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  دیانت و عقالنیت همسوییتبیین 
  *امير ديوانى

  چكيده

ــت، مســئله ــان عقالنيــت و ديان ــا ای اســت كــه  چگــونگى امكــان همســويى مي وجــود ب

های متنوع و گاه ناهمگون درباره آن، اهميت نسبت اين دو را نزد محققـان ديـن  ديدگاه

تفصيلى  های و آموزهديانت، عبارت است از پذيرش يقينى اصول . دهد و فلسفه نشان مى

گونه كه مقصود است؛ و عقالنيت عبارت است از عبور به واقـع و اكتشـاف آن  نآ دين،

از اينكه بسـياری از فيلسـوفان بـزرگ . الصدق عقل پذيرش اصول ناب و ضروری ۀبر پاي

توان همسويى ميـان عقالنيـت و  اند، مى تاريخ، از جمله فيلسوفان مسلمان، از عالمان دين

. حال چگونگى امكان اين همسـويى نيازمنـد تبيـين اسـت عين ولى درديانت را دريافت، 

دادن ايـن  تواند نقطه آغاز برای نشان مى های پيشين عقل ها و پاسخ پرسشويژگى خاص 

. همسويى و نيز تبيينى، هم برای ارتباط ميان عقل و دين و هم اهتمام دين بـه عقـل باشـد

اند و  كه همگـى اكتسـابىـ های بعد  رده های ها و پاسخ اين همسويى با شروطى تا پرسش

در ايـن نوشـتار، كوشـش شـده اسـت تـا روش . يابـد امتـداد مى ـ خواص ديگری دارند

اجتهـادی در  هـای پژوهشهای محض فلسفى و  فيلسوفان مسلمان در پيوند ميان پژوهش

درنهايت اين ايشان بيان شود تا كدام آنها در باور  های دين و نيز منزلت هر آموزهمتون و 

  .آشكار گردد نيز ها االمر كه در اين دو سنخ از پژوهش واقع و نفس تنها در همسويى نه

  ها واژه كليد
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 مقدمه 

عقـل  .ميان عقالنيت و ديانت اسـت همسويىپرسش اين نوشتار درباره چگونگى امكان 

كه مقصـود آن اسـت، اعتقـاد يقينـى داشـته  گونه آنهای دين،  تواند به آموزه چگونه مى

الصدق خود به واقع برسـد و دربـاره آن بـه  با تكيه بر اصول ضروری  حال عين باشد و در

آنكه در ميان اين دو مقام دچار ناسازگاری، خلل يا توقف شود؟  دست زند، بى اكتشاف

الزم است چيستى دين و نسبت آن بـا طبيعـت عقـل بررسـى گـردد و  برای تبيين اين امر

امكـان . ی دانش عقلى، در دو بخش اكتسابى و غيراكتسابى تبيـين شـودها ويژگى سپس

ديانت و عقالنيت را به صـورت يـك  همسويىخطا در منطقه دانش اكتسابى، چگونگى 

شش خواهـد شـد بـرای ايـن در اين نوشتار كو. دهد قرار مىرو  پيش ناپذير مسئله اجتناب

  . مسئله پاسخى ارائه شود

تـا  آيـد مىاز بيرون عقـل ن ها پرسشاين . يى را با خود داردها پرسشاستقالل  عقل به

در  ها پرسـشخصـلت ايـن . باشـيم ها پرسشدر پِى عوامل و علل بيرونى برای طراح اين 

نمونـه ايـن . انه ببيندبيگ ها پرسشتواند خود را با آن  عموميت آن است و هيچ عقلى نمى

چـه كسـى هسـتى را پديـد آورده اسـت يـا منشـأ هسـتى كيسـت؟ : عبارتنـد از ها پرسش

موجودی كه نيستى آن ممكن است، چرا هست؟ آيا جهان آغاز و انجـام دارد؟ آيـا هـر 

در برابر اعمال خود مسئول است؟ آيا  انساندادن هر كاری را دارد؟ آيا  كس جواز انجام

است؟ آيا جهانى هست كه همچـون جهـان طبيعـت دسـتخوش  انسانى مرگ پايان هست

چـون از  ها پرسشاين ... . های عقل بشری واقعيت دارند؟ و دگرگونى نباشد؟ آيا ايدئال

از راه نقـادی  آنهـاشـدن  چگونـه ممكننيـز  و آنهابودن  بايد ممكن ،خيزد نهاد عقل برمى

