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طرح مسئله

شناخت نقش و ميزان تأثيرات هر يک ابزارهای معرفتت دينتی ،در توليتد و تحقت معرفتت دينتی ،متا را در
احتياط ،دقت بيشتر ،کاستن از خطاها و کسب معارف درست بيشتتر و تاامتم معرفتت ،يتاری متینمايتد .در
بسياری از مسائم گوناگون موضوع مورد بحث ،تحقيقاتی شام گرفته ،اما در موضوع بحث بهصورت ختا،،
مستقم و مفصم مطالبی ديده نشده است.
بسياری از عقايد نادرست ،انحرافات و گمراهیها ،ناشی از برداشتها و معارف نادرستی بتودهانتد کته بته
سبب عوامم مختلف معرفتی يا غير معرفتی پديد آمدهانتد .بحتث متا تن تا در متورد عوامتم معرفتتی ،يعنتی
ابزارهای معرفتی است .سؤال اين است که هريک از ابزارهای معرفتی در چه مواردی و تا چه اندازه در توليتد
و شامگيری معرفت دينی از ج ت مثبت و منفی نقش آفرينند؟
مقاله حاضر با روش کتابخانهای و تحليلی عقلی ،درصدد يافتن پاسخ منطقی و روشن به اين سؤال خواهتد بتود.
بعد از توضيح مفاهيم اصلی ،يعنی معرفت ،ابزار معرفت و معرفت دينی به نقش و کارکرد هتر يتک از ابزارهتا
پرداخته خواهد شد.
مفهومشناسی
یك .معرفت

در موضوع مورد بحث ،مراد از معرفت همان علم و آگتاهی استت .بتا توجته بته استتعما ت و اتالقتات
مختلف علم ،بايد معنای مورد نظر معلوم شود .معانی و کاربردهای مختلفی برای علم ذکر شدهاند:
 .1مطل ادراک و دانستن (معنای لغوی علم)؛
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 .1معرفت همان علم است( .فلسفی )130 :1373 ،امروزه معرفت در معانی زيتادی ماننتد علتم ،آگتاهی ،آشتنايی ،شتناخت،
دريافت ،کاردانی ،درک ،تجربه ،تعقم و عرفان استعمال میشود( .آذرنوش)433 :1379 ،
 .2کاربردهای مختلف علم و معرفت ،در بسياری از موارد با هم تفاوت دارند( .مالصتدرا 512 / 1 :1981 ،ت 511؛ دغتيم:2004 ،
971؛ حنفی 815 ، :1420 ،ت 814؛ سجادی 732 ، :1375 ،ت 731؛ صليبا 479 :1381 ،ت  478و 599؛ راغب ا صف انی،
 561 :1412ت  )560بعضی به تفاوت معرفت از نظر قدما و متجددين نيز اشاره کتردهانتد( .صتليبا )599 :1381 ،در متورد
معانی و تعاريف علم ،قابم تعريف بودن يا نبودن علم و معرفت و اصطالحات مختلف آن ،مطالب زيتادی وجتود دارد( .ر .ک:
حلی 226 :1415 ،ت 225؛ هاملين و همااران 11 :1374 ،ت  129 ،7ت 128؛ الطباتبتايی 297 :1417 ،ت 293؛ تتيممن و
کاترين99 :1380 ،؛ مورن 18 ، :1374 ،ت 17؛ سبحانی 23 :1375 ،ت 12؛ معلمتی288 :1378 ،؛ الاتردی التراجح:1412 ،
45؛ مشاوهالدينی 36 :1364 ،ت 1؛ فعالی 106 :1377 ،ت 92؛ پناهیآزاد 9 :1390 ،ت )7
 .3همانتور که ديگران نيز اشاره کردهاند ،وجود و مف وم علم و آگاهی ،هر دو ضروری و بتدي یانتد و بته تعريتف نيتازی
ندارند( .مالصدرا278 / 3 :1981 ،؛ حلی 226 :1415 ،ت 225؛ الطباتبايی293 :1417 ،؛ معلمی)228 :1378 ،
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علم و معرفت گاهی در يک معنا 1به کار میروند و در مواردی ،چنين نيست.
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 .2مطل حضور و اناشاف (مصطلح فلسفه اسالمی که شامم علم حصولی و حضوری است)؛
 .3علم حصولی (متعل علم منط )؛
 .4تصدي و حام ،اعم از يقينی و ظنی؛
 .5تصدي يقينی؛
 . 6تصدي مطاب با واقع؛
 .7باور صادق موجه؛
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 . 8مجموعه قضايای کلی متناسب ،که شامم تاريخ و جغرافيا نمیشود؛
 .9مجموعه قضايای کلی حقيقی ،که شامم ادبيات نمیشود؛
 .10مجموعه قضايای کلی حقيقی تجربی؛ (معلمی 17 :1383 ،ت )16
 .11آنمه شامم يقين و تصور شود؛
 .12توهم ،تعقم و تخيم؛
 .13ادراک کلی؛
 .14ادراک مرکب ،اعم از تصور و تصدي ؛
 .15نفس مسائم مدهلل (مسائلی که برای آن دليم آورده شده است)؛
 .16ادراک مسائم از روی دليم؛
مراد از علم و معرفت در مسئله مورد بحث ،معنای چ ارم (تصدي و حام ،اعم از يقينتی و ظنتی) استت.
بعضی ،باورها و اعتقادات کاذب را شناخت نمیدانند( .تيممن و کاترين )99 :1380 ،هممنتين بعضتی ،ج تم
مرکب را از اقسام علم ندانستهاند( .مظفر)20 :1400 ،
يقين بالمعنی ا عم ،مطل اعتقاد جزمی است .اعتقاد يقينتی غيتر تقليتدی و مطتاب بتا واقتع ،يقتين بتالمعنی
ا خص نام دارد( .همان )282 / 18 :در احتمال عقاليی (با وجود علم عرفی) ،از ج ت عقلی ،احتمال ختالف و زوال
يقين ،وجود دارد ،اما مانند عدم احتمال ،به آن اعتنا نمیشود .معرفت واقعی همتان معرفتت يقينتی مطتاب بتا واقتع
است ،اما اين معرفت به ويژه يقين منطقی آن ،فراوان نيست .از ج ت ديگر نقش و تتأثير معتارف ظنتی در هندسته
معرفت دينی ،بسيار است .با اين حال ابزارهای معرفتی هم در توليد يقين و هم در تحصيم ظن نقش آفرينند.
 .1تعريف معرفت به «باور صادق موجه» ،از زمان افالتون شروع شد .او معرفت را بر خالف باور ،خطا ناپتذير متیدانستت.
بخش عظيمی از تحقيقات معرفتشناسی به سه عنصر باور ،صادق و به ويژه مف توم توجيته اختصتا ،يافتته استت .در
کفايت يا عدم کفايت اين سه قيد ،اختالف است .با دو قيد باور و موجه ،ظن و گمان صادق و حتدس صتائب صتادق ،از
زمره معرفت حقيقی خارج میشوند( .هتاملين و هماتاران 1374:11 ،ت  134 ، 8ت 128؛ پالنتينجتا 20 :1384 ،ت  )14بتر
اساس اين تعريف هر معرفتی از تحول در امان است.
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 .17ملاهای که از ادراک مسائم حاصم میشود( .سجادی524 :1375 ،؛ صليبا 479 :1381 ،ت )478
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معارف دينی به صورت بدي ی و نظری ،حضوری و حصولی و صادق و کتاذب حاصتم متیشتوند .هرجتا
معارف به درست و نادرست يا صادق و کاذب تقسيم شوند ،مقصود ،معنای عام معرفت استت ،يعنتی معرفتتی
مراد است که صاحب معرفت آن را معرفت بداند ،هر چند با واقع ،مطابقت ننمايد.
علوم حضوری خطاناپذيرند و در علوم حصولی ،معارف کاذب و صتادق از ج تت حصتول صتور ذهنتی و
پيدايش حالت ظن و احتمال خالف يا يقين و عدم احتمال خالف ،برای عتالم ياستانند و در انطبتاق و عتدم
انطباق با خارج متفاوتند .موضوع بحث ،بر پايه معنای چ ارم ،همه اقسام يقين ،اتمينان عرفی و ظن و گمان
را در بر میگيرد.
دو .ابزار معرفت

ابزار معرفت قوه يا چيزی است که به واسطه آن معرفت حاصم میشود ،مانند حس .حواس محسوستات را در
میيابند ،مثالً روايات ديده يا شنيده میشود .در معرفت دينی ،حس (بهعنوان ابزاری غيتر مستتقم) و عقتم و
قلب ابزار معرفت دينی شمرده میشوند .بعضی استد ل منطقی يا عقلی (قياس يا برهتان) و تزکيته نفتس را
ابزار معرفت دانستهاند( .مط ری ،بیتا)375 / 13 :
منبع معرفت در ابتدا چيزی به نظر میرسد که انسان از آنجا ،با ابزار معرفت ،معتارفی را بته دستت متیآورد.
مثالً عالم تبيعت ،منبع متناظر با حواس و ابزار حسی است .فطريات و مستقالت عقلی ،ال امات و اشراقات قلبتی
شمرده شدهاند( .همان 386 :ت  )372برخی قلب را از منابع معرفت ندانستهاند( .جوادی آملی)300 :1384 ،
در مورد منبع با نظری دقي ترگفته شده است:
منبعشناختاصطالحاًبهروشمعرفتيمانندتجربه،تعقل،شهود...اطمال مميشمود،
تناسبآندرهمینحداستکهشناختازاینراههاحاصلمميشمودوگرنمهمنظمور
اذخیرهایبرایمعرفتنخواهدبود(.همان )320:

