از منجزيت است ،به خلاف نظر مشهور در

اصول فقه كه چنين تفكيكي به چشم نميخورد .بر اين اساس ادله شرعي بر دو قسم
احتجاجات و تنجيزات تقسيم ميپذيرد.

 .٢احتجاجات و تنجيزات
مقصود از ادله شرعي در اينجا ادلهاي هستند كه به نص يا اجتهاد مستند به كتاب و سنت
ميباشند نه آنكه ادله عقلي مانند ضروريات را نيز در بر بگيرد؛ چنانكه در فصل ميزان

عقلي از آن سخن گفته ميشود؛ علاوه بر آنكه اين ادله شرعي نه شامل همه ساحتهاست،

كه به ساحت حقيقت اختصاص دارد؛ يعني از سنخ معارف و اعتقادات هستند كه به دليل
كاشفيت از واقع و حكايت از نفس الامر ،معيارهاي صدق ميباشند.

٨٥

احتجاجات يعني حجتها ،ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به

نحو نامشروطي تصديق ميكند؛ مانند مداليل متواترات شرعي؛ اما تنجيزات يعني منجزها
ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را به گونهاي در عقل تثبيت ميكند كه عقل به آن
قطع بالمعني الاعم مييابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت تخلف از آن
معذور نيست ،بيآنكه بتواند بر طبق اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط تصديق

كند؛ مانند مداليل اخبار آحاد معتبر.

 .٢-١شناسههاي احتجاجات و تنجيزات

براي شناسايي هر يك از اين ادله به مؤلفهها و نشانههاي هر يك از آنها ميپردازيم.
شناسه اول :احتجاجات ادله پيشااجتهادي هستند ،بر خلاف تنجيزات كه ادله اجتهادي

هستند؛ زيرا احتجاجات ادله متحقق الصدور و متحقق الدلاله و به تعبيري يقينيالصدور
و يقينيالدلالة ميباشند و اين سنخ از ادله نصوص نام دارند .براي دستيافتن به مداليل
نصوص به اجتهاد نيازي نيست؛ بلكه مداليل و مؤدياتشان به صورت واضح و روشن بر
واقع دلالت ميكنند؛ لذا احتجاجات پيش از اجتهاد قرار دارند و پايه اجتهاد ميباشند.
هرچند بايد توجه داشت براي اصطياد احتجاجات ميبايست در مقام استخراج و اكتشاف

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
نظريات به شمار ميآيند؛ پس احتجاجات پيشااجتهادي هستند؛ مانند وجود كمالاتي چون
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گونهاي تثبيت ميكنند كه عقل با تمامي مبانياش اين مؤدي را با قطع بالمعني الاخص به

علم و حكمت براي خداي سبحان ،بر خلاف تنجيزات كه ادله اجتهادي هستند؛ زيرا در
اينگونه ادله نخست بايد درصدد استخراج ادله متحققالصدور و قطعيالدلالة و يا
قطعيالصدور و متحققالدلالة يا قطعيالصدور و الدلالة برآمد؛ سپس به روش اجتهادي به
استنباط مداليل آنها پرداخت؛ آنگاه آن مستنبطات را به عنوان تنجيزات پذيرفت؛ مانند
٨٦

دامنه علم ولي معصوم.
شناسه دوم :احتجاجات ادله مُثبته هستند ،بر خلاف تنجيزات كه ادله منجزه هستند؛
يعني احتجاجات ادلهاي هستند كه مدلولات خود را بر حسب واقع شرع به ثبوت
ميرسانند؛ يعني موجب استقرار واقع در عقل گشته و واقع ثابت را چه به نحو سلبي و
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چه به نحو ايجابي ،چه به صورت حملي يا شرطي و چه به گونه متصله يا منفصله اثبات
ميكنند؛ لذا موجب تحقق مدلول و مدعا تا سرحد نفي نقيض ميشوند؛ مانند وجود خدا؛
ولي تنجيزات ادلهاي هستند كه عهدهدار اثبات واقع نيستند و به بود و نبود واقع كاري

ندارد؛ بلكه به نحو مشروط يعني به شرط مطابقت مدلولاتشان با واقع شرع در رده تسجيل
و تأييد حدسهاي استنباطي قرار ميگيرد و نتايجي جز اقناع معرفتشناختي به بار

نميآورند؛ مانند كيفيت معيت وجود خداي سبحان با خلايق هستي.

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

مشروط هستند؛ چراكه احتجاجات به دليل آنكه كاشفيت تام با مداليل ثابت دارند و افزون
بر آن ضرورت صدق دارند و هرگز خطا نميپذيرند ،براي دلالت بر واقع كافي هستند و

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
نحو مشروط مدركيت يابند؛ ازاينرو احتجاجات مدارك مطلق و تنجيزات مدارك مشروط
هستند.

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

بالمعني الاعم هستند .ادله شرعي چنانكه بيان شد اعتقادي كاشف از واقع را ميآفرينند؛

ولي سخن اينجاست كه اين اعتقاد كاشف تا چه پايهاي است؟ آيا اين اعتقاد تا سرحد
نفي نقيض و عدم امكان خلاف پيش ميرود يا نه ،فقط باوري است كه احتمال نقيض و

امكان خلاف را نيز بر ميدارد؟

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

و به قاطع اختصاص دارد ،به ديده اصوليين به معناي اعتقادي مبتني بر دليل كاشف است
كه عقل در برابر آن دليل منجز و ملزم است و بر پايه آن به نوعي از واقع محافظت
ميكند .اين قطع به دو قسم تقسيم ميپذيرد :يكي قطع بالمعني الاخص و ديگري قطع
اگر قطع بر دليل كافي ،ثابت ،ضروري و كاشف تام از واقع اتكا داشته باشد ،يعني بر

دليلي كه خطاناپذير ،خلافناپذير ،انكارناپذير ،ابطالناپذير ،تغييرناپذير و تعارضناپذير
كه نشان از صدق محض و زوالناپذير آن دارد ،متكي باشد ،آن قطع را قطع بالمعني
الاخص گويند كه در اصطلاح به آن يقين منطقي گويند .اين يقين تصديق به نحو نامشروط
را به ارمغان ميآورد .به اين دليل حجت نيز گويند .همه احتجاجات از سنخ اين دليل
هستند؛ يعني احتجاجات به معناي اثبات مضمون مدعا تا سرحد نفي نقيض و نفي امكان

خلاف است.

اگر قطع بر دليل مشروط و نظري همراه با كاشفيت ناقص از واقع اتكا داشته باشد،

يعني بر دليلي كه علي رغم اتقان و اقناع مدلول ،در ظرف امكان خطاپذير ،خلافپذير،

نقضپذير ،انكارپذير ،ابطالپذير ،تغييرپذير و تعارضپذير كه نشان از صدق مشروط و
زوالپذير آن دارد ،متكي باشد ،آن قطع ،قطع بالمعني الاعم گويند كه در اصطلاح به آن
قطع اصولي گويند؛ لذا اين قطع چيزي جز احتمال شديد مقرون به احتمال خلاف نيست؛
ازاينرو موجب تصديق مشروط يعني مشروط به صدق )مطابقت با واقع( ميشود .به اين
دليل نيز منجز گويند .تنجيزات در حوزه معارف و اعتقادات از سنخ اين دليل هستند؛

يعني همه تنجيزات به معناي تأييد و تسجيل مضمون مدعاست كه با امكان خطا و خلاف
مقرون است.
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بالمعني الاعم.

٨٧

شناسه پنجم :احتجاجات مدارك ثابت هستند؛ ولي تنجيزات مدارك متغير هستند؛
چراكه احتجاجات ازآنرو كه ضرورت صدق ،تماميت كشفي و خطاناپذيري دارند ،از

مدركيت ثابت برخوردارند؛ ولي تنجيزات به دليل عدم ضرورت صدق ،نقصان كشفي و

خطاپذيري از مدركيت متغير برخوردارند و تبدّل در آنها راه دارد؛ ازاينرو فقط

احتجاجات هستند كه متعلق ايمان قرار ميگيرند؛ زيرا ايمان نه به ظنون و ظواهر ،بلكه
٨٨

فقط به حق محض ،صدق صرف و ثبات مطلق تعلق ميگيرد و اين خصايص اوصاف
احتجاجات هستند .اين ارزش اعتقادي احتجاجات را تا مرز كشف تام از واقع و در پي

آن يقين به مدلول و مدعاي آن پيش ميبرد؛ ولي تنجيزات به دليل فقدان اين اوصاف
پي
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هرگز نميتوانند طرف تعلق ايمان قرار گيرند .پس ارزش اعتقادي تنجيزات چيست؟
 .٢-٢اعتبارسنجي تنجيزات در حوزه اعتقادات

در احكام ظاهري ،تنجيزات بر فرض آنكه بر خطا باشند به دليل مذهب تخطئه كه
منجزيت يا معذريت را در پي دارد ،ارزش تكليفي دارند؛ ولي در حوزه معارف و اعتقادات

چه ارزشي دارند؟ كسي كه بر اساس تنجيزات به چندي از اعتقادات رسيد و عقلش نيز
براي آن احتمال خلاف ميدهد و دلش نيز به آن اعتمادي نميكند ،پس چه اعتباري دارد؟
براي پاسخ دوباره نظريه تفكيك حجيت از منجزيت بر ميگرديم .اين نظريه بر قطع

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

از واقع و مدركيت براي استناد به واقع شرع تكيه دارد؛ لذا حجيت و منجزيت نه از لوازم
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.