دادن  خـود را بـه پاسـخ ها پرسشين خاصيت عقل اين است كه با طرح ا. عقل تبيين شود

در مواجهه با ايـن الـزام، عقـل . وجو شود اين الزام نيز بايد در نهاد او جست. بيند ملزم مى

ی خـود ها پرسـشرا با شرايط الزم و كـافى همـراه نبينـد، بـه  آنهاتا  ها پاسخگيری  با پى

  .دهد تا به پاسخ جامع برسد ادامه مى

بنيــادين عقــل مربــوط اســت؛  حــال عين نهــايى و دری ها پرســشديــن نيــز بــه پاســخ 
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سـر و كـار  هـا اندين با بني. ی عقل استها پرسشترين مسائل دين نيز در پاسخ به  اساسى

  عقـل خـود را مجهـز. سـتآنهاوجوی  يى كه عقل همواره در جسـتها اندارد؛ همان بني

  ها پاسـخبـه  ،نرسـدی خـود ها پرسـشپاسـخ جـامع دربـاره  هتـا بـو  بينـد مىبه امكانـاتى 

شدن بـه  دين همه شرايط الزم و كافى را در خود دارد تا عقل با منتقل. دهد رضايت نمى

 داشـت، نمىاگـر عقـل ايـن تجهيـزات را . را در دسـترس خـود ببينـد شهاي ، ايدئالآنها

توانست خود را به آن تحميل كند يا عقل توانـايى درك درسـت  چيزی به نام دين مى هر

. )370-368، )الـف( 1394عابدی شاهرودی، : نك( داشت نمىورت حضور دين دين را حتى در ص

ايدئال عقل در هستى، هستى خداوند است و عقل جز به موجودی بـه نـام خـدا بـا تمـام 

  عقــل موجــودی جــز خــدا را شايســته. دهــد مثابــه مبــدأ هســتى رضــايت نمى كمــاالت به

ی هـا انجهان طبيعـت و جه نشآفري، عقل جز خدا موجودی را قادر بر بيند مىپرستش ن

مثابـه نـاظر، داور و حـاكم در اخـالق قـانع  ؛ عقل جز خدا بـه موجـودی بهبيند مىديگر ن

  .شود نمى

 ی دانش بشریها ويژگى. 1

چـه . گـردد دانش بشری در هر محتوايى كه تعين يابد، به سـاختار وجـودی بشـر بـاز مى

ز داشتن دانش را داده است؟ چه شناخت او را ممكن كرده و به او مجو انسان،چيزی در 

ۀ و كاوشگر قرار داده و چيست آنچه او را يابند پرسشگرهست كه او را  انسانچيزی در 

دانش فلسفه را  انسانپاسخ و اكتشافگر واقع ساخته است؟ و سرانجام اينكه چه چيزی در 

  ممكن ساخته است؟

نوعى بـه  خـاص او و بـهی ها توانايىهمه  ۀكنند تأميناست كه  انسانعقل آن ويژگى 

داند و هم پاسخ  ، از آن جهت كه نمىپرسد مىعقل هم . ستها توانايىآن  ۀرسانند فعليت

 پرسشـگر، بشر اين مقدار بود نمىاگر عقل . دهد، از آن جهت كه توانسته است بداند مى

اگـر باالتر اينكه . شد مىكامياب ن ها پاسخبشر اين مقدار در  بود، نمىو اگر عقل  شد مىن