منبعفاعليی

تبيعت بهعنوان منبعی برای شناخت ،در واقع متعل شناخت قرار میگيرد .منبع بودن عقم و قلب تن ا به
اين معنا يا در اين حد که يافتههای عقلی و قلبی ،زمينهها ،مقدمات و پايههايی برای استتد لهتای بعتدی و
معلومات جديدند ،پذيرفتنی است.
همان تور که تبيعت حقايقی عينی و خارجی هستند که عقم آن ا را به متدد حتواس در متیيابتد ،حقتايقی
خارجی نيز وجود دارند که با قلب م ذب دريافت میشوند و حقاي و اموری ذهنی و عقلی نيتز بته وستيله عقتم
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و در درجه کامم وحی را ،از منابع معرفت دينی دانستهاند .هممنين عمتم يتا آزمتون و تجربته و تتاريخ از منتابع

کشف میشوند .بنابراين منبع چيزی بهعنوان مخزن ،چشمه جوشان يا مفيض و عطابخش معرفت ،نيست ،بلاته
در واقع حقاي خارجی يا عقلی بهعنوان متعل معارف مختلف بشری و متناستب يتا متنتاظر بتا ياتی از ابزارهتا،
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ممان است معلوم بشر واقع شوند و قبم از دريافت آن ا چيزی در ابزارها ،جز استعداد دريافت آن ا نيست.
بيان جزئيات و مسائم دقي ابزار و منابع معرفت ،به بحث مفصلی نيازمند است .شايد بتوان گفتت کته در
واقع خود عقم ابزار است ،چون برهان يا استقرا يا تمثيم روشهای گوناگونی است که عقم آن ا را برای درک
واقع و کسب معرفت استفاده میکند .دو روش اخير هر چند مفيد يقين منطقی نيستند ،اما گتاهی بته معرفتت
ظنی منت ی میشوند ،بلاه چه بسا در مواردی يا نسبت به اشخاصی ،يقين روانشناختی پديد آورند .تزکيه نيز
وجود مستقلی ندارد ،بلاه صفت قلب است .قلب با اين شرط متیتوانتد ال امتات و اشتراقات را دريابتد کته از
زنگارها و رذايم پاک شود ،يعنی در واقع ،قلب م ذب ،ابزار است .در مورد چيزهتايی ماننتد عمتم ،تجربته يتا
تاريخ هم میتوان گفت که گاهی دو يا سه ابزار در معرفت دخيلند و ابزار جديدی اضافه نمتیشتود .متثالً در
تجربه گذشته از مشاهدات مارر (استقرای ناقص) که امری حسی است ،برهتانی عقلتی کته د لتت دارد بتر
اتقاقی نبودن رابطه و تأثير مشاهده شده ،نيز ضميمه میشود .در تاريخ نيز منقو ت يا آثار و نشانههای ديتده
يا شنيده شده به کمک دريافتهای درونی يا استنباطهای عقلی ،ما را به نتايج ،تحليمها يا اصولی میرسانند.
منابع يا ادله استباط احاام فق ی را کتاب ،سنت ،اجماع و عقم گفتهاند .اجماع به همان سنت بر میگردد،
چون اعتبارش به نظر و رأی معصوم است .بنابراين در واقع منبع عمومی معارف دينتی ،همتان عقتم و نقتم
(کتاب ،سنت و اجماع) است .اگر قلب را هم منبع به معنايی که ذکر شد بپذيريم ،شترايط استتفاده مطلتوب از
آن ،جز برای افراد خاصی فراهم نمیشود.
که موضوع بحث ما هستند ،ترديدی نيست ،هر چند منبع بودن قلب يا اصم تعريف منبع ،متورد اختتالف يتا
ترديد قرار گيرد.
سه .معرفت دینی

دينی يعنی منسوب به دين « .در تحق معرفت دينی ،دين دو نقش را ايفا متی کنتد :نخستت ايناته ختود،
موضوع معرفت انسان است و ديگر ايناه ال امبخش معرفت انسان درباره هستتی و انستان و ج تان استت».
(ربانی 1378 ،ب)14 :
در بحث ما ،معرفت حاصم از دين مورد نظر نيست ،بلاه معرفت به گزارههای دينی ،يعنی عقايد ،اختالق
و احاام ال ی مقصود است .البته چنانمه معرفت حاصم از دين يا معرفت برون دينتی يتا معرفتت آثتار ديتن،
صرف نظر از صدق و کذب اديان يا معرفت عام تری با بيان مراد ،بهعنوان معرفتت دينتی متورد بحتث قترار
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در هر حال به نظر میرسد که در ابزار بودن عقم و قلب و حس (بهعنوان ابزاری زمينهساز و غيرمستتقم)

گيرد ،خالی از اشاال است.
معرفت دينی مورد بحث را میتوان چنين تعريف کرد:
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علموآگاهيیقینيیاظنيهرکمسنسمبتبمهگمزارههمایدینمي،معرفمتدینمياو
ميشود .
محسوب 

معرفت دينی در قبض و بسط به گونه ديگری تعريف شده است که میتوان آن را بتا آوردن قيتود متورد
نظر وی ،چنين بيان نمود:
معرفتدیني،مکهمعرفتيبشری(،سروش106:1375،و)322روشمند(،هممان،342:
503،439و)512وبماهمویتيجمعميوتماریخياسمت(هممان439،106:و )440م
مجموعهایازدرکهایدرستونادرست(همان203، 86:و)436حاصملازکتمابو
سنت(همان)322:وتماریخزنمدگيییشموایان(هممان157:و()555متموندینميو
احوا ورفتارییشوایاندیني)اسمت(،هممان)93:کمهدینمداران(،هممان)100:ازراه
ميآورند .
خاصي(همان)93:بهدست 

هر کس میتواند تعريف خاصی ارائه نمايد و بر اساس آن بحث کند ،اما چون اين تعريتف مماتن استت
خلط مبحثها ،برداشتهای نادرست يا مغالطاتی را به دنبال آورد ،بيان چند مطلب زم يا مفيد است:
 .1معرفت دينی مانند ديگر معارف بشر ،معرفتی بشری 1استت .محتدوديت ،نتواقص و خطاپتذيری بشتر،
روشن و اناارناپذير است ،اما او بر شناختهای صحيح هم تواناست .بر اساس بدي يات درست و تزلزلناپتذير،
میتواند در نظريات ،شناخت درست را از نادرست جدا سازد .گذشته از بدي يات و قطعيات عقلی ،نصو ،کتاب و
آن نيست ،بلاه با همين احوال و صفات بشری میتوان به معارف وحيانی خطاناپذير ،دست يافت.
 .2معمو ً نظرات و آرای روشمند ،مضبوط و دارای ارزش علمی صاحبنظران ،مورد توجه و نقد و بررسی
قرار میگيرند و افاار نوابغ و متفاران برجسته ،بيش از همه ،در ديگران مؤثرند .با اين حال عوام هتم در حتد
خود میتوانند دارای درک و ف م دينی شوند و بحثهای کلی در مورد تحق  ،تغيير و تاامم معرفتت دينتی،
درباره معرفت دينی آن ا ،نيز صادق است.
 .3در تعريف «قبض و بسط» ،معرفت دينی از کتاب و سنت (سروش 322 ،245 ،157 :1375 ،و  )555به
دست میآيد .بيان نشده است که اگر گزارهای دينی ،در کتاب و سنت موجود نبود و با عقم به دست آمد ،جزء
معرفت دينی محسوب میشود يا نه؟
به د يلی بعضی از گزارههای دينی در متون فعلی وجود ندارند و يا شناخت آن تا بته عقتم واگتذار شتده
است .بر اساس حجتيت ذاتی يقينيات عقلی و کاشفيت آن تا از واقتع ،چنتين گتزاره ای ،جتزء معرفتت دينتی
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سنت ،انسان را در کسب معارف صحيح دينی ياری میدهند .بنابراين ،بشری بودن معرفتی ،مالزم با بیاعتبتاری

 .1مراد وی از معرفت بشری ،معرفتی است که انسان با داشتن احوال ،صفات و کمبودهای بشری و متأثر از آن ا ،به دست
میآورد( .ر .ک :سروش 113 :1375 ،ت  106و )207
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محسوب میشود و همان تور که گفته شده است:
ميآید،صحیحنیست.
انحصارمعرفتدینيبهمعرفتيکهازطریقمتوندینبهدست 
(معلمي )211:1383،