توضيح آنكه احتجاجات به نحو تمام و مطلق كاشف از واقعاند كه ميتوان بر آن نام

كشف ذاتي نهاد؛ ولي تنجيزات به صورت ناتمام و مشروط كاشف از واقعاند كه ميتوان

آن را كشف طريقي ناميد .ادله شرعي براي آنكه براي عقل عملي الزامآور و اعتمادساز و
براي عقل نظري قطعآور باشند ،بايد جايگاه كشفي داشته باشند؛ زيرا هدف از اقامه دليل

كشف واقع است و اگر خاصيت كشف از واقع به كل از ادله سلب شود ،سفسطه حاكم
گشته ،آگاهي از واقع به كل منتفي شده و يأس از وصول به واقع پديد ميآيد؛ اما پذيرش

اين خاصيت به معناي پذيرش كاشفيت تام و مطلق براي همه ادله و حكايت آنها از
واقعيات نيست؛ زيرا احتجاجات به دليل ضرورت صدق و قطعيت بالمعني الاخص فقط

اينگونه هستند؛ ليكن تنجيزات نه؛ چراكه امكان وجود خطا و كشف خلاف در دليل
تنجيزي وجود دارد كه البته با كاشفيت آن از واقع منافات ندارد؛ زيرا اگرچه تنجيزات با
خاصيت امكان خطا توان كاشفيت تام از واقع را ندارند ،ميتوانند از واقعيت محافظت

نميشود ،عقل همگاني در دوران امر بين محافظت با ملاك از واقعي كه اهمالناپذير است
و آثار فراواني بر آن مترتب است و بايد آن را رعايت كرد و بين الغا و اهمال بيدليل
واقعيت ،به محافظت از واقع حكم ميدهد كه اين محافظت ملاك اصلي تنجيز در
تنجيزات است؛ افزون بر آنكه تعهد به تنجيزات موجب خروج از بنبست سفسطه به
لحاظ معرفتشناختي و از دره يأس به لحاظ روانشناختي شده كه اين خود يك طريقي
براي كشف في الجمله واقع است؛ زيرا درست است كه احتمال وجود حيث خطا در
مدلولات و مؤدياتشان ميرود ،ولي يا در طي اجتهاد مضاف كه به تراكم ادله مؤيد و
مدارك معاضد ميانجامد ،اين احتمال به حداقل ممكن ميرسد و در يك حركت صعودي
بهتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك ميشود و پيشرفتهاي بسياري را به بار ميآورد

يا نه ،به دلايلي مانند تغيير در مباني يا تحصيل معارف جديد كه دست آورد فهمي متفاوت
از كتاب و سنت ميباشند ،از حيث خطاي ادله آگاهي عقلي يافته و به نقد آن ادله دست
زده و دوباره به بررسي اجتهادي منابع اقدام ورزيده و به مدلولاتي خلاف مدلولات پيشين
ميرسد كه كمترين رهاورد كشف خطا و خلاف ،اول ًا ميتواند كشف حيثي از حيثيات

واقع باشد ،ثاني ًا ميتواند فتح بابي براي اكتشافات جديد باشد؛ چنان كه پيشرفت تمامي
اكتشافات بشري بر اين منطق استوار بوده و هست.

با توجه به اين ارزش اعتقادي تنجيزات تا آن هنگامي كه كشف خطاي آن صورت
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كنند؛ چراكه ادله منجزه اگرچه كاشف تام از واقع نيستند و امكان وجود خطا از آن سلب

٨٩

نگرفته ،باقي است؛ چراكه بر پايه كاشفيت تنجيزات ،تنجيزات مدركاند و اين كاشفيت
و مدركيت منشأ سه اثر و خاصيتاند :يكي تأييد منطقي حدس استنباطي و ديگري قطع

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

با اثر تأييد منطقي يعني ناچيزسازي احتمالات خلاف ،به تصديق مشروط ميرسيم؛

زيرا تصديق مشروط در حوزه مستنبطات بر خلاف تصديق مطلق كه بر دليل خطاناپذير
٩٠

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

است .اين شرط ،همان شرط مطابقت با واقع شرع است؛ يعني مجتهد پس از تأييد و
تصديق حدس استنباطي ،به دليل وجود احتمال خلاف و امكان خطا همواره اين باور را
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دارد كه اگر اين تصديق ،با واقع شرع يعني با آنچه در واقع كتاب و سنت برقرار است،
مطابقت داشته باشد و به تعبيري اگر مطابق با اعتقاد ائمه معصومين باشد ،به آن معتقد
است وگرنه از آن تبري ميجويد و منكر آن است.
با اثر قطع عام به اقناع معرفتشناختي دست مييابيم .اقناع معرفتشناختي به معناي

تصديق غالب به چيزي است كه از مظنونات استنباطي سرچشمه ميگيرد و با اعتقاد به
امكان خلاف آن همراه است .اثر اين اقناع انتفاي تزلزل و اضطراب در عقل عملي است؛
يعني اثر علمي و عملي احتمال خلاف را از بين ميبرد ،اگرچه در واقع چنين احتمالي
وجود دارد؛ لذا اين اثر از مرز معرفتشناختي فراتر نميرود و در محدوده اقناعي كه

شمول اندكي دارد ،محصور ميماند .با اين حال مجتهد با طمأنينه مقرون به تصديق بر

آن تنجيز صحه ميگذارد و بر مبناي آن ،نظريه ميسازد ،نظامي خلق ميكند ،فروعي
استخراج ميكند و نتايج علمي و عملي ميگيرد.
با احتياط عقل عذر قانعكنندهاي براي مخالفت با نظر يا عمل نخواهد داشت؛ اگرچه
دليل اثباتكنندهاي نيز در حد قطع بالمعني الاخص )يقين( براي نظر و عمل در ميان

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.

بنابراين از تنجيزات سه انتظار ميرسد كه سطح ارزش اعتقادي آن را مشخص ميكند:

يكي تصديق مشروط ،ديگري اقناع معرفتشناختي و سومي احتياط اجتهادي.
اما دليل پافشاري نظريه تفكيك حجيت از منجزيت بر عدم حجيت تنجيزات آن است

كه تنجيزات هميشه در معرض خطا هستند و هرگز نميتوانند حجيت داشته باشند و در
رديف ادله متحقق الصدور و الدلالة قرار گيرند؛ چراكه اين سنخ ادله ثمره تلاش بشر
غيرمعصوم هستند كه با وجود ارزشمندي بايد در جاي خود قرار گيرند و خود را در
رديف ادله احتجاجي كه به يقين از زبان معصوم صادر شدهاند ،جاي ندهند؛ افزون بر

٩١

آنكه قول به عدم حجيت تنجيزات راه جدل جاهلانه متعصبانه را منس ّد و دريچه پيشرفت
با توجه به آنچه ياد شد ،در مييابيم كه چرا احتجاجات معيارهاي پايه هستند و

تنجيزات معيارهاي غيرپايه .احتجاجات به اين دليل معيارهاي پايه هستند كه ادله
خطاناپذير ،خلافناپذير ،ابطالناپذير ،تغييرناپذير و تعارضناپذيرند؛ لذا ادله
پيشااجتهادي ،مدارك كافي و ثابت ،ادله مثبته ،منشأ قطع خاص و كاشف تام از واقع
هستند؛ ولي تنجيزات ازآنرو معيارهاي غيرپايه هستند كه ادله خطاپذير ،خلافپذير،

ابطالپذير ،تغييرپذير و تعارضپذيرند؛ لذا ادله اجتهادي ،مدارك مشروط و متغير ،ادله
منجزه ،منشأ قطع عام و كاشف ناقص از واقع هستند.