ممكـن  انسـانرا بـرای  هـا دانشعقـل . و نه پاسـخ شد مىنه پرسش ممكن  بود، نمىعقل 

ی عام شامل همه معلومات و متعلقات منطقى، رياضى، طبيعى و معنا بهواقع، . ساخته است
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را  آنهـافلسفى است، اما ساختاری الزم است كه بتواند به اين متعلقات واقع نفوذ كنـد و 

ی واقـع را بـه هـا انبنابراين، اين عقل است كـه جه .عرفت وارد كندبه مرتبه شناخت و م

يى دارد كــه همــه هــا ويژگىعقــل بشــری . كنــد شناســانه تبــديل مى ی شــناختهــا انجه

ی عقـل تـابعى از هـا توانايىدهد، زيـرا همـه  ی آن را زير پوشش خود قرار مىها توانايى

ی ها شـناختهم به  ،عقل بشریخواص  گمان بى. شوند مىاند و از خواص آن متأثر  عقل

  .يابد كند و هم در كردارهای عقل جريان مى عقل سرايت مى

واقـع،  وصـى، در مرتبـه شـناخت اكتسـابىِ  نبـى و غير غير انسـانعقل بشری يـا عقـل 

در ميان ايـن . )312، الف 1394عابدی شاهرودی، (موجودی تدريجى، محدود و خطاپذير است 

وقوع خطـا بهتـرين دليـل بـر . توجه ما بر جواز خطاست ى، كانونانسانی عقل ها ويژگى

بنـدد، بلكـه در  راه اكتشاف واقع را بر او نمـى ،ىانسانجواز خطای عقل . امكان خطاست

نهـد و او را در عبـور شـناختاری بـه واقـع  دسترسى او به واقع شروطى را در پيش او مـى

 هـا یو نقاد ها ىزرسـمشروط به استيفای آن شروط و مقيد به عـدم كشـف خـالف در با

دليل جواز خطا وجود همين شروط است كه گاه عقل از استيفای آن تخطـى . گرداند مى

اين نيست كـه خطـا نكنـد، چـون ايـن كمـال بـرای او ممكـن  انسانكمال عقل . كند مى

خود را در استيفای شروط  آرایى آن است كه پس از اكتساب، انساننيست؛ كمال عقل 

عبور به واقع بازرسى كند و در نهايـت، بـه مـالك جـواز خطـا، مطابقـت آن بـا واقـع را 

اگر همه عقول بشری نيز درباره يك مسئله اكتسـابى . مشروط به عدم كشف خالف كند

همـين عقـِل جـايز الخطاسـت كـه  حال عين در 1.شود جواز خطا منتفى نمى ،نظر باشند هم

اجتماع جواز خطا بـا . بر آن ببندد ها ىكوشد راه را در بازرس كند و مى شف مىخطا را ك

عقـل را در  تـوان مى ،آور است و بر اين اسـاس كشف خطا در عقل يك اجتماع شگفت

كه هست توانا دانست و نيز به دستاورد عقل، به صورت مشروط بـر  گونه كشف واقع، آن

  .عدم كشف خالف اعتماد كرد

                                                            
اجتماع همه موجودات خطاپذير : اند گونه تقرير كرده ها را بدين عالمان اصول فقه اماميه، قانون فراگير در اجماع. 1

  .سازد بر صدق يك نظر در حكم نظر واحد است و خطا را محال نمى
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  فهچيستى فلس. 2

ين ويژگى فلسفه آن است كه دانشى بشری است؛ توجه به لوازم اين ويژگى بايـد تر مهم

فلسفه اولى يا مابعد الطبيعه دانشى بشری اسـت . همواره در پيشگاه اذهان قرار داشته باشد

كه تصورات، تصديقات و مسائل آن زيربنای همه تصورات، تصـديقات و مسـائل علـوم 

. دانند تا به نياز همه علوم به آن اشاره كننـد ه را دانش كلى مىفيلسوفان فلسف. ديگر است

ويژه عقـل  واقع كه فلسفه نيز در پِى شناخت آن است، دستگاه عقل و بـه ۀعامل شناسانند