 .4ايمان دينی ،شرط کسب معرفت دينی نيست .مناران دين نيز میتوانند با شرايط زم کسب معرفت و
استفاده از متون و منابع دينی ،به پارهای از معارف دينی برسند و از آن خبر دهند.
بسياری از گزارههای دينی برای همگان يا اکثر مردم قابم درکند ،اما ف م بعضی ديگتر بته تخصتص در
امور دينی نياز دارد .مثالً استنباط احاام فق ی از منابع آن ،تن ا کار فقيه و مجت د و نظر تخصصی در بسياری
از مسائم کالمی به ع ده متالمان است و بايد در تفسير بسياری از آيات ،از رأی مفسر ب ره جست.
 .5معرفت دينی ،امری قائم به شخص است و معرفت جمعی و جاری ،وجود خارجی و حقيقی ندارد ،بلاه
وجودش اعتباری است .اگر مراد ،گزارههای گوناگون دينی است که به مدد افراد مختلف در تول تاريخ پديتد
آمدهاند ،در اين صورت هر کس ،آنمه را بهصورت يقينی يا ظنی دريافته ،معرفتت دينتی اوستت و غيتر آن از
زمره معرفت دينی او خارج است .میتوان مجموع گزارههايی را با جعم اصطالح خا ،،معرفت دينتی ناميتد،
اما برای يافتن روابط و اصول حقيقی و تحليم درست و دقي مسائم ،بايد منشأ اصلی ،يعنی معارف قتائم بته
اشخا ،و نفوس صاحبان معارف را مورد بررسی و تحقي قرار داد.
بعضی از معارف آن ا مج ول میمانند .تأثيرپذيری و تأثيرگتذاری ،مربتوط بته تحقت معرفتت ،تحتول آن در
نفوس و تاامم نفوس است ،نه نوشتهها و عالئم .نشانهها ،معلولند و بدون بررسی قوانين حاکم بر علم آن تا،
يعنی معارف حقيقی قائم به اشخا ،و نفوس انسانی ،نمیتوان راه به جايی برد.
کارکرد هر یك از ابزارهای معرفتی در معرفت دینی

در همه ادراکات ،مدرک واقعی نفس مجرد بشری است و در هر مورد ،از قوا و ابزار مناسب خود که به او قائم
و با او متحدند ب ره میبرد .اکنون به کارکرد و نقش هر يک از اين ابزارها 1میپردازيم.
یك .حس

برای حس در لغت معانی گوناگونی مانند حرکت ،صدا ،صدای پن ان يا آهسته ،شعور ،آگتاهی ،ادراک ،يتافتن،
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معارف اشخا ،با گفتار ،نوشتار يا نشانههای ديگر به آگاهی ديگران میرسند و گاهی به د يلی ،همه يا

 .1در مباحث معرفتشناسی ،حسگرايان ،حس را و عقمگرايان ،عقم را ابزار اساسی يا تن ا ابتزار اساستی و معتبتر شتناخت
می دانند .بعضی هم به قلب و ش ود تايه میکنند .بحث های ما بر مبنای پذيرش اعتبار هر سه ابزار در محتدوده ختا،
خود ،شام گرفتهاند.
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گمان ،مس ،عضو يا ابزار درککننده امور حسی و  ...ذکر کردهاند( .فراهيدی ،بتیتتا 16 / 3 :ت 15؛ جتوهری،
 918 / 3 :1990ت 916؛ ابنمنظور49 / 6 :1408 ،؛ فيتومی135 / 2 :1414 ،؛ الفيروزآبتادی328 / 2 :1415 ،
ت 327؛ زبيدی 242 / 6 :1980 ،ت  )240در اينجا مراد عضو يا قتوهای استت کته بته کمتک آن محسوستات
ظاهری مانند ديدن و شنيدن يا باتنی مانند اراده و شادی درک میشوند .حواس پتنجگانته ظتاهری :بينتايی،
شنوايی ،بويايی ،مسه يا بساوايی و چشايی هستند.
به تور کلی در معارف دينی ،حس بينايی و شنوايی معمو ً در جاهايی مؤثرند که به آن ا اشاره میشود:
 .1مشاهده آيات تاوينی ت میتوان با مطالعه نظام شگفتانگيز ج ان ،به اموری چتون شتناخت خداونتد،
صفات او و اماان معاد پی برد و به کمک مقدمات حسی و تجربی ديدنی يا شنيدنی عالم ،به بعضی از معارف
دينی دست يافت.
 .2مشاهده معجزات ت معجزات مربوط به نبوت ،امامت و حقانيت آيينی ت ديده يا شتنيده متیشتوند و بتر
اساس آن ها ،استنباطهای عقلی شام میگيرند.
 .3آگاهی از متون دينی و دريافت احاام و حقاي دينی ت احاام و حقاي دينی بعد از ديدن يا شتنيدن از
پيامبر يا معصوم ديگری به وسيله راويانی ت به ديگران منتقم شدهاند( .ر.ک :ربانی 31 :1378 ،ت )30
معارف نقلی دينی به تور مستقيم از گفتار و رفتار پيتامبران يتا جانشتينان معصتوم آن تا و غيرمستتقيم از
راويان بهصورت گفتاری و نوشتاری دريافت میشوند ،اما بدون عقم ،هيچ حام و تصديقی صورت نمیگيرد.
درايه ضروری ساخته است .برای روشن شدن نقش حس در درک احاديث ،به اموری اشاره میشود:
 .1اگر الفاظ و عبارات معصوم به درستی شنيده يا ديده شوند (کار حس) و معنتای مقصتود ف ميتده شتود
(نقش عقم) ،گزاره يا گزارههای درست دينی به دست میآيند .در اينگونه موارد ،حس و عقم ،هتر دو نقتش
مثبت خود را ايفا کردهاند .گاهی عقم به د يم عقلی يتا قترائن نقلتی ،در روايتتی ترديتد متیکنتد يتا آن را
نمیپذيرد .با درک نادرست ،معرفت نادرست حاصم میشود.
 .2در مواردی مراد معصوم به کمک قراين حسی يا عقلی قبم يا بعد از کتالم او معلتوم متیشتود و ايتن
قرائن به د يلی ،به ديگران نمیرسند و به اين ج ت معنای درست ف ميده نمیشود .در اين صورت ،بهج ت
عدم وجود قرائن ،از دست اين دو کاری ساخته نيست.
با اين حال چه بسا عارفانی پاک سرشت بتوانند اين ضعف را با دريافت درست قلبی ،جبران نماينتد .ايتن
دريافت شخصی ،به ج ت خطاپذيری غير معصوم ،برای ديگران بدون دليم يقينی معتبر ،حجت نيست.

] [ Downloaded from andishe.maaref.ac.ir on 2022-08-18

وجود احاديث جعلی و خطاپذيری راويان ،بررسی سند و متن روايات را با معيارهای مذکور در علم رجال و

 .3گاهی ضعف و نقص يای از حواس با قوت حس ديگر جبران میشود ،مثالً فردی به ج ت ضعف بينايی،
روايتی را ناقص درمیيابد و اين کمبود با قوت شنوايی و شنيدن درست آن رفع میشود .همين امر ممان استت
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در صورت ضعف شنوايی و قوت بينايی رخ دهد .گاهی بعد از شنيدن يا ديدن نتاقص ،معرفتت نادرستتی حاصتم
میشود و با رفع نقص ،معرفت درست پديد میآيد .عاس آن ،هر چند کمتر نيز اماانپذير است.
 .3گاهی با گذر زمان و تغيير معنا ،معنای روشن در زمان صدور روايت ،برای آيندگان مب م متیشتود يتا
آن ا معنای ديگری را میف مند .تن ا با درک درست معنای لفظ در زمان صدور متیتتوان بته معرفتت دينتی
درست ،دست يافت.
ممان است با فراموشی يا محو قسمتی از روايت يا تقطيع و جزءجزء کردن آن ،معنا تغيير يابتد يتا متب م
شود .در مواردی نقم به مضمون روايت ،نيز تمام يا قسمتی از مراد را نمیرساند .در چنين جاهايی ،عقم بايتد
بررسی زم و دقيقی را دنبال نمايد.
 .5از علوم تجربی ،در چيزهايی مانند امور ب داشتی و تعيين موضوعات بعضی از احاام استفاده میشود .مثالً
اگر هر چيز دارای ضرر قابم مالحظه حرام شمرده شود ،علوم تجربی متیتواننتد در تعيتين مصتادي آن کمتک
نمايند .با کشف اينگونه ضرر در خوردن يا استعمال چيزی ،آن خوردن يا استعمال حرام دانسته میشود.
 . 6نقش و ارزش حس در تحصيم معرفت را نمی توان ناديده گرفت ،اما «معرفت حسی هرگز يقين آور
نيست»( ،جوادی ) 256 :1384 ،چون با حس چيزی جز تصور و احساس ،حاصم نمی شود .عقم می تواند با
استفاده از دريافت های حسی ،در پرتو اصول و قوانين خود و افزودن مقدمات کلتی ،بته معرفتتی ظنتی يتا
يقينی دست يابد.