ج( ميزان عقلي
پيش از آغاز بايد دانست به اين دليل در سنجش عرفاني ميزان عقلي را در كنار ميزان
ديني قرار ميدهند كه چه بسا در هنگام سنجش پس از مراجعه به ميزان ديني احتجاجات
به عنوان معيارهاي پايه به دست نيامده باشد و نياز به مراجعه به ميزان عقلي جهت

استخراج ضروريات به عنوان معيارهاي پايه و عرضه سنجشگرايانه به آن باشد .چه اينكه

چه بسا مجتهد در اجتهادات و استظهارات در حوزه تنجيزات از گزند اميال روانشناختي
مصون نباشد.

در اين فراز بايد سه گام برداشت .١ :ماهيت ميزان عقلي؛  .٢ساحت ميزان عقلي؛

 .٣اقسام ميزان عقلي.

منطق عرفان نظري

را مفتوح ميسازد.

 .١ماهيت ميزان عقلي
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،

٩٢

براي استحصال مطالب و تمكن بر شناخت حقايق و براي پيشگيري از خطاي فكر و
انديشه و براي تمييز نظريه صحيح از نظريه ناصحيح كوشيدهاند تا دانش عقلي به نام
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
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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
آمدند؛ زيرا درست است آنان به روش شهودي به حقايق رسيدهاند ،چه بسيار كه به
مواجيد متعارض مبتلا شدهاند و به اختلاف در افتادهاند و به مقابله با مواجيد متناقض با

وجدشان پرداختهاند؛ پس به دانش آلي عقلي نيازمندند )ر.ك :تركه اصفهاني،١٣٨٧ ،
ص .(٤٠٤ماهيت دانش آلي عقلي به عنوان ميزان عرفان نظري چيست؟

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

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

و در صحت و سقم آن ترديد پيدا كردهاند ،آن نظريه يقيني متناسب با آن مطلب را

استحضار كنند و به درستي يا نادرستي آن حكم كنند؛ مانند كسي كه در پهنه جهان مادي
ذوات اشيا را در تكاپو و حركت ميبيند و بعد در صحت اين شهود و اين گزاره كه »ذات
اشياي مادي در حركت است« ترديد ميكند؛ ولي با سرمايه ملكات عقليه اصل حركت
جوهري را به عنوان يكي از اصول يقيني استحضار ميكند و به صحت آن حكم ميكند؛

درست مانند كسي كه بر بحرهاي شعري آگاهي كامل دارد و آن بحرها براي وي ملكه

شدهاند و هرگاه شعري را ميشنود ،بيدرنگ آن را به دستگاه بحري خود عرضه ميدارد
و موزون را از غيرموزون تمييز ميدهد .بر اين اساس موقعيت ميزان عقلي موقعيت

پساشهودي و پساتوصيفي است؛ زيرا عرفاي حكيم كه قواعد حكمي و عقلي براي آنان
ملكه شده است ،به محض آنكه از حالت مشاهده بيرون آمدهاند يا پس از آن به توصيف

آن پرداختهاند ،رهيافت شهودي و توصيفي را با آن قواعد به محك ميكشند و به صحت
و خطاي آن حكم ميكنند .بديهي است كه عارفي ميتواند به ملكه حكمي دست يابد كه

چندين و چند سال در حكمت و فلسفه زحمت كشيده باشد و اين ،به دانش نظري
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
وجداني را ميبندد؛ چنانكه ملاصدرا درباره مسئله خاصي ميگويد» :هذه المسئلة ]من
المسائل الحكمية[ اذا عرفت و احكمت و علمت  ...فقد تمهدت قواعد الوصول الي عالم
الكشف و الشهود العقلي تمهيدا باوضح طريقه و احكم سبيل« )صدرالمتألهين،١٤١٩ ،
ج ،٢ص /٥٨١-٥٨٠همو ،١٩٨١ ،ج ،٣ص.(١٦٢

بر اين اساس كه از منظر ارباب سلوك و شهود يكي از ميزانهاي عرفان علوم نظري

يقيني است )ر.ك :تركه اصفهاني ،١٣٨٧ ،ص (٤٠٦-٤٠٥پرسش اينجاست كه به چه دليل
اين ميزان به ميزان عقل شهرت پيدا كرده )يزدانپناه ،١٣٨٩ ،ص (٨٥-٨٤و ما به آن ميزان
عقلي ميگوييم؟

پاسخ را بايد با توجه به چيستي ماهيت اين علوم نظري كه در منطق و فلسفه تحصل
پيدا كردهاند ،پي گرفت.
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
متناسب است ،مجموعه گزارههاي كلي معرفتبار است كه در يك ساختار منتظم بنيان

دارد .بر اين اساس دانش آن هنگام دانش نام ميگيرد كه ساختاري منتظم و چيدماني
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برهاني افزون بر موقعيت پساشهودي ،موقعيت پيشاشهودي نيز ميبخشد و اين موقعيت

٩٣

منطقي داشته باشد ،به گونهاي كه مجموعهاي بههمپيوسته از مباحث و مسائل مرتبط
حاصل گردد تا نتايج مطلوب و سازگار به دست آيد؛ ازاينروست كه ماهيت دانش
درحقيقت ،دستگاهوارگي است و ماهيت دستگاه نيز بههم پيوستگي ،همسازگاري،
همگرايي و همپوشاني اجزاي يك كل است .در عرف علمي براي شكلگيري اين دستگاه

سازمند وجود چند مؤلفه ضروري است و آن چند مؤلفه عبارتاند از :موضوع ،مسئلهها،
٩٤

غايتها ،تعريفها ،اصلها ،نظريهها ،استدلالها ،روشها ،سنجشها و غيره .هر كجا اين

دستگاه باشد ،دانش نيز هست .مشخصه هر دانش نخست گونه موضوع ،آنگاه نوع
مسائل ،نظريات ،غايات و نوع روش يا روشهاست .پس دانش چونان دستگاهي از
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اصلها ،ضابطهها ،مسئلهها ،روشها و نتيجهها در همه موقعيتها و در همه فرضهاست؛
يعني اين چيستي ثابت و تغييرناپذيرست ،هرچند موضوع تغيير كند ،اصول و مسائل به
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.

در وهله دوم چيستي دانش نظري بايد روشن شود .به نظر ميرسد براي درك چيستي

اين دانش بايد به خاستگاه اصلي آن يعني دستگاه انديشه بشري و دستگاه شناخت آدمي
توجه نمود و طبقات نهادينه اين دستگاه را بررسي كرد؛ چراكه اين دانش نظري نوعي

انديشيدن است؛ ولي نه هرگونه انديشيدن كه در همه آن طبقات رخ ميدهد؛ بلكه
انديشيدن عقلي بر پايه اصول عقلي درباره پرسمان عقلي به روش عقلي است .مقصود از

اين پرسمان نظامي از مسائل متعدد اما مرتبط كه از خود عقل بر ميخيزند ،مسائلي كه
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
استدلال چيدمان مييابد تا به آن پرسمان پاسخ دهند؛ پس مقصود از اين دانش ،دانش
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
عقل صورت گيرد ،دانش عقلي نام دارد )عابدي شاهرودي ،١٣٨٩ ،ص.(٣١

با اين توضيح دو نكته سر ميگشايد :يكي راز اطلاق ميزان عقلي بر علوم نظري؛
چراكه علوم نظري علوم عقلي هستند كه از حيث سمت آلي براي عرفان نظري نام ميزان
گرفتند تا ملاكي براي صدق و خطاي گزارههاي عرفاني باشند.

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

شناخت و نظام ادراكي است كه در موقعيت پساشهودي پساتوصيفي با اصول عقلي درباره
پرسمان عقلي ميانديشد تا نتايج آن انديشه به عنوان معيار صدق و خطاي گزارههاي

عرفاني قرار گيرند.

٩٥

 .٢ساحت ميزان عقلي
دستگاه شناخت مجموعهاي سازوار از گزارههاي عقلي است ،پرسش به اقسام اين گزارهها
معطوف ميشود.
چنانكه در منطق و فلسفه اسلامي طرح و بحث شده است ،قضايا و تصديقات در

چارچوب اقسامي نشان داده شدهاند .در اين نشانداد دو نظريه وجود دارد :يكي نظريه
پيشين بنياد از آ ِن بيشتر حكماي اسلامي است و ديگري نظريه نوبنياد كه از آن حضرت

استاد علي عابدي شاهرودي است و چون اين تحقيق بر اساس نظرية نوبنياد است ،تنها
به آن ميپردازيم.