ی پيشـينى خـود هـا ادراكاين عقل محـض اسـت كـه بـا سـاختار خـود و . محض است

. بـا واقـع را فـراهم سـاخته اسـت دهنده اين دانش ی ارتباطها پايهی دانش بشری و ها پايه

خـود،  هستى و چيسـتى خـود و هسـتى و چيسـتى جز تنهاعقل محض اصولى دارد كه نه 

فرض حـذف ايـن . بيند مىمقرر  ها پايهبلكه شناخت خود و شناخت جزخود را نيز بر آن 

گونه خطا در آن به سفسـطه  اصوِل واقع و شناخت يا فرض تغيير محتوايى آن يا فرض هر

  .)33-27: 1387طباطبايى، : نك(كه مطرود واقع و عقل است  انجامد مىستى و شناخت در ه

عقلى هم در بنيان دانش بشری قرار دارد و هم بر همه ساختمان دانـش  ۀشد اصول ياد

هر دانشى كه بر اين اصول عقلى محتوايى و صوری بدون فاصله و واسطه . او احاطه دارد

كند، زيرا عوامل خطا در دانـش بشـری امكـان  ع متصل مىتكيه زده باشد، عقل را به واق

ی هـا فعاليت، بـه دليـل ورود رود مىاما آنچه از اين تراز فراتر . نفوذ به اين مرتبه را ندارد

محصـول تفكـر . گيـرد اكتشافى اكتسابى، زيـر پوشـش خاصـيت خطاپـذيری شـكل مى

گيـرد و تـا زمـانى كـه  ىای در دسترس دانشمندان ديگر قرار م دانشمند به صورت گزاره

دليل دانشمند اول با ردگيری او و ديگـران بـه مـانعى بـر نخـورد، كـه بـاز همـان اصـول 

اند، بـه صـورت مشـروط بـه عـدم كشـف خـالف  نخستين عقلى آن مانع را پيش آورده

  .شود پذيرفته مى

اگر فيلسوفى . دقيق در كار فيلسوفان مسلمان قابل ردگيری است طور آنچه گذشت به

شـود، مگـر اينكـه بـر ايـن  را مطـابق بـا واقـع بدانـد، از او پذيرفتـه نمى pگزاره اكتسابى 

ی منطقــى و مــواد يقينــى هــا قالبآن فيلســوف دليــل خــود را در . مطابقــت دليــل آورد
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 ،را مطابق با واقـع بدانـد p~اگر فيلسوف ديگری گزاره  .دهد عبوردهنده به واقع ارائه مى

، اگر فيلسـوف دوم نشـان دهـد آرااكنون در اين آوردگاه . بايد عين اين مسير را بپيمايد

درست نبوده و او دچار اشتباه شده و هنوز ثابـت نشـده  pكه دليل فيلسوف اول بر اثبات 

، ستخطا صحيح و بى p~دليل او بر  مطابق با واقع نيست، بلكه اگر نشان دهد pاست كه 

رّد دليـل . ثابت كـرده اسـت p~بودن دليل او بر  خطا را به صورت مشروط بر بى pكذب 

بدون ديگری  كدامدو مرحله مكمل يكديگرند كه هر p~و اقامه دليل بر  pشده بر  آورده

نيز زير پوشش  p~اكنون چون دليل فيلسوف دوم بر . كند در رسيدن به واقع كفايت نمى

احتمال و جواز خطاست، اين دليل نزد عقل بـه صـورت مشـروط بـر عـدم كشـف خطـا 

بودن منافاتى با رسيدن به واقع ندارد، بلكه رسـيدن بـه واقـع را  اين مشروط. پذيرفته است

پذيرتر و قابـل اعتمـادتر  در موجودی كه جواز خطـا در اكتشـافات او راه دارد، دسـترس

تواند بر داليل خود كه به صورت مشروط رسيدن به واقـع  فيلسوف مى بنابراين،. كند مى

  .كند، تكيه زند را ميسر مى

ــ«فيلسـوفان عبــارت  ع هــو البرهــان؛ برهــان تنهــا چيــزی اســت كــه از آن پيــروی المتب