عقم در لغت به معانی مختلفی مثم منع ،بازداشتن ،نگه داشتن ،امساک ،ف تم ،درک ،حتبس ،قلعته ،پناهگتاه،
پناه بردن ،قلب ،ديه ،قوهای که به وسيله آن نفس استعداد آگتاه شتدن و درک امتور را دارد و  ...آمتده استت.
(فراهيدی ،بیتا 161 / 1 :ت 156؛ جوهری1769 / 5 :1990 ،؛ ابنمنظور456 / 11 :1408 ،؛ فيومی2 :1414 ،
422 /؛ الفيروزآبادی575 / 3 :1415 ،؛ زبيدی 507 / 15 :1980 ،ت )504
مراد از عقم« 1قوه ادراک و معرفت است»که ح را از باتم و خير را از شر جدا میسازد 2.نمتیتتوان بتر
بی اعتباری عقم استد ل نمود ،چون با استد ل بر بی اعتباری آن ،توانايی آن بر کشتف حقتاي و پتذيرش
فطری و وجدانی آن ،آشاار میشود .به ج ت اثبات حقانيت شرع با عقم ،اگر شترع عقتم را بتی اعتبتار و از
 .1عقم ،معانی و اصطالحات زيادی در فلسفه و کالم دارد ،مانند موجود مجرد ،قوه ادراک کليات ،مش ورات و آرای محموده
و  ...ر.ک :ابنسينا 15 :1366 ،ت 11؛ مالصدرا 433 / 3 :1981 ،ت 419؛ مالصتدرا 137 ، :1363 ،ت 135؛ مالصتدرا،
 88 / 1 :1384ت  87؛ مصباح يزدی 32 :1380 ،ت 31؛ خسروپناه 95 :1390 ،ت .94
 .2عقم غير از استد ل و نتيجهگيری ،کارهای زيادی مانند تجريد ،تعميم ،تجزيه ،ترکيب و انتزاع انجتام متیدهتد( .ر .ک:
مط ری ،بیتا 416 / 13 ،ت 396؛ سبحانی 156 :1375 ،ت )148
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دو .عقل
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جايگاهش معزول نمايد ،خود را بی اعتبار ساخته است.

1

در همه معارف اسالمی مانند کالم ،اصول ،2فقه ،اخالق و تفسير بی مدد عقم نمیتوان به جتايی رستيد.
به بعضی از نقشهای عقم در معارف دينی 3اشاره میشود:
 .1پايههای اصلی و اولی دين ،يعنی وجود خدا ،صفات او و ضرورت نبوت و شريعت ،به مدد عقتم اثبتات
میشوند .عقم با توجه به اصول بنيادين فلسفی و عقلی بدي ی يا نظری مستتدل و يقينتی و يتافتن آن تا ،راه
اثبات اصول دين و تبيين آن ا را هموار و استوار میسازد .عقم میتواند حقايقی را کشف نمايد کته نقتمهتای
دينی استفاده نمیشود .فلسفه مستحام اسالمی ما ،گواه اين مطلب است.
 .2عقم با رسيدن به حامی يقينی از مسير درست منطقی ،در واقع از حاتم شترعی پترده برمتیدارد .عقتم
همتای نقم است و اين دو به ج ت هم سطحی و جايگاه آن ا در هندسه معرفتت دينتی 4،در مقابتم ديتن قترار
نمیگيرند .با اين حال «عقم ،دينساز ،مبدأ شتريعت و ميتزان آن نيستت( ».جتوادی )42 :1393 ،انشتای حاتم
مولوی و ورود در بعد هستیشناختی دين که مبتنی بر آگاهی به همه مصالح و مفاسد حام و قدرت بر پتاداش و
کيفر است ،از توان عقم خارج است ،چون عقم «هرگز خالقيت ،ربوبيت و مولويت ندارد( ».همان) عقم حتی اگتر
بتواند با دستيابی به همه فوايد و ضررهای چيزی به حامی برسد ،از ختود چيتزی نتدارد و قبتم از او ختال بتی
همتايش با علم ،حامت ،قدرت و اراده ازلی و مطل خود آن را میدانسته يا اراده فرمتوده استت .بنتابراين بترای
عقم ،در محدوده خود و بعد معرفتشناختی دين ،نقشی فراتر از کشف باقی نمیماند( .ر .ک :همان 45 :ت )39
نقمهای به ظاهر متعارض ،توجيه نقمهای به ظاهر متعارض با عقم يا شناسايی روايات جعلی و نتامعتبر ،بتی
حام عقم نمیتوان به جايی رسيد و معرفت دينی درست ،حاصم نمیشود.
 .4عقم میتواند پارهای از حامتها و مصالح يا مفاسد و ضررهای احاام ا هی را دريابد ،اما به ج ت عتدم
آگاهی نسبت به همه مصالح و مفاسد دنيوی و به ويژه اخروی احاام يتا حتتی هتر حامتی ،در درک حامتت و
 .1د يم اخباريون بر بی اعتباری عقم (بعد از اثبات شرع) ،خود نشانگر اعتبار عقم استت .ظتاهر بعضتی از کلمتات غزالتی
(غزالی )58 :1993 ،ن ايت کارايی و راهنمايی عقم را تا آنجا میداند که ما را به دين برساند .در جای ديگر عقم را اشرف
قوهها دانسته (غزالی )120 :1409 ،و گفته است که عقم ،باتن ،اسرار ،حقاي و روح اشياء را در میيابد و علت ،ستبب و
غايت و حامت آن ا را استنباط میکند( .غزالی)30 :1411 ،
 .2با نظری به مباحث عقلی علم اصول ،میتوان نقش بنيادی عقم را در استنباط احاام دينی دريافت .در مورد علتم اصتول
گفته شده است « .علم اصول دربرگيرنده مجموعه قواعدی است که فقيه را در استنباط احاام ا هی مدد مینمايد .فقيته
بدون استعانت از اين قواعد که سرشار از ظرافتها و دقتهای عقلی است ،هرگز نمیتواند وحی ختالص و نتاب را ادراک
نمايد( ».جوادی آملی)223 :1377 ،
 .3در مورد نقشهای عقم در دينشناسی و معرفت دينی ر.ک :ربانی گلپايگانی.38 :1378 ،
 .4در مورد جايگاه عقم و نقم در هندسه معرفت دينی و نقش آن ا در معرفتشناسی دين (نه هستیشناسی دين) و همتينتتور
نقش وحی ر.ک :جوادی آملی.43 :1393 ،
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 .3در اموری مانند جمع ميان خا ،و عام ،مطل و مقيتد ،ناستخ و منستوخ و هممنتين ستازگار کتردن
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فلسفه همه احاام يا تمام حامتهای يک حام ،ناتوان است و نقص و ناتوانی خود را نيز درمتیيابتد و در برابتر
شرع تسليم میشود 1.عقم میف مد که در اموری چون درک کنه ذات خداوند ،هرگز راه به جايی نمیبرد.
 .5با تفاوت مبانی در علم اصول ،دايره روايات معتبر ،تنگتر يا وسيعتر میشوند يا ف م مدلول آن ا تغييتر
میيابد .مثالً با اعتقاد به اماان جبران نقص خبر واحد ضعيف با عمم مش ور ،به اين وسيله معتبر متیشتود و
بدون اين اعتقاد ،مردود است .عقم ،موث بودن راوی را در پذيرش روايت ،مؤثر میدانتد و از نظتر او روايتت
واحد ،با روايت متواتر ،از همه ج ات ياسان نيستند .حس سخن راوی موث را هممتون کتالم راوی کتاذب
درمیيابد ،اما عقم ،بر يای ترتيب اثر میدهد و به ديگری بی اعتناست .بنابراين مبانی درست عقلی ،ما را در
ف م درست يا ب تر دين ياری مینمايد.
 . 6با مالحظه همه آيات و روايات مربوط به موضوعی و توجه به همه اصول و د يم عقلی ،درصتد خطتا
کاهش و اتمينان به ف م ،افزايش میيابد .در سايه اين توج ات ،گاهی شنونده يتا بيننتده روايتتی ،بترخالف
راوی ،معنای صحيح روايت يا معنای ب تر آن را درمیيابد .با استنباطهای مبتنی بر همته قتراين و توجته بته
همه ج ات ،اماان تحق معارف درست دينی افزايش میيابد.
فق ا و مراجع با داشتن سرمايههای علمی و مقدمات زم اجت اد ،تالش ،دقت ،احتياط و تعقتم زم ،بتاز
هم در مواردی به خطا میروند ،تا چه رسد به آن ايی که از شرايط زم برخوردار نيستتند .ايتن امتر ،در همته
مسائم و حقاي دينی ،جاری است.
مصادي خود ،يافتن مناط و مالک حام برای دستيابی به موضوع اصلی و حقيقی حام ،نگذشتتن از مصتالح
م م و عدم رضايت به وقوع مفاسد م م ،نقش عقم در احاام سنجيده و حايمانه خود ،به خوبی نمايان است.
 . 8عقم تأثير احوال ،اوهام ،خرافات ،اعمال نادرست و عقايد پيشين را در دريافتهای درونی غير معصوم،
ممان میداند و تبيين آن يافتهها را ،خالی از خطا نمیداند .به اين ج ت بدون تأييد عقم نمیتتوان بته آن تا
اعتماد نمود و بر آن ا ترتيب اثر داد.
 .9با پيروی از عقم دورانديش و حقيقتبين ،زيان و بنبست رخت بربندند .عقم هتم در حامتت نظتری
(هستها و نيستها) و هم در حامت عملی (بايدها و نبايدها) راهگشاستت و در برابتر عتالم مطلت و مالتک
وجود و نعمتهای خود و پيامبر صادق و خطاناپذير تسليم محض است و راه سعادت و نجات را جز در مستير
بندگی و اتاعت خالصانه خدا نمیجويد .عقم در لزوم فراگيری حقاي درست دينی ،کسب اعتقادات راستين و
عمم به تااليف دينی ،لحظهای هم توقف نمیکند.
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 .7در مواردی همانند ترجيح اهم بر م م ،تطبي اصول و قواعد مختلف مانند قاعده ضرر و حترج بتر