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

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
هي محسوسات ادراك عقلي است و ادراك حسي ،ادراك خيالي و ادراك وهمي
عنصرهاي دستگاه شناخت و حس و خيال و وهم ابزارگان دستگاه عقل هستند.
برايناساس گزارههاي عقلي همه گزارههاي كلي و جزئي را در بر ميگيرد.

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

گزارههاي عقلي محض و گزارههاي عقلي تركيبي ،و گزارههاي عقلي محض بر اساس

منطق عرفان نظري

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

تقسيم عقل به عقل نظري ،عقل عملي و عقل اخلاقي به گزارههاي عقلي نظري محض،
گزارههاي عقلي عملي محض و گزارههاي عقلي اخلاقي محض؛ هر يك از گزارههاي

نظري ،عملي و اخلاقي نيز به اعتبار تقسيم عقل به عقل عام و عقل خاص به گزارههاي
عام عقلي محض و گزارههاي خاص عقلي محض تقسيم ميشوند.

گزارههاي عقلي محض گزارههاي پيشاتجربي هستند كه به روش استدلالي و تعقلي

٩٦

محض بدون دخالت هيچ عنصر و ويژگي تجربي و بدون هيچگونه رابطه با حس و تجربه

در مقام كشف از واقع هستند؛ بر خلاف گزارههاي عقلي تركيبي به تعبيري تجربي كه
گزارههاي عقلي -حسي يا عقلي -شهودي هستند و براي كشف واقعيت در قياسات و
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استدلالات از دادههاي حسي يا دادههاي شهودي استفاده ميشود.

گزارههاي عقلي محض به اعتبار تقسيم عقل محض به عقل نظري ،عقل عملي و عقل
اخلاقي به سه گزاره نظري ،عملي و اخلاقي تقسيم ميشود.
گزارههاي عقل نظري محض گزارههاي هستند كه فقط به شناخت محض توجه دارند؛

شناختي كه هيچ تحيث عملي و اخلاقي ندارد و بالذات خاصيت عمل و اخلاق ندارند؛
مانند گزارههاي فلسفي در فلسفه اولي كه درباره واقعيتي هستند كه هيچگونه تحيثي آن

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

گزارههاي عقل عملي محض گزارههايي هستند كه بالذات خاصيت عملي و اخلاقي

دارد؛ به تعبيري بخشي از تصديقات و تصورات است كه در داخل خود عنصر عملي
دارند؛ البته نه بهطورمطلق ،بلكه به حيثي است كه اراده را به سوي عملي تعيين و جهت
ميدهد ،بدون آنكه اميال دخالت داشته باشند و قوه شوقيه دخيل باشد ،بلكه بر پايه قانون

اخلاق؛ يعني اين دست از گزارهها مدركاتي هستند كه بر اساس قانون اخلاق و بر پايه
حسن و قبح ذاتي اراده را به سوي عملي مقرر ميدارد ،چه ملكه اراده از اين تعيين تبعيت

بكند يا نه؛ لذا اين گزارهها نه فقط به گونه صوري كه به گونه محتوايي چنين اقتضاي

ارادي را دارند.
گزارههاي عقل اخلاقي محض اصول و قوانين كلي اخلاق هستند كه خاصيت اخلاقي

دارند ،بيآنكه حيث تعيين و جهت اراده را داشته باشند؛ يعني عنصرها و محتوهاي آنها
فارغ از هر نوع تعلق و وابستگي چون سود و زيان و به گونه مطلق در صورتها و

قاعدههاي كلي تحقق يافته و مقرر گشتهاند.

البته گزارههاي سهگانه عقل محض از آن حيث كه به پرسمان درباره ما بعد طبيعت

ميپردازند ،سه نوع نظام ما بعد طبيعي پديدار ميسازند؛ يعني سه نوع نظام از قضاياي
محض ،ما بعد طبيعت عقل عملي محض و ما طبيعت عقل اخلاقي محض.

هر يك از اين گزارههاي سهگانه عقل محض به اعتبار تقسيم عقل به عقل عام و عقل
خاص به گزارههاي عام و گزارههاي خاص تقسيم ميشوند.
گزارههاي عقل عام گزارههاي ضروريالصدق در همه موقعيتها و فرضهايي هستند

كه پيش از تجربه حسي و استدلال نظري و بدون اتكا به اكتسابات و نظريات مختلف
بشري به گونه نهادينه در طبيعت عقل جاي دارند؛ لذا آن گزارههاي پيشاتجربي و

پيشااستدلال ضروريالصدق هستند؛ مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين.

گزارههاي خاص گزارههاي خطاپذيري هستند كه از ضرورت صدق برخوردار نيستند؛

گرچه امكان صدق دارند و از حيث شخص استدلالكننده ميتوانند به ضرورت صدق

خاص برسند ،بدون تعدي ضرورت به ديگر كائنات .اين گزارهها از رده اصول و قوانيني
بر ميخيزند كه عقل به شيوه استدلال نظري با استمداد از عقل عام به استنباط از دادههاي
آن عقل پرداخته و آن نتايج را اكتشاف ميكند؛ لذا عقل خاص تركيبي از عقل عام و
اكتشافات و استنباطات است و دستگاهي خاص براي پرورش نظريهها ،نقد نظريهها،

اصلاح ،حذف يا اثبات نظريههاست.

ما در بحث بعدي به تفصيل به مختصات هر يك از گزارههاي عام عقلي نظري محض

و گزارههاي خاص عقلي نظري محض تحت عنوان عقل عام نظري و عقل خاص نظري
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تركيبي عقلي محض )پيشاتجربي( درباره واقع كه عبارتاند از :ما بعد طبيعت عقل نظري

٩٧

خواهيم پرداخت؛ زيرا اين دو صنف از معيارهاي پايه و غيرپايه ميزان عقلي به شمار
ميآيند.

بنا بر آنچه گفته شد ،در ساحت سنجش گزارههاي عرفان نظري همه اين گزارههاي

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

تركيبي و در ميان سه قسم از عقل محض يعني عقل نظري ،عقل عملي و عقل اخلاقي
٩٨

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

گزارههاي عرفان نظري قرار ميگيرند؛ زيرا عقل محض مستقل از عرفان شهودي و عرفان
نظري ،و عقل نظري متناسب با عرفان نظري است.
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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
عقل محض ميانديشد؛ پرسماني در حوزه عقل نظري محض كه بر پايه قوانين و
ضروريات عقل نظري عام و نتايج و نظريات عقل نظري خاص به نظارت سنجشگرانه
گزارههاي عرفان نظري ميپردازد.

 .٣معيارهاي عقلي در ميزان عقلي
پس از بررسي شناسه ميزان عقلي ،نوبت بررسي معيارهاي موجود در ميزان عقلي است
و بايد با شناخت اقسام و مصاديق هر يك از آن معيارها دستگاه سنجش عقلي را نيز

بشناسيم .معيارهاي عقلي همان گزارههاي هستيشناختي در دستگاه عقل نظري هستند
كه به دو قسم ضروريات به عنوان معيارهاي پايه و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه

تقسيم ميشوند .مبناي اين تقسيم ،تقسيم عقل به عقل عام و عقل خاص است ،نه نظر
مشهور كه بر مبناي تقسيم احكام عقليه به احكام عقليه اوليه چون بديهيات و احكام
عقليه ثانويه چون مكتسبات تكيه دارد .راز اين گزينش اولاً طرح و تبيين تفصيلي
شناسههاي هر يك از ضروريات و نظريات در اين نظريه است؛ ثاني ًا نسبت به نظريه

مشهور شمول دارد و افزون بر التفات به مختصات بديهيات و مكتسبات ،به مختصات

ديگري نيز توجه داشته و به آن پرداخته است؛ ثالثاً ملاك صدق در قضايا به دقت و

ظرافت تبيين شده است .اين نظريه از نوآوريهاي گرانسنگ حضرت استاد علي عابدي

شاهرودي است )عابدي شاهرودي /١٣٨٥ ،همو.(١٣٨٩ ،

اين گام به سه بخش توجه ويژه دارد .١ :شناسه ضروريات )عقل عام( و نظريات

)عقل خاص(؛  .٢ملاك تشخيص صدق در نظريات؛  .٣اعتبارسنجي نظريات.
 .٣-١شناسههاي ضروريات و نظريات

هر يك از اين دو صنف معيار ،نشانهها و شناسههايي دارند كه در اينجا به قدر توان به

٩٩

برخي از آن نشانهها و شناسهها اشاره خواهد شد.
 .٣-١-١شناسه هاي ضروريات و نظريات

برخوردار نيستند .مقصود از همگاني اين نيست كه همه اشخاص آن را ميپذيرند يا همه

افراد بهطورصدفه بر آن اجماع و اتفاق كردهاند؛ بلكه چهار مؤلفه در آن لحاظ ميشود:
يكي آنكه طبيعت عقل به عنوان دستگاه شناخت كه بر حسب چيستي مستقل از هر

ساختار و هر مرتبه حاوي اين اصلها ،مفهومها و شناسههاست ،در هر كائن خردمند از

ناحيه مبدأ كل نهاده شده است .اين اصلها ،مفهومها و شناسهها به شيوه پيشانه در سنخ
عقل برقرارند و در هر موقعيت بيدگرگوني ميمانند .دوم آنكه همه عقول بشري به دليل

برخورداري از طبيعت عقل به گونه يكسان از آن بهرهمندند؛ اگرچه بايد براي برخي از
عقول آشكارسازي گردند؛ لذا آشكاري شرط همگاني نيست .سوم آنكه طبيعت عقل به
خودي خود ضروريات را تصور و تصديق ميكند و چون طبيعت عقل چنين ميكند ،به

ناگزير هر كائن خردمندي بر حسب آن طبيعت آنها را تقرير ميكند ،خواه به عنوان يك
فرد آنها را از حيث تصميمگيري بپذيرد يا رد كند .چهارم آنكه هيچ عقلي از آن نظر كه
عقل است ،امكان خروج از احكام طبيعت عقل را ندارد؛ احكامي كه براي هر فردي از
عقل در هر شرايط و موقعيت ازآنرو كه عقل است ،صادق است؛ لذا ضروريات

انكارناپذير ،تخطئهناپذير ،تعارضناپذير و زوالناپذير هستند و ملاك صدق و كذب همه
تعاريف و قضاياست.
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شناسه اول :ضروريات اصول عام و همگاني هستند ،به خلاف نظريات كه از اين عموميت

هيچيك از اين چهار مؤلفه در نظريات نيستند؛ يعني اول ًا در چيستي عقل به عنوان
عقل مندرج نيستند؛ بلكه نتايج دستگاه عقل هستند .ثاني ًا همه عقول بشري از آن بهرهمند

نيستند ،حاصل اكتشافها و استنباطهاي عقول خاص يعني انديشمندان و دانشمندان
هستند .ثالثاً طبيعت عقل آنها را به خودي خود تصور و تصديق نميكند؛ بلكه به دليل

اتكا به اكتشافها و استنباطها قابل رد و قبول هستند .رابع ًا به دلايلي چون خطاپذيري،
١٠٠

امكان خروج از احكام نظريات در برخي از موقعيتها و شرايط وجود دارد؛ ازاينرو
نظريات انكارپذير ،ابطالپذير ،تعارضپذير و زوالپذير هستند؛ بدين معنا كه اگر برهاني
درست بر خلاف آنها برقرار شد ،از تصديق ساقط ميشوند و باطل ميگردند و اگر ادله
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مساعد و مخالف در پيرامونش تجمع كردند ،دچار تعارض ميشوند و در برخي موارد

از درون متعارضاند و سرانجام با دليل قويتر هرچند قاطع و تام نباشد ،در معرض زوال
در ميآيند.
شناسه دوم :ضروريات پيشيني هستند ،به خلاف نظريات كه برخي پيشيني و برخي

پسيني هستند؛ به اين معنا كه ضروريات نهتنها بهطورمطلق پيشاتجربي هستند ،بلكه
پيشااستدلالي نيز هستند؛ هرچند از جهت پيشااستدلالي بر دو قسماند :ضروريات مستقل
و ضروريات وابسته .ضروريات مستقل همان ضروريات محض هستند كه به هيچوجه به

پيشينه تصديقي وابسته نيستند؛ يعني براي تصديق به حد وسطي كه از پيش تصديق شده،
نيازي ندارند؛ لذا پيشااستدلالي محض هستند؛ مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين و اصل

اينهماني.

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

پيشين اتكا دارند؛ تصديقي كه به رده قياسات عامه تعلق دارند و با حدود وسطي ثابت
ميشوند؛ مانند اصل امتناع دور يا تسلسل .مقصود از »در عين ضرورت صدق« آن است

كه به هيچوجه وارد مرز نظريات نميشوند؛ بلكه نهتنها از حيث صورت در رده منطق
عام هستند ،در ماده نيز فقط از مواد ضروريالصدق بهره ميگيرند و از مواد نظري به

دورند؛ لذا ضروريات وابسته پيشانظري هستند.

در مقابل ضروريات ،نظريات از تيره استدلالات خاص هستند؛ يعني استدلالاتي كه از
تركيب اصول ضروري و نظريهها و ديدگاهها حاصل شدهاند كه برخي در رده عقل محض
قرار دارند و پيشاتجربي هستند؛ يعني فقط از تركيب اصول ضروري و اكتشافهاي عقلي
ناب و استنباطهاي غيرتجربي از آن اصول به وجود ميآيند و برخي نيز در رده عقل

تركيبي قرار دارند كه تجربي هستند و با تركيب اصول ضروري و عقلي و دادههاي حواس
به وجود ميآيند .برايناساس نظريات بر خلاف ضروريات از هرگونه شرايط ذهني،
موقعيتهاي زيستمحيطي ،موقعيتهاي روانشناختي و تحميلي از سوي انگيزهها بر

افزون بر اينها نظريات در موقعيت خطاپذيري ،خلافپذيري ،تعارضپذيري و انكارپذيري
قرار دارند .در عين اينكه ميتوانند در داخل عقل خاص از راه استدلال برقرار شوند و
صدق آنها اثبات گردد ،بيآنكه ثبوت صدق آنها با اصل خطا تنافي داشته باشد و براي
ديگران حجيت متعدي داشته باشد.
شناسه سوم :ضروريات ،اصول ضروريالصدق هستند ،بر خلاف نظريات كه از اين

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

طبيعت شناخت عقلي باز ميگردد و هرگز تعطيلبردار نيست؛ لذا ضروريات در هر
شرايطي صادق هستند ،حتي تكذيبشان مسبوق به تصديقشان است؛ مانند اصل امتناع

تناقض كه تكذيب آن به تصديق آن راجع است؛ ازاينرو احكام همگاني حتي در صورت
مردودشدن از سوي اشخاص باز در همه اصلها ،قضيهها و استدلالهاي آن جاري
ميباشد؛ لذا ضروريات خطاناپذير ،خلافناپذير و تغييرناپذيرند ،بر خلاف نظريات كه

چنين نيستند و افزون بر خطاپذيري و خلافپذيري ،تغييرپذير نيز هستند؛ زيرا همه
نظريات هميشه تحت قانون امكان قرار دارند .آن امكان ،امكان عدم مطابقت با واقع است

كه امكان خطا نام دارد .ازاينروست كه عارفان بر عقل تاختند و از اين تاختن اين پرسش
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انسان وارد ميشود ،آزاد نيستند و چه بسا تحت تأثير آن شرايط و موقعيتها قرار گيرند؛

١٠١

بر ميخيزد كه اگر گزارههاي عرفاني و شهودي خطاپذيرند ،گزارههاي عقلي در ردة
نظريات نيز خطاپذيرند؛ پس چطور گزارههاي عقلي خطاپذير معيار سنجش گزارههاي

عرفاني خطاپذيرند؟ آنان براي اين تاختن ادلهاي نيز اقامه كردهاند.
 .٣-١-٢ملاك تشخيص صدق نظريات

معرفتشناسي پس از پاسخ به چيستي صدق ،به معيار اثبات صدق ميپردازد تا به

١٠٢

چگونگي تشخيص صدق پاسخ دهد و ضابطهاي عام براي شناخت معارف مطابق با واقع
ارائه دهد .در مقام پاسخ ،در بين حكماي مسلمان انظاري وجود دارد كه يكي از آن انظار
كه شهرت دارد ،نظريه پيشينبنياد يعني نظريه ارجاع است كه عموم حكما بر آنند .ديگر

نظر ،نظريه نوبنياد يعني نظريه نقد عقل به عقل است كه به حضرت استاد آيتالله عابدي
پي
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شاهرودي اختصاص دارد و ما در اينجا به آن ميپردازيم.