 .1بهتور کلی علوم متعارف بشری از درک راز و رمز همه مسائم وحقاي دينی ناتوانند ،اما اين امر با منطقتی ،عقلتی و علمتی
بودن همه حقاي  ،احاام و اخالقيات دين ،منافات ندارد( .معلمی )211 :1383 ،همه معارف دينی ،هر چند به صورت کلتی ،از
نظر عقلی ،به گونهای منطقی توجيه پذيرند و نيز نقم بيانگر امور فراعقلی ،اعتبار و حجيت آن ،با عقم قطعی ،اثبات میشود.
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 .10انسانها در قوه تعقم ،ميزان و کيفيت معلومات و تالش برای تاامم بخشيدن به خود در زمينه علتم
و دانش ،متفاوتند .با تفاوت پيشفرضها ،مبتانی ،معلومتات مقتدماتی ،تأثيرپتذيری از عوامتم گونتاگون غيتر
معرفتی و قوت و ضعف تعقم ،معارف دينی گوناگون پديد آمده است.
با بررسی آراء و نظرات افراد گوناگون و چگونگی استد ل آن ا ،نقش نيرومنتد عقتم در تحقت و تاامتم
معرفت دينی ،ارزيابی میشود .روشن شد که عقم ،در اثبات ،تأييد ،توجيه ،استنباط ،تفستير ،توضتيح و تبيتين
حقاي و احاام و بهتور کلی از ج ت اثباتی ،ادراکی و تأييدی 1،در توليد ،تغيير و تاامم معرفت دينتی ،دارای
نقشی اساسی و اناارناپذير است.
سه .قلب

در کتابهای لغت برای قلب معانی زيادی هم چون لب ،محض ،ختالص ،فتؤاد ،روح ،عقتم ،تتدبر ،دگرگتون
کردن ،گردانيدن ،زيرورو کردن ،واژگتون ستاختن و  ...بيتان شتدهانتد( .فراهيتدی ،بتیتتا 171 / 5 :ت 170؛
جوهری204 / 1 :1990 ،؛ ابنمنظور 688 / 1 :1408 ،ت 685؛ فيومی512 / 2 :1414 ،؛ الفيروزآبتادی:1415 ،
 159 / 1ت 158؛ زبيدی 341 / 2 :1980 ،ت )336
مراد از قلب در اينجا قوه يا ابزاری باتنی است که نفس میتواند با ت ذيب آن به ش ود و دريافت حقايقی
بدون واسطه ،دست يابد.
معصوم (پيامبران و اوصيای آنان و اوليای خا ،ال ی) است و در مرحله اشراق و ال ام ،بته ت تارت روحتی و
سلوک باتنی ،نيازمند است.
در ميان ابزارهای دينی ،راه قلب و دل ،از اهميت و حساسيت ويژهای برخوردار است .به ش ادت بستياری
از پژوهشها ،مسائم دقي و توانايی شگفتانگيز آن ،کمتر شناخته شدهاند.
اين نيروی فوق العاده توانمند ،کمتر به فعليت میرسد و پيوسته بتا خطترات ،تأثيرپتذيریهتا و ادعاهتای
نادرست يا دروغين همراه بوده است« .راه دل و ش ود پيوسته مورد توجه معرفتتشناستان و حقيقتتپژوهتان
بوده و در اين ميان عارفان و روانکاوان ،بيش از ديگران بته آن پرداختتهانتد( ».ربتانی )32 :1378 ،فالستفه
اسالمی اين ابزار را مانند حس و عقم معتبر میدانند( .سبحانی 159 :1375 ،ت )158
آن ا که خود دريافتهای قلبی نداشتهاند ،میتوانند از سخن افراد موثقی که از اين راه ب تره بتردهانتد ،بته
وجود و توان اين ابزار پی ببرند .ش يد مط ری گفته است:
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راه قلب و ش ود در مرحله بسيار عالی آن ،به مدد صفا و نورانيت فوقالعاده درون ،مخصو ،انسانهتای

من خودم با افرادی که هيچ شک نمیکنم که در اين موارد دروغ نمیگويند و اين جور حا ت ،زياد برای
 .1میتوان گفت نقشهای متعددی که برای عقم در معرفت دينی ذکر شده ،همه به اين سه بر میگردند.
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آن ا رخ داده و میدهد برخورد کرده ام و برای من کوچکترين ترديدی نيست که چنين حتا تی بترای افتراد
بشر رخ میدهد .حا تی که واقعاً خارق عادت است( .مط ری ،بیتا)401 / 4 :
ويليام جميز ت که در امور باتنی تحقيقات زيادی داشته و به نتتايج مفيتدی دستت يافتته استت ت بترای
دريافتهای درونی قدرت و ارزش بسيار با يی قائم است .او میگويد اگر بتا استتد ل و تعقتم و بتر استاس
موازين منطقی ،به نتايج خلمناپذيری برسيد ،اما «اين نتايج با آنمه در قلب و وجدان داريتد موافت و همتراه
نباشد ،هممون شيرهای برفی هستند که از يک گرمای آفتاب از هم پاشيده میشوند .آنمه مربوط بته شتعور
باتنی ماست ،هيجانات ما ،اعتقادات ما ،آرزوها و نيازمندیهای ما ،همه اين ا دريتايی عميت ستاختهانتد کته
وجدان يا بصيرت قلبی ناميده میشود.
شعور ظاهری ما که با عقم و استد ل سروکار دارد ،با سطح اين دريا در تماس است و چيزی در ماستت
که آنمه را از امور استد لی و تعقلی که برخالف وجدان و قلب ما باشتد ،از ارزش متیانتدازد .ايتن نتاتوانی و
زبونی روش استد ل در مقابم معتقدات انسانها ،هم در موقعی است که صحبت به نفع مذهب استت و هتم
در موقعی که از مخالفت مذهب گفتگو در ميان است»( .جيمز)55 :2536 ،

1

ش ود واقعی و خالص و استد ل قطعی ،هر دو کاشف از حقند و ح ها ،همه با هتم ،ستازگارند .هتر جتا
تعارضی به نظرايد يا استد ل نادرست است يا اشاال در اصم ش ود يا تفسير آن است .ش ود مخالف بتا امتر
عقلی قطعی يا وحيانی مسلم ،مردود است .جيمز گفته است:

وی افزوده است:
ميتوانند
عارفانهمحقندارنداشراقاتوجذباتخودرابرماتحمیلسازند.آنچه آنها 
توقعداشتهباشندایناستکهآنهارادرعقایدخودمحقبدانیم(.همان )115:
 .1به اعتقاد جميز در قلمرو متافيزيک و مذهب ،پيشروی و تقدم از آنِ اعماق درون است و با ايتن حتال مف ومتات متذهبی
ج انی ،در سايه همااری عقم و قلب پديد میآيند .وی گفته است« :حقيقت اين است که در قلمرو متافيزيک و متذهب،
استد ل و تعقم در ما اثری ندارند ،مگر آناه د يم قلبی هم؛ ما را به آن سو رهبری کنند .تن ا هماتاری قلتب و عقتم
میتواند مف ومات مذهبی ج ا نی ايجاد کنند .مايه اوليه مف ومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه متیگيترد و ستپس
فلسفه و استد ل های تعقلی ،آن مف ومات را تحت نظم و فرمول درمیآورند .آنمه در اين ساختمان استحاام و اتمينان
میدهد ،از اعماق قلب بيرون میآيد و آنمه سر و صورت به آن میبخشد ،کار م ندس عقم و منط است .فطرت و قلب
جلو میرود و عقم به دنبال او همراهی میکند .فراموش نفرماييد که من هيچ وقت نمیگويم در قلمترو متذهب ،قلتب و
باتن «بايستی» پيشرو باشند ،آنمه من میخواهم بگويم اين است که عمالً اين تور است ،نه آن که «بايد» و ب تر است
که اينتور باشد»( .جيمز 57 :2536 ،ت )56
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ازچیزهایيکهدرروانشناسيثابتشدهاستایناستکهحالمتهمایعرفمانيدرروحیمه
ميکند.کسمانيکمه
ميشوند،استحکامونیرویيشگفتایجاد 
حالتهانایل 
کسانيکهبدان 
دیدهاند(.همان )114:
ميشناسد،برایآنکهآنهارا 
آمدهاند،حقایقيرا 
حالتهانایل 
بهاین 
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دريافتهای درونی و قلبی دو قسماند:
 .1ال امات و اشراقات؛
 .2وحی.
ال امات و اشراقات از مراتب ضعيفتر ،به مراحم عالی میرسند ،اما هرگتز در شتدت وضتوح ،شتفافيت و
خطاناپذيری به پايه وحی نمیرسند.
مالصدرا در بيان فرق ال ام و وحی گفته است:
ميشمود.
وحيروشنتروقویترازالهاماست.اوليعلمنبویودوميعلملدنينامیده  
(مالصدرا)146:1363،درالهام،انبیاواولیامشترکند،امماوحميمخصمو انبیاسمت.
(همان) 1