براي ورود به بحث بايد بر اساس گفتهها و نوشتههاي استاد علي عابدي شاهرودي

به چهار مسئله توجه نمود :اول ،گونههاي ضروري در اين انديشه؛ دوم ،معنا و مفهوم
نقد؛ سوم ،چيستي و فرايند نقد عقل به عقل و چهارم ،دامنه نقد عقل به عقل .شرح
مفصل اين چهار مسئله در اثر ارزشمند ايشان به نام نقد قوه شناخت آمده است.
در اين انديشه ضروريات نه بر اساس بديهيات به اقسام چندگانه ،بلكه با مناطات

عقل عام كه پيش از اين شناسههايش بيان شده ،شناسايي ميشوند .اگرچه چون عقل عام
به عقل نظري عام و عقل عملي عام تقسيم ميشود ،ضروريات نيز بر اصول نظري

ضروري و اصول عملي ضروري تقسيم ميشوند .سخن ما در اينجا بر اصول عملي
ضروري مانند اصل حسن ذاتي عدل يا اصل لزوم مراعات قوانين اخلاق نيست؛ گرچه
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
عام گزارههاي موجبه و سالبه ،قانون نفي واسطه ميان هست و نيست ،قانون امتناع اجتماع
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

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

دستگاه منحصر به فرد شناختاري است كه ميتواند خود را بسنجد و نقد كند ،بيآنكه
تناقضي در بر داشته باشد و بيآنكه دور يا تسلسل تكراري لازم آيد؛ يعني عقل نظام

عقلي خويش را مورد مطالعه قرار ميدهد و نيز آن را محك ميزند و سرانجام بر آن
داوري ميكند ،در عين اينكه هم مدعي است و هم مدعيعليه و هم شاهد .به اين گونه
در ميان همه قوههاي ادراكي و همه نيروهاي محاسبه فقط قوه عقل است كه هم گواه
بيمشكل تناقض يا مصادره يا دور و تسلسل.

برايناساس عقل خود را به دو بخش نظارهكننده و نظارهشونده تفكيك ميكند و با
آن ناظر بر آن نظام نظر ميافكند و آن را به نقد ميكشد كه اگر جز اين بود و به دستگاه
سومي نياز داشت ،به تسلسل ميانجاميد و هيچگاه سنجش اتفاق نميافتاد؛ زيرا آن دستگاه

سوم نيز براي تفكيك مذكور به دستگاه چهارمي نياز داشت و تسلسل تكراري رخ ميدهد.
با وجود اين دو بخش بايد دستكم يك اصل براي سنجش وجود داشته باشد و تحت

هيچ شرايطي دگرگون نشود )اصل قطعيت( و آن اصل در هر فرضي صدق كند؛ چون با
نبود چنين اصلي نقد ناممكن است؛ ازآنرو كه نقد محكزدن مورد سنجش است و به
معياري نياز دارد كه مستقل از سنجشگر و شيء مورد سنجش ،ثابت باشد .اين معيار
ثابت و مستقل در غيرعقل تصورپذير نيست؛ زيرا هر دستگاهي مانند رايانهها همه

امورشان وابسته به ساختار و برنامه دستگاه است و در آن نميتوان اصل مستقل از ساختار
و برنامهها يافت .اين معيارهاي ثابت را پيش از اين به عنوان اصول ضروريالصدق نام
برديم؛ مانند اصل نامشروط و نامحدود اثبات مطلق كه مفاد آن اين است :ما ،چه چيزي

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

منطق عرفان نظري

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

١٠٣

را اثبات ميكند و اين اصل مبناي اصل عدم تناقض است و از اين اصل اصول ديگر
بهطورتحليلي يا بهطوراستنباطي به صورت عام حاصل ميشود .در هر صورت عقل با

اين اصول عام ميتواند بسنجد و نقد و سپس داوري كند .چون هيچيك از اين اصول در
هيچ شرايطي دچار دگرگوني و عدم قطعيت نميشوند و همواره در دسترس هستند.

با تبيين معناي نقد و نقد عقل به عقل ،نوبت به تبيين فرايند نقد ميرسد .اين فرايند

١٠٤

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

نقد ازآنرو بر كار عقل صدق ميكند كه عقل فرايند شناخت و استدلالي را كه به انجام
رسانيده است ،بهسان يك موضوع مورد بازنگري قرار ميدهد؛ اما اين بازنگري باز به
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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
سنجشگر از خود خويش به عنوان موضوع داوري و سنجش جدا كند ،بدون آنكه از

دستگاه عقل خارج شود؛ به تعبيري ميتواند خود را موضوع تعقل و انديشيدن قرار دهد
و همانند بسياري از موضوعات درباره خود بينديشد .روشن است اين تفكيك و

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

تفكيك احكام جداشده از خود ميتواند خويش را موضوع قرار دهد.

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

نظارتكننده و دستگاه نظارتشونده ميرود؛ به تعبيري نقد عقل به عقل در كدام ساحت

واقع ميشود و دامنهاش تا كجا گسترش مييابد؟

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

هر صورت صادق است و هيچ چيزي نميتواند آن را ابطال كند ،ولي عقل عام حدود و
شروطي دارد كه در روند نقد و سنجش به دست ميآيد؛ چنانكه در عقل عام امكاناتي

وجود دارد كه با نقد منكشف و آشكار ميشوند؛ لذا مقصود از نقد در اينجا به اين مقصود
نيست كه اشكال و خطا در عقل عام دانسته شود؛ بلكه به معناي كشف حدود ،شروط و

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

نقد عقل خاص به عقل خاص ،به اين معناست كه دستگاهي از نظريهها و دليلها به

وسيله دستگاه ديگري از نظريهها و دليلها به سنجش گرفته ميشود؛ گرچه هر يك از

آن دستگاهها از عناصر و ضوابط عقل عام خالي نيستند؛ زيرا انديشيدن بدون عقل عام

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

اسلوبها ابطال يا نقص آن آشكار شد؛ برخي از قضاياي اصلي فلسفه ابنسينا حذف و

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

فلسفه ديگري به نام فلسفه اشراقي جايگزين فلسفه او شد؛ سپس فلسفه صدرا هم فلسفه

ابنسينا را به نقد گذارد و هم فلسفه سهروردي را و ...تا فلسفه جديد را ابتكار كرد.

نقد عقل خاص به عقل عام كه از مهمترين مسائل نقد عقل به عقل است ،ازآنرو كه

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

عقل عام است كه در پي آن قوت و ضعف عقل خاص و اين علوم به دست ميآيد و
اشكالهاي عام و ممكن در استدلالهايي كه در همه علوم به كار ميرود ،در معرض ديد
عقل عام قرار ميگيرند تا ماهيت اشكالها و طريق ورودشان به علوم روشن شود .فرايند
اين نقد به اين صورت است كه چون قياسات و استدلالات در منطقه عقل خاص ،ضرورت
صدق ندارند و خطاپذيرند ،به محك نياز دارند تا دانسته شود با نفسالامر مطابقاند يا نه.

در استدلالات هرگونه كه باشند نهاد اصلي حدود وسطاي آنها و رابطه موضوع و محمول
يا مقدم و تالي و يا شقوق منفصلهها با حدود وسطا ميباشد .ضابطه همه استدلالات از
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امكان ندارد .اين ساحت از نقد در ميان علوم بهروشني ديده ميشود؛ مثل ًا فلسفه ابنسينا

١٠٥

حيث دستور منطقي به شكلهاي ضروري باز ميگردد .قانون استدلالات بر حدود وسطا
كه ملاك نتيجهگيرياند ،استوار است و منتجبودن آن به رابطه اطراف استدلال به اين
ملاكها )حد وسطها( بستگي دارد .در اين صورت بايد آن استدلالات و نتايجشان را به

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
١٠٦

شد ،در اين صورت آن استدلال درست است و نتيجه آن با نفسالامر مطابق است .در اين
هنگام به عنوان معيار صدق براي سنجش ديگر استدلالات و قياسات به كار ميرود؛
بنابراين بازگرداندن قياسات و استدلالات به معيارهاي مطلق همان شرط متضمن در
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معيارهاي مشروط است.