اگر ال ام را بهتورکلی يا دست کم در مرحله تفسير ،خطاپذير بدانيم ،ال ام مصون از خطا ت کته از آن بته
علم لدنی تعبير میکنيم ت ويژه اوليای معصوم است.
درباره ارزش و اعتبار هريک از اين دو و نقش آن ا در معرفت دينی ،مطالبی بيان میشوند.
 .1الهام و اشراق

ال ام در لغت به معنای تلقين (فيروزآبادی )152 / 4 :1415 ،و در دل انتداختن چيتزی (جتوهری/ 5 :1990 ،
اشراق در لغت به معنای تلوع کتردن ،روشتن کتردن( ،فيتومی310 :1414 ،؛ فيروزآبتادی)451 :1415 ،
روشن شدن ،درخشيدن ،تابش و تابان شدن( ،جوهری1501 / 4 :1990 ،؛ دهخدا )2242 / 2 :1372 ،به کتار
رفته است.
در مورد معنای اصطالحی آن ا گفته شده است:
هرگاهارتباطبشرباخارجازجهانمادهبهصورتفردیواختصاصيبرقرارگمرددودر
قلبانسانبدونبهکاربردنحواسظاهریودستگاهتعقل،حقیقتيیدیدآید،ایننوع

ميگویند(.سبحاني )157:1375،
دریافتوالقاراالهامواحیاناًاشرا  

مراد از ال ام و اشراق معنای عامی است که هر نوع ادراک ،مشاهده و تجربه درونی و باتنی را در بر میگيرد.
با کثرت نقم ال امات ،اشراقات و مشاهدات درونی 2،در اصم تحق آن ا نمیتوان ترديد نمود ،امتا منارانتی هتم
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2037؛ ابنمنظور346 / 12 :1408 ،؛ راغب748 :1412 ،؛ دهخدا )2810 / 2 :1372 ،است.

 .1در مورد تفاوتهای ال ام و وحی ر.ک :مالصدرا 147 ، :1363 ،ت 144؛ همتو 609 :1380 ،ت  608؛ غزالتی20 / 3 :1411 ،؛
همو.70 :1414 ،
 .2درباره بعضی از نظرات و خاترات علمای قديم و جديد در مورد ال ام و اشراق ،ر.ک :مط ری 142 :1373 ،ت .138
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نيافتن را دليم نبودن پنداشتهاند 1.آيا اين امور بيانگر مسائم واقعی هستند يا زاييده تخيالت و توهمات افرادند؟
به ج ت ناآگاهی نسبت به مقدمات بسياری از مسائم عقلی و فراعقلی بودن بستياری ديگتر ،بترای درک
درستی يا نادرستی دريافتهای درونی ،غير از موازين مسلم عقلی ،به نظر معصوم نيز نيازمنديم.
در مورد نقش ال ام و اشراق به چند ناته اشاره میشود:
 .1قلب و عقم در ادراک معانی مجرد ،در دو چيز (که دومی نتيجه اولی است) تفاوت دارند:
الف) چيزی را که عقم از دور به صورت مف وم کلی ادراک میکنتد ،قلتب از نزديتک بتهعنتوان موجتود
شخصی خارجی و دارای سعه وجودی میبيند .ب) عقم به دليم انحصتار در حصتار ادراک مف تومی از ادراک
بسياری از حقاي عاجز است ،اما قلب به ج ت ادراک ش ودی بر بسياری از اسرار کلی و بلاه جزئی عالم نيز
آگاه میشود( .جوادی آملی 300 :1384 ،ت )299
 .2راه قلب بر خالف راه فار در همه دوران زندگی ،در اختيار همگان است .چه بسا در دوران پيری علتوم
حصولی از ياد بروند ،اما راه دل تا پايان عمر باز است ،بلاه آن زمان ،اين راه به ج تت نترمتتر و شاستتهتتر
شدن دلها ،بازتر و قویتر میشود( .همو)163 :1387 ،
 .3علم حضوری به اموری چون وجود خود ،صفات ،قوا ،احوال و افعال جوانحی خود برای همگان ميسر است.
در امور ديگر مانند علم حضوری و ش ودی به وجود خدا ،صفات او در حد وسع بشری ،ارتباط ربطی اشياء به خال
خود ،تعفن گناه ،مردار بودن غيبت ،آتش خوردن خورنده مال يتيم ،مشاهده فرشتگان ،صتورت مثتالی و ملاتوتی
 .4يافتههای درونی سازگار يا ناسازگار با معارف ديگر ،به ج ت مشاهده عين واقعيت ،میتواننتد بتا تأييتد
آن معارف يا تغيير آن ا ،در معرفت و زندگی تغييرات اساسی پديد آورند .متناسب بتا دريافتتهتای ختالص يتا
ناخالص درونی ،تغييرات مثبت يا منفی در معارف دينی شام متیگيرنتد .علتوم حصتولی کته بتا اختالفتات،
تغييرات ،احتما ت ،ترديدها و دل نگرانیها همراهند ،هرگز تاب و توان مقابلته بتا مشتاهدات قلبتی و علتوم
حضوری خطاناپذير را ندارند .چه بسا با ش ودهای قلبی ،بطالن بافتههای حصولی سالها برمال شتود و کتاخ
بلند دانشهای حصولی و سطحی ،زوال پذيرد.
 .5يافتههای درونی بدون تأييد عقم ،از ج ت منطقی غير معتبرند ،اما تأثيرات روانی و غير منطقتی آن تا،
گاهی بسيار زيادند و میتوانند انسان را اسير خود سازند .هرگز نبايد به ش ودات ناسازگار با اصول و مستلمات
عقلی و مخالف با ش ود و نظر معصوم ،اعتنا شود.
 .1امام خمينی در مورد مناران بعضی از ال امات گفته است« :افسوس که ما از معارف ال يه و از مقامات معنويه اهتم اهلل و
مدارج عاليه اصحاب قلوب به کلی محروميم .يک تايفه از ما به کلی مقامات را منار و اهتم آن را بته خطتا و باتتم و
عاتم دانند  ....اين دسته از مردم را اميد نيست که بتوان متنبه به نقص و عيب خويش کرد و از خوابگران بيدار نمتود».
(امام خمينی 167 :1388 ،ت )166
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اشخا ،،ف م و درک معارف ال ی و فلسفه احاام و مشاهده امور غيبی ،تزکيه و نورانيت قلب زم است.
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 . 6دريافتها قلبی بر اساس نوع ،مقدار ،ميزان اعتقاد و استفادههای فاری نسبت به آن ا ،در تحق  ،تغيير
و تاامم معرفت دينی مؤثرند .بايد هم در ستلوک عملتی و هتم در ستاماندهتی فاتری و ترتيتب عملتی از
چارچوب دين خارج نشويم .هيچ انسانی برای درک حقاي و معارف دينی ،بینياز از وحی نخواهد شد.
 .2وحي

وحی در لغت به معنای اشاره ،رسالت ،کتابت (فيومی 652 :1414 ،ت  )651آنمه به غير القا میشود ،ال تام ،کتالم
پن ان ،ماتوب (ابنمنظور 240 / 15 :1408 ،ت  )239افاندن در قلب يا در ختواب (زمخشتری)233 / 4 :1407 ،
اشاره و تنبيه به چيزی بدون تصريح به آن (تبرسی )57 / 9 :1372 ،بهکار رفته است.
اصم وحی ،اشاره سريع دانسته شده است( .راغب )858 :1412 ،هر چند يای از معتانی وحتی ،آمتوزش و
افاندن چيزی برای يادگيری است ،ولی بعد بيشتر در آنمه از جانب خداوند بته پيتامبران يتاد داده متیشتود،
استعمال شده است( .فيومی ،همان)
در مورد معنای اصطالحی وحی گفته شده است:
هرگاهارتباطانسانباجهانماورایطبیعتبهصورتيانجامگیردکمهنتیجمهآنیمک
رشتهتعالیمودستوراتهمگانيباشد،دراینصورتبمهآن«وحمي»وبمهآورنمدهآن
ميشود(.سبحاني 1)157:1375،
«فرشتهوحي»وبهگیرندهآن«ییامبر»گفته 

مج ول است و پيامبر به سبب کمال صفا ،جال و نورانيت نفس خود ،با اتصال به عالم با  ،با علم حضتوری و
با ادراکی خطاناپذير ،آن را در میيابد.
غير از انبيا ،ديگران نسبت به کيفيت و عظمت اين امر حضتوری ،هتيچ تجربتهای ندارنتد و آنمته گفتته
میشود ،جز حدس و گمانهايی بيش نيست و ما را بی نياز از ح نمیکنند .به اين ج ت گفته شده است:
کیفیتوحيازاموریاستکهغیرازخودرسو خداوکسانيکهدرخلوتبارسمو 
خدابودندیااینکهازاوالهامگرفتهاندکیفیتنزو وحميراکسمينمميتوانمدبفهممد.
(امامخمیني،بيتا )433/17:


بدون اين موهبت نورانی و فيض ربانی ،نمیتوان به سعادت حقيقی دست يافت.
با اين حال در صورت دري افت وحی به صورت ايجاد صوت يا به واستطه فرشتته ،دستت کتم احتمتال
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وحی از امور فوق العاده بزرگ ،مرموز ،پيمده و شگفتانگيز است .اين حقيقت ال ی ،کنته آن بترای بشتر

 .1گذشته از وحی تشريعی ،وحی در قرآن به معانی ديگتری ،يعنتی اشتاره ،هتدايت تبيعتی ،هتدايت غريتزی ،ال تام ال تی بته
تصميمگيری و عمم ،امر و اذن ال ی ،وحی خداوند به فرشتگان و القاءات شيطانی ،نيز آمده استت( .ربتانی 31 :1378 ،ت )37
بعضی به پنج مورد ،با تفاوتهايی در بعضی از تعبيرات ،اشاره کردهاند( .ماارم و همااران 226 :1373 ،ت )227
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تحق علم حصولی منتفی نيست يا دليلی بر حضوری بودن آن از همه ج ات نيافتهايم .می توان برای ف م
و درک عقالنی حقيقت وحی کوشيد و همان تور که اشتاره شتده استت « اگتر بف متيم يتک معرفتتی بتر
معرفت های ما افزوده شد ه است و اگر نف ميم جای ايراد به ما نيست( ».مط ری ،بیتا )343 / 4 :چنانمته
بپذيريم « که اساساً وحی با ساير القائاتی که مثالً به بشر می شود ،از نظر ماهيتت متفتاوت نيستت ،از نظتر
درجه متفاوت است»( ،همان )345 :در اين صورت می توان گفت تا حدی تصور درست ،هر چند ناکامم ،از
وحی ممان است.

میتوان با نگاهی منطقی و عقالنی گفت:
باتوجهبهویژگيهایيکهدرکتابوسنتبرایوحينبموت،بیمانشمدهاسمت،عقمل
ميتواندآنویژگيهارامالکومعیارقراردهدوباتوجهبهآنهماوبمراسماساصمو و

مبانيعقلي،بهتحلیلوتبیینآنبپردازد(.رباني )238:1391،

اين ويژگیها و مسائم عقلی مرتبط« ،تا حدود زيادی میتواند انسان را در ف م آن ياری دهد( ».همان)
معصومان با رهايی از تأثير اوهام ،تزيينات نفسانی و وسوسههای شتيطانی ،بتا ت تارت نفستانی و تعقتم
خالص انسانی ،به مرحله حيرتانگيزی از کمال بشری و خلو ،روحی میرسند .خطاپذيری وحی ،نارستايی و
نقصان دريافتهای پيامبران با حامت نبوت ،سازگار نيست .هممنين ال ام ويژه معصومان و علم لدنی آن ها،
به ج ت تط ير ويژه ال ی آن ا ،خطاناپذير است.
 .1وحی سلطان علوم و از منابع معرفتشناختی دين و «علم نتاب و حت محتض و کشتف تتام استت».
(جوادی )37 :1393 ،هيچ علمی همتای آن نيست و «صاحبان علوم عقلی و نقلی (حايمان و فقي تان) را بته
حريم آن راهی نيست( ».همان )34 :خطاها و اختالفات ادراکی غير معصومان ،نسبت به نقم وحی است.
 .2معصومان با آن قدر و منزلت رفيع علمی و معنوی خود ،هرگز نمیتوانند در بعتد هستتیشناستی ديتن
وارد شوند و بر احاام دينی بيفزايند .همه ممانات در برابر غنا ،ربوبيت و قدرت مطل و بتی پايتان پروردگتار
ياتا ،فقير محضند و نمیتوانند از فاعليت استقاللی برخوردار شوند( .ر.ک :همان 50 :ت )45
« .3وحی از سنخ تجربه دينی نيست» (جوادی 242 :1387 ،ت  )241چتون هتيچگتاه بتا شتک و بطتالن
همراه نمیشود و به مشاهده مارر ،برای اماان استفاده از قياس پن ان ،نيازمند نيستت .پيتامبران بتا معتارف
وحيانی به آگاهیهای ناب و معارف دينی خطاناپذير و تغييرناپذير دست میيابند و تاامتم نفستانی و ادراکتی
میيابند .آن ا معمو ً يافتههای خود را در قالب الفاظ و علم حصولی به ديگران میآموزنتد و از ستيره و رفتتار
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در مورد وحی و نقش آن ،ناتههايی ذکر میشوند:

آن ا نيز میتوان به بعضی از معارف ،دست يافت.
 .4کسانی که از نقم وحی ب ره میجويند ،معمو ً در ف م ضروريات دينی ياسانند و اگر معصوم نباشتند،
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معارف نظری آن ا تغييرپذيرند .هر کس متناسب با سرمايههای علمی ،عقلی ،روحی و تالش خود از نعمت بی
بديم وحی ب ره میبرد.
 .5با همااری دقي تر و اصولیتر عقم و وحی ت که مامم ياديگرند ت معارف درستت بيشتتری حاصتم
میشوند .برای اثبات وحی و درک درست معارف وحيانی ،به اصول استوار و راه گشای عقلی نيازمنديم .بتدون
تعقم صحيح و حساب شده ،انتظار حصول معارف درست بيشتر و عمي تر و تاامم معرفت ،نمیرود.
عقم سليم پس از درک درست معارف وحيانی و فراعقلی و يقتين بته درستتی آن تا يتا حجتت بتودن راه
تحصيم آن ا ،تن ا راه نجات را در عمم بر اساس آن ا میبيند .استنباطهای عقلی در امور فراعقلتی و ختارج از
نور و توان عقم ،منجر به معارف نادرست دينی خواهد شد؛ چيزی که در دنيای جديد ،بسيار واقع میشود.
خاتمه

در پايان به چند ناته اشاره میشود:
 .1علوم همه انسانها در برابر علم بی پايان ال ی ،بسان قطرهای در برابر دريا ،هم نيست .کتالم ال تی از
علم مطل و آگاهی به همه نيازهای جسمی ،روحی ،دنيوی و اخروی انسانها و دانستن همه مفاسد و مصالح
دنيوی و اخروی افعال بشری ،ناشی میشود .آدم نادان ،کالم ال ی را هممون سخن بشر نتاقص و خطاپتذير
پندارد و خود را از دقت و تالش برای کسب معارف سعادتبخش ،محروم سازد.
ابزارهای معرفتی ،زمينه و مقدماتی را فراهم نمودهاند که بشر بتواند با استفاده از اماانات و نعمتهتای ال تی،
معارف دينی را فراگيرد و خوشبختی ابدی يابد.
 .3مطلوب آن است که در کسب معارف دينی ،از ابزارهای معرفتی در جای خود و به صورت کامتم ب تره
برد و به دانستهها عمم نمود ،اما آنمه برای بسياری رخ میدهد ،چنين نيست .گذشته از نبود تالش يا انتدک
بودن آن ،گاهی هم از ابزارها در محدوده توان آن ا استفاده نمیشود و تفار منطقی و عقالنی ثمربخش ،ديده
نمیشود .به اين ج ت صرف نظر از مسئله عمم ،در معارف دينتی ،معتارف نتاقص يتا نادرستت فتراوان و در
مواردی هم بسيار زيان باری را شاهد بودهايم.
نتیجه

به اهم مطالب و نتايج به دست آمده اشاره میشود:
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 .2خدای دانا ،توانا و حايم مطل همه زمينههای درک معارف دينی را به بشر عطا کرده استت .مجمتوع

 .1حس ،عقم و قلب ابزارهای معرفت دينی هستند و هر يک متناسب با جايگاه ختود در تحقت معرفتت
دينی ،تحو ت و تاامم آن نقش آفرينند.
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 .2حس بهعنوان ابزاری غير مستقم در اموری چون مشاهده آيات تاوينی و زمينهسازی شتناخت ختدا و
صفات او ،ديدن يا شنيدن معجزات ،روايات و متون دينی ،در کسب معرفت دينی ياریرسان است.
 .3ممان است با شنيدن يا ديدن سخن معصوم يا دريافت رفتار او در حام خطا شود و معتارف نادرستتی
پديد آيد ،اما به کمک حس نيز میتوان به معارف درست دينی ،ف م ب تر و تاامم نفسانی دست يافت.
 .4عقم با استفاده از مقدمات مناسب عقلی ،نقلی يا حسی و تجربی به معارفی از دين دست میيابد .عقتم و
نقم در کشف معارف دينی همتای هم و هم ترازند .گاهی با نادرستی مقدمات يا روش استنتاج يتا تأثيرپتذيری از
مسائم غير معرفتی ،معارف نادرستی شام میگيرند .نقش عقم در اثبات ،تأييد ،توجيه ،استنباط ،تفستير ،توضتيح
و تبيين حقاي و به تور کلی در توليد ،تغيير و تاامم معرفت ،بنيادی و اناارناپذير است.
 .5با ت ذيب و تط ير باتن و استفاده از راه پرتوان و فوقالعاده شگفتانگيز درون ،بعضی از حقاي دينتی
به صورت ال ام و اشراق دريافت میشوند که ممان است با تأثيرپذيری نادرست امتوری يتا توهمتاتی قترين
شوند و در مرحله تفسير نيز خطاپذيرند .درستی يا نادرستی آن تا بته متدد معيارهتای دقيت عقلتی و نظترات
معصوم ،روشن میشود.
 . 6پيامبر به سبب آگاهیهای ناب ،خطاناپذير و تغييرناپذير وحيانی ،تاامتم نفستانی و ادراکتی متیيابتد.
غيرمعصومان ،معمو ً با استفاده از نقم وحی ،در ف م ضرويات دينی ياسانند و معارف نظری آن ا تغييرپذيرند
و میتوانند با تالش و استفاده درست از ابزارهای معرفتی ،معارف درست وحيانی را بيفزايند و تاامم يابند.