 .٣-١- ٣اعتبارسنجي نظريات

با توجه به شناسه سوم در باب امكان خطاي نظريات ،اين پرسش به ذهن ميآيد كه اگر

نظريات تا سرحد نفي يقيني نقيض و عدم امكان خلاف نميرسند و همواره با احتمال
فوق فرضيهاي نقيض و امكان خلاف و خطا همراه هستند ،پس نه عقل نظري از سر

يقين حكم به كاشفيت تام نظريات از واقع ميدهد و نه عقل عملي به آن نظريات اعتماد
ميكند؛ در اين صورت چه ارزش معرفتي ميتوانند داشته باشند؟ چگونه ميتوان در قبال

آن عقل نظري را به تصديق و عقل عملي را به طمأنينه و سكينت واداشت؟
بر اين اساس در اين راستا دو پاسخ به حل دشواري ميانجامد:

اول .احتياط عقليگرايانه )احتياط خردمندانه(؛ يعني پاسخ را بايد بر احتياط عقلي نهاد
تا به نوعي به كشف از واقع بينجامد؛ چراكه از يك سو ضروريات محدود هستند و براي

همه شناساييها و داناييهاي واقعي كفايت نميكنند و از سوي ديگر نميتوان واقعيات

را رها نمود و درصدد محافظت از واقع برنيامد و با طرح نظريه يا نظرياتي ،راهي براي
آن محافظت دستوپا نكرد؛ زيرا عقل همگاني در دوران امر بين محافظت از واقعي كه
اهمال نميپذيرد و آثار فراواني بر آن مترتب است كه نميتوان از آن آثار درگذشت و

الغا و اهمال بيدليل واقعيت و گذر از آن آثار ،حكم به محافظت از واقع ميدهد كه در

پي نظريهپردازيها حاصل ميشود .اين محافظت ملاك اصلي احتياط عقلي است و نيز
ملاك منجزيت ادله و امارات اجتهادي در فقه و اصول فقه ميباشد.

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

حيث كه همگاني نيستند ،گرچه از موضع ناظر همواره در معرض احتمال فوق قضيهاي

تخطي از واقع قرار دارند ،از موضع استدلالكننده كه موقعيت داخلي نظريه را نشان
ميدهد ،به عنوان منجزهاي بالفعل استقرار دارند و نتيجه را بهطورقطعي براي

استدلالكننده تنجيز ميكند؛ اما اين منجزيت متعدي نيست و براي ديگران دليل نميباشد،
تيره از استدلالها منجزيت بالفعل دارد و حجيت آنها بالفعل نيست؛ بلكه مشروط است
به مطابقت آنها با واقعيتها در عقل نظري و با قانون عقل عملي.
البته شايان توجه است كه احتياط عقلي مذكور نهتنها به لحاظ معرفتشناسي خروج
از بنبست سفسطه ايجاب ميكند ،به لحاظ روانشناسي نيز موجب دوري از يأس از
كشف از واقع ميشود؛ چراكه درست است همواره امكان خطا در نظريات وجود دارد،

اين امكان يك عامل آزمونكننده و محكزنندهاي براي نظريههاست .اگر نظريهها مطابق
با واقع بود ،اين محك مطابقت با واقع را نشان ميدهد و در اين صورت نظريه مستقر
ميشود؛ اما اگر در استكمال علمي معلوم شد كه اين نظر مطابق با واقع نيست يا دستكم

دلايلي كه مطابقتش را با واقع اثبات ميكرد ،ابطال شد ،دستكم مطابقت اين نظر براي
مرحله حاضر بايگاني ميشود؛ چون دلايلي كه مطابقت آن را تأييد ميكرد از ميان رفته

است؛ پس اين امكان عدم مطابقت و امكان مطابقت كه بر نظريههاي ما حاكم است ،يك
سير استكمالي و سير حذف و جايگزيني در دانش بشري خواهد بود .اين استكمالخواهي
كه از احتياط عقلي بر ميخيزد ،ارباب دانش را به سنجش دائم نظريهها فرا ميخواند كه

اين سنجش به يكي از دو نتيجه مطلوب ميانجامد:

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

تحصيل معارف و حقايق جديد كه رهاورد مطالعات جديد هستند ،آشكار ميشود و اين
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فقط منجزيت لازم است در محدوده شخص استدلالكننده .با اين وصف كه منجزيت اين

١٠٧

آشكاري و آگاهي نهتنها نقد آن نظريات و بررسي حدود وسطاي آن نظريات را در پي
خواهد داشت ،بلكه فتح بابي براي اكتشاف جديد در راستاي اهداف همان نظريات حاصل
خواهد شد.

نتيجه ديگر كه درست در برابر نتيجه نخست قرار دارد ،آنكه احتمال خطا در هر يك

از نظريات در پي تراكم ادله مؤيد و مدارك معاضد به حداقل ممكن ميرسد و دانش در
١٠٨

يك حركت استكمالي بهتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك ميشود و پيشرفتهاي
بسياري را به بار ميآورد و آثار فراواني را به دست ميدهد .با اين حال يك نظريه تا آن

هنگام كه حيث خطايش آشكار نشد ،منشأ دو اثر و خاصيت خواهد بود كه نشان از
پي
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ارزش معرفتي آن نظريه هستند :يكي تصديق مشروط و ديگري تنجيز معرفتشناختي.

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
مطابقت با واقع مشروط ميسازد؛ يعني به شرط مطابقت با واقع آن را تصديق ميكنيم؛

هرچند در اينجا با تراكم ادله مؤيد كه به ناچيزسازي احتمال خلاف و خطا ميانجامد،
احتمال تصديق بيشازبيش خواهد شد؛ ولي هرگز از قانون فوق قضيهاي امكان خطا
خارج نخواهد شد.

تنجيز معرفتشناختي به معناي تصديق بالفعل به همراه امكان برونقضيهاي خطاست.

وقتي يك نظريه با ادله متراكم ،مورد تأييد واقع شود ،عقل عذر اقناعكنندهاي براي مخالفت
با آن ندارد؛ همچنانكه دليل خطاناپذير و اثباتكنندهاي نيز براي آن ندارد؛ لذا در برابر
آن نظريه به تنجيزي كه انتفاي تزلزل و اضطراب قلبي را در پي خواهد داشت ،رضايت
ميدهد؛ يعني به اثر علمي و عملي احتمال خلاف التفات نميكند؛ اگرچه در واقع چنين

احتمالي وجود دارد؛ لذا اين اثر )تنجيز( از مرز معرفتشناختي فراتر نرفته و در محدودهاي

كه شمول اندكي دارد ،محصور ميماند .ثمره اين تنجيز اعتنا به نظريه ،پيريزي نظامي بر

پايه آن نظريه ،استخراج فروع و نتايج علمي و عملي از متن آن نظريه است.
بر اين اساس پرسشي طرح ميشود كه براي تقويت اين دو اثر )تصديق مشروط و

تنجيز معرفتشناختي( چه بايد كرد تا نظريات از جهت اعتبار و ارزش به ضروريات
نزديك گردند يا ارزش همسان آن يابند؟ البته روش اين تقويتسازي از دو جهت روش
و هدف در دو نظريه پيشينبنياد و نوبنياد تفاوت ميكند؛ چراكه بر اساس نظريه نخست
هدف ،تقويت تحصيل صدق محض و نهايي نظريات است كه به روش ارجاع نظريات

به ضروريات به خصوص اوليات صورت ميگيرد؛ ولي بر اساس نظريه نوبنياد هدف در
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
ميگيرد .راز تفاوت هدف اين نظريه با نظريه پيشين در گونه تحصيل صدق محض در
حوزه نظريات است؛ زيرا به روش ارجاع نيز ،نظريات ارزشي به قدر ضروريات نخواهند
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

ضروريات از خطا مصون بود ،عقل خاص وي بهسان عقل عام داراي ارزش صدق محض
و نهايي بود .در صورتي كه عقل خاص كه نهاد همه نظريات است ،خطاپذير است .البته

چنانكه استاد عابدي شاهرودي فرمودند ،در روش نقد عقل به عقل اگر عقل خاص به

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

ميشود و اين در آن هنگام رخ ميدهد كه عقل خاص به مرتبه عقل مستفاد برسد و از
تمامي انگيزهها ،اميال و تعصبها رها و آزاد باشد و تحت تأثير هيچ عامل انحرافساز
نباشد .با اين وصف ازآنرو كه حتي عقل مستفاد در بشر خطاپذير در معرض امكان خطا
قرار دارد ،براهين عقل مستفاد در ما انسانهاي جايزالخطا حجيت لازم يا منجزيت لازم

دارد و امكان حجيت متعدي يا منجزيت متعدي كه براي ديگران نيز حجت و منجز باشند،
در آنان نيست.

منطق عرفان نظري

درجه نخست تثبيت قضايا چه موجبه و چه سالبه بر مبناي حدود وسطا و تطبيق بر عقل

١٠٩

نتيجهگيري
نتيجه اين تحقيق پيريزي يك دستگاه سنجش به عنوان منطق مادي عرفان نظري است.
عرفان نظري ،تحت قاعده »لكل علم معيار« به عنوان يك دانش معيار و ميزان دارد؛ ميزاني

كه به عنوان يك دستگاه شناختاري بر گزارههاي عرفان نظري نظارت دارد تا صدق و
١١٠

خطايشان را به دست دهد.

اين ميزان بر دو قسم است؛ يكي ميزان ديني و ديگري ميزان عقلي .هر يك از اين دو

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
پي
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خطاناپذير ،خلافناپذير ،انكارناپذير و ابطالناپذيرند .اين معيارها در ميزان ديني عبارتاند

از احتجاجات و در ميزان عقلي عبارتاند از ضروريات.

معيارهاي غيرپايه معيارهاي محدود ،تدريجيالحصول و نظري هستند كه به نحو

مشروط صادق ميباشند؛ هرچند در عين احتمال صدق ،امكان خطا ،انكار ،ابطال در آنها
وجود دارد .اين معيارها در ميزان ديني عبارتاند از تنجيزات و در ميزان عقلي عبارتند

از نظريات.

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

نظري است ،نظاموارهاي از گزارههاي وجودي موجود در كتاب و سنت است كه با هر
يك از گزارههايش معيار سنجش گزارههاي عرفاني ميباشد .آن گزارههاي موجود در
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
و به معيارهاي غيرپايه تنجيزات گويند.

احتجاجات ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را در عقل به گونهاي تثبيت ميكنند

كه عقل با تمامي مبانياش اين مؤدي را با قطع بالمعني الاخص به نحو نامشروطي تصديق

ميكند؛ مانند مداليل متواترات شرعي .شناسههاي احتجاجات عبارتاند از :ادله

پيشااجتهادي ،ادله مثبته ،مدارك كافي ،منشأ قطع بالمعني الاخص و مدارك ثابت.
تنجيزات ادلهاي هستند كه مدلول و مؤداي خود را به گونهاي در عقل تثبيت ميكند

كه عقل به آن قطع بالمعني الاعم مييابد؛ لذا مجاز به تخلف از آن نيست و در صورت
تخلف از آن معذور نيست ،بيآنكه بتواند بر طبق اصول خود آن مؤدي را به نحو نامشروط

تصديق كند؛ مانند مداليل اخبار آحاد معتبر .شناسههاي تنجيزات عبارتاند از :ادله

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

ارزش اعتقادي تنجيزات آن است كه بر پايه كاشفيت تنجيزات ،تنجيزات مدركاند و

ديگري قطع به معناي اعم به مدلول و مؤداي دليل منجز و سومي احتياط اجتهادي نسبت
به مدلول .با اثر تأييد منطقي يعني ناچيزسازي احتمالات خلاف ،به تصديق مشروط
ميرسيم؛ با اثر قطع عام به اقناع معرفتشناختي دست مييابيم .اقناع معرفتشناختي به
معناي تصديق غالب به چيزي است كه از مظنونات استنباطي سرچشمه ميگيرد و با

اعتقاد به امكان خلاف آن همراه است .اثر اين اقناع انتفاي تزلزل و اضطراب در عقل
عملي است؛ با احتياط عقل عذر قانعكنندهاي براي مخالفت با نظر يا عمل نخواهد داشت؛

اگرچه دليل اثباتكنندهاي نيز در حد قطع بالمعني الاخص )يقين( براي نظر و عمل در
بين نيست؛ بنابراين از تنجيزات سه انتظار ميرسد كه سطح ارزش اعتقادي آن را مشخص
ميكند :يكي تصديق مشروط ،ديگري اقناع معرفتشناختي و سومي احتياط اجتهادي .اما
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
عقلي محض ميانديشد؛ دستگاهي كه به صورت منطق و فلسفه تحصل پيدا كرده است
و در موقعيت پساشهودي و پساتوصيفي به عنوان يك دانش آلي براي عرفان نظري معيار

سنجش صدق و خطاي گزارههاي عرفاني ميباشد .اين دستگاه مجموعة نظاممند از
گزارههاي عقلي است كه اين گزارهها در نظريه نوبنياد بر پايه تقسيم عقل به عقل عام و
عقل خاص به گزارههاي عام عقلي ،گزارههاي خاص عقلي تقسيم ميشوند.

منطق عرفان نظري

اين كاشفيت و مدركيت منشأ سه اثر و خاصيتاند :يكي تأييد منطقي حدس استنباطي و
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اين مقاله بر اساس اين نظريه معيارهاي پايه و غيرپايه را سامان داده است .در اين
نظريه ضروريات به عنوان معيارهاي پايه ،اصول عام و همگاني ،پيشاتجربي و
پيشااستدلالي و ضروري الصدق هستند و لذا خطاناپذير ،انكارناپذير ،تعارضناپذير و

زوالناپذيرند و نظريات به عنوان معيارهاي غيرپايه اصول غيرهمگاني ،استدلالي اما

پيشاتجربي و ممكنالصدق و الخطا هستند؛ لذا خطاپذير ،انكارپذير ،تعارضپذير و
١١٢

زوالپذيرند.

با توجه به آنچه گذشت ميزان عقلي يك دستگاه شناخت است كه در موقعيت

پساشهودي و پساتوصيفي با اصول عقل محض به روش استدلالي محض درباره پرسمان
پي
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برخاسته از عقل محض ميانديشد؛ پرسماني در حوزه عقل نظري محض كه بر پايه
قوانين و ضروريات عقل نظري عام و نتايج و نظريات عقل نظري خاص به نظارت

سنجشگرانه گزارههاي عرفان نظري ميپردازد.
ارزش و اعتبار نظريات چيست؟ در نظريه نقد عقل به عقل نظريات بر پايه احتياط

عقلي ارزش معرفتي پيدا مييابند؛ چراكه از يك سو ضروريات محدود هستند و براي
همه شناساييها و داناييهاي واقعي كفايت نميكنند و از سوي ديگر نميتوان واقعيات

را رها نمود و درصدد محافظت از واقع برنيامد و با طرح نظريه يا نظرياتي راهي براي
آن محافظت دستوپا نكرد .چنين احتياطي نهتنها به لحاظ معرفتشناسي موجب خروج

از بنبست سفسطه ميشود ،به لحاظ روانشناسي نيز موجب دوري از يأس از كشف از
واقع ميشود؛ چراكه درست است همواره امكان خطا در نظريات وجود دارد ،اين امكان
يك عامل آزمونكننده و محكزنندهاي براي نظريههاست و نتيجه آن ايجاد يك سير
استكمالي در دانش بشري است .اين استكمالخواهي كه از احتياط عقلي بر ميخيزد،
ارباب دانش را به سنجش دائم نظريهها فرا ميخواند و اين سنجش نيز به يكي از دو
نتيجه مطلوب ميانجامد:

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

تحصيل معارف و حقايق جديد كه رهاورد مطالعات جديد هستند ،آشكار ميشود و اين

آشكاري و آگاهي ،فتح بابي براي اكتشاف جديد در راستاي اهداف همان نظريات حاصل
خواهد شد.

نتيجه ديگر كه درست در برابر نتيجه نخست قرار دارد ،آنكه احتمال خطا در هر يك

از نظريات در پي تراكم ادله مؤيد و مدارك معاضد به حداقل ممكن ميرسد و دانش در
يك حركت استكمالي بهتدريج به واقعيت و حقيقت نزديك ميشود و پيشرفتهاي
بسياري را به بار ميآورد.

با وجود اين يك نظريه تا آن هنگام كه حيث خطايش آشكار نشود ،منشأ دو اثر و

ديگري تنجيز معرفتشناختي.

تصديق مشروط در مقابل تصديق مطلق است و بر خلاف تصديق مطلق كه به دليل
خطاناپذير تكيه دارد ،بر دليل خطاپذير تكيه دارد و اين موجب خروجش از ضرورت
صدق ميشود و آن را به شرط مطابقت با واقع مشروط ميسازد؛ يعني به شرط مطابقت

با واقع تصديق ميشود .تنجيز معرفتشناختي به معناي تصديق غالب به همراه اعتقاد به

امكان خطاست .ثمره اين اقناع اعتنا به نظريه ،پيريزي نظامي بر پايه آن نظريه ،استخراج
فروع و نتايج علمي و عملي از متن آن نظريه است.
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خاصيت است كه از ارزش معرفتي آن نظريه خبر ميدهند :يكي تصديق مشروط و
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عثمان اسماعيل يحيي؛ تهران :انتشارات توس.١٣٦٧ ،
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