ـ فار سي،

 .1آذر نوش ،آذر تاش ،1379 ،فره نگ معا صر عر بي
تهران ،نشر ني ،چ .1
 .2ا بن سينا ،ح سين بن ع بدهللا ،1366 ،حدود يا تعري فات (ک تاب
الحدود) ،متن عربي با ترجمه محمدمهدي فوالدوند ،تهران،
سروش.
 .3ا بنمن ظور ،مح مد بن م کرم 1408 ،ق ،ل سان ال عرب ،ج  12و
 ،15بيروت ،دار احياءالتراث العربي.
 .4ا مام خمي ني ،سيد روحهللا ،1388 ،چ هل حديث ،ت هران ،مؤس سه
تنظيم و نشر امام خميني.
 .5ـــــــــــــ ــ  ،بي تا ،صحيفه ا مام ،ج  ،17ت هران،
مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني.
 .6پالنتين جا ،ا لوين ،1384 ،فل سفه د ين ( خدا ،اخت يار و شر)،
ترجمه محمد سعيدي مهر ،قم ،موسسه فرهنگي طه.
 .7پ ناهيآزاد ،ح سن« ،1390 ،ن سبت ن فس و ادراک در حک مت
ـ
صدرايي» ،مجله جاويدان خرد (دوره جديد) ،ش  ،19ص 28
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منابع و مآخذ
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 .8تيچمن ،جني و کاترين اوانز ،1380 ،فلسفه به زبان ساده،
ترجمه اسماعيل سعادتي ،تهران ،سهرودي.
 .9جوادي آم لي ،ع بدهللا ،1377 ،شريعت در آي نه معر فت ،قم،
اسرا.
ـرآن ،قم،
ـي در قـ
 .10ـــــــــــــ ــ  ،1384 ،معرفتشناسـ
اسرا.
 .11ـــــــــــــــ  ،1387 ،دينشناسي ،قم ،اسرا.
 .12ـــــــــــــ ــ  ،1393 ،منز لت ع قل در هند سه معر فت
ديني ،قم ،اسرا.
 .13جوهري ،ا سماعيل بن ح ماد 1990 ،م ،ال صحاح ( تاج الل غه
و صحاح العربيه) ،ج  4و  ،5بيروت ،دار العلم للماليين.
 .14جي مز ،ويل يام 2536 ،شاهن شاهي ،د ين و روان ،ترج مه
مهدي قائني ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .15ح لي ،ح سن بن يو سف 1415 ،ق ،ک شف ال مراد في شرح تجر يد
االعت قاد ،تحق يق ح سن ح سنزاده آم لي ،قم ،مؤس سه الن شر
االسالمي.
ـدالمنعم 1420 ،ق 2000 ،م ،المعجــا الشــامل
ـي ،عبـ
 .16حنفـ
لمصطلحات الفلسفه ،القاهره ،مکتبه مدبولي.
ـرد
ـا روي ـ
ـد بـ
 .17خ سروپناه ،عبدالح سين ،1390 ،ک ـ م جديـ
اس مي ،قم ،دفتر نشر معارف.
 .18دغــيم ،ســميع 2004 ،م ،موســوعةه مصــطلحات صــدرالدين
الشيرازي ،مکتبه لبنان ناشرون.
 .19ده خدا ،ع لياک بر ،1372 ،ل غتنا مه ده خدا ،ج  ،2دان شگاه
تهران.
 .20را غب اال صفهاني ،ح سين 1412 ،ق ،م فردات ال فاظ ال قرآن،
دمشق ،دار القلم.
ـي ،1378 ،معرفــت دينــي از من ــر
ـاني ،علـ
ـانيگلپايگـ
 .21ربـ
معرفتشناسي ،مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.
 .22ـــــــــــــــ  ،1391 ،وحيشناسي (ماهيت و ويژگي ها)،
قم ،رائد.
 .23زب يدي مرت ضي ،مح مد ا بنمح مد 1980 ،ق ،تاجال عروس من
جواهر القرآن ،بيروت ،دار الفکر.
 .24زمخشري ،محمود 1407 ،ق ،ال شاف عن حقايق القرآن ،ج ،4
بيروت ،دار الکتب العربي.
 .25سبحاني ،جع فر ،1375 ،شناخت در فل سفه ا س مي ،ت هران،
برهان.
 .26ـــــــــــــ ــ  ،1375 ،فره نگ ع لوم فل سفي و ک مي،
تهران ،اميرکبير.
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 .27سروش ،ع بدالکريم،1375 ،
تهران ،مؤسسه فرهنگي صراط.
 .28صليبا ،جميل ،1381 ،فرهنگ فلسفي ،ترجمه منوچهر صنيعي
دره بيدي ،تهران ،حكمت.
 .29طباط بايي ،محمدح سين 1417 ،ق ،نها يه الح مه ،الطب عه
الرابعه عشره ،مؤسسه النشر االسالمي.
 .30طبرســي ،فضــل بــن حســن ،1372 ،مجمــا البيــان فــي
تفسيرالقرآن ،ج  ،9تهران ،ناصرخسرو.
 .31غزا لي ،مح مد بن مح مد 1409 ،ق ،م يزان الع مل ،ب يروت،
دار الکتب العلميه.
 .32ـــــــــــــ ــ  1411 ،ق ا لف ،اح ياء ع لوم ا لدين ،ج
 ،3بيروت ،دار الفکر.
ــ  1411 ،ق ب ،مش ـ اةاالنوار ،بي ـروت،
 .33ـــــــــــــــ
دار القتيبة.
 .34ـــــــــــــــــ  1414 ،ق ،مجموعــه رســاالل االمــام
الغزالي ،ج  1و  ،7بيروت ،دار الکتب العلمية.
 .35ـــــــــــــ ــ  1993 ،م ،المن قذ من ال ض ل و المو صل
الي ذيالعزه و الج ل ،بيروت ،دار و مکتبه الهالل.
 .36فراهيدي ،خليل بن احمد ،بيتا ،کتاب العين ،قم ،هجرت.
 .37ف عالي ،مح مدتقي ،1377 ،درآ مدي بر معرفتشنا سي دي ني و
معاصر ،قم ،معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي.
 .38فلسفي ،محمد ،1373 ،معجا العناوين ال ميه و الفلسفيه،
الطبعه االولي ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمية.
 .39فيروزآبادي ،محمد بن يعقوب 1415 ،ق ،القاموس المحيط،
ج  ،4بيروت ،دار الکتب العلمية.
 .40فيومي ،احمد بن محمد 1414 ،ق ،المصباح المنير ،ج  1و
 ،2قم ،دار الهجرة.
ـد 1412 ،ق 1992:م ،ن ريــه
ـراجب ،عبدالحميـ
ـردي الـ
 .41الکـ
المعرفه بين القرآن و الفلسفه ،الرياض ،مکتبة المؤيد.
 .42م شکوها لديني ،عبدالمح سن ،1364 ،تحق يق در حقي قت ع لا،
دانشگاه تهران.
 .43م صباح يزدي ،مح مد ت قي ،1380 ،چ يدهاي از اندي شههاي
بنيادين اس مي ،قم ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
 .44مطهري ،مرتضي ،1373 ،توحيد ،تهران ،صدرا.
 .45ـــــــــــــ ــ  ،بي تا ،مجمو عه آ ثار شهيد مط هري ،ج
 6 ،4و  ،13تهران ،صدرا.
 .46مظفر ،محمدرضا ،1373 ،المنطق ،بيروت ،دار التعارف.
ـفه
ـي در فلسـ
ـه معرفتشناسـ
ـاهي بـ
 .47معل مي ،ح سن ،1378 ،نگـ
اس مي ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
قبض و ب سط تئور يک

شريعت،
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 .48ـــــــــــــــ  ،1383 ،معرفتشناسي ،قم ،مرکز جهاني
علوم اسالمي.
 .49م کارم شيرازي ،نا صر و ساير هم کاران ،1373 ،پ يام
قرآن،ج  ،1قم ،نسل جوان.
 .50مالصدرا ،محمد بن ابراهيم ،1363 ،مفاتيح الغيب ،تصحيب
محمــد خواجــوي ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و تحقيقــات
فرهنگي.
ـحيب
ــ  ،1380 ،المبــدو و المعــاد ،تصـ
 .51ـــــــــــــــ
جاللالدين آشتياني ،قم ،دفتر تبليغات اسالمي.
 .52ـــــــــــــــ  1387 ،ـ  ،1384شرح االصول ال افي ،ج
 ،1تصحيب رضا استادي ،تهران ،بنياد حکمت اسالمي صدرا.
 .53ـــــــــــــــ  1981 ،م ،الح مة المتعالية في االسفار
ـة ،ج  1و  ،3ب يروت ،دار اح ياء ال تراث
ـة االربعـ
العقليـ
العربي.
 .54مورن ،اد گارد ،1374 ،روش ( .3شناختشنا سي) ،ترج مه ع لي
اسدي ،تهران ،سروش.
 .55هاملين ،ديو يد و دي گران ،1374 ،تاريخ معرفتشنا سي،
ترج مه شاپور اعت ماد ،ت هران ،پژوه شگاه ع لوم ان ساني و
مطالعات فرهنگي.
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