گفتن از  هنگام سخن  دانند؛ برای مثال، مالصدرا به ی عقلى مىها ىرا معيار بررس» شود مى

گيـرد  از ايـن عبـارت بهـره مى» حركت جوهری«ر دانش بشری به نام اكتشافى بزرگ د

. ی استداللى برقـرار اسـتها دانشگفته در تمام  البته مطالب پيش. )108: 3، ج 1368شيرازی، (

شـده بـر  كند، عقل است و آنچه خطاهای وارد را نقد مى آنهارا برپا و  ها دانشآنچه اين 

  .استزدايد عقل  را نيز مى ها دانشاين 

 چيستى دين. 3

گونه بنيادی كه داشته باشد، به طور محض، سره و ناب به خداوند  به بيان ايجابى، دين هر

عابـدی شـاهرودی، : نـك(مثابـه ديـن اشـاره كـرد  توان به چيـزی به بدون خدا نمى. تعلق دارد

انـد تو نمىچه هسـت بـدون اسـتناد بـه خداونـد  به بيان ديگر، واقع دين هر .)359: الف1394

فاقـد مقـوم  اگـرعنوان دين در تصور آيد، درست باشد يا نادرست،  چه به هرباشد؛ يعنى 

بـودن خـود را از مقومـات خـود  دين، دين. كند ، ماهيت دين بر آن صدق نمىباشددين 
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ی ها های بشری؛ به بيان سلبى، آنچـه واقـع ديـن اسـت، بـه نظريـه دارد، نه از اسامى و نام

واسطه به  چه باشد، يكسره به خدا تعلق دارد و بى بنابراين، دين، هر. وابسته نيست ها انسان

چـه يكسـره و بـه تمـام  بـه نحـو سـلبى، هر پـساو مرتبط، وابسته، متصل و پيوسته است؛ 

بـه . كنـد هويت به خدا تعلق نداشته باشد و از نزد او نباشد، ماهيت دين بر آن صدق نمى

دهد؛ پس واقـع  ت را هستى و اخالق تشكيل مىواقعي. بيان ديگر، دين يك واقعيت است

 .دين، واقع هستى و واقع اخالق است
پايـان خـدا، واقـع  علـم بـى. يكتايى خدا، واقع دين است 1.هستى خدا واقع دين است

افعـال او كـه . بودن او از هر نقص و عيب، زشتى و بدی، واقع دين اسـت منزه. دين است

رسـولى كـه از جانـب همچنـين  .قع دين استهمه عين صدق و درستى و عدل است، وا

نيـز . دين اسـت و فعـل، قـول و تقريـر او سـنت اسـت نفسه فىواقِع  ۀكنند خداست، ابالغ

و فعـل،  هسـتنددين  نفسه فىواقِع  ۀكنند ابالغ 9به وصايت از رسول :امامان معصوم

 آنهـاچون سـخنان پيغمبـر خـدا و كـردار همسخنان ايشان . سنت است آنهاقول و تقرير 

را  نفسـه فىچون تقرير ايشـان، سـنت اسـت و ديـن هم آنهاچون كردار ايشان و تقرير هم

بـه تعلـيم خداونـد و  آنها، از جمله علم ايشان و ابالغ آنهاكند و چون همه شئون  بيان مى

شـده از  كتـاب نازل. به اذن او و به وصايت از جانب رسول خداست، به خدا مرتبط است

آنچه از سوی خدا بر پيغمبـرش  ، يعنىكتاب خدا. متن دين است جانب خدا به رسولش،

كـرانش، مـتن ديـن  وحى شده تا بر مردم با نام كتـاب ابـالغ كنـد، بـا تمـام محتـوای بـى

تفصـيل آن اسـت و سـرانجام جهـان آخـرت،  7خداست و قول، فعل و تقرير معصـوم

بـه مبـدأ هسـتى و مبـدأ  شـدن و بازگشـتن مثابـه مواجه ، بههـا انقرارگاه اصـلى جه ۀمثاب به

  .انتهايش يكى از اصول دين است پايان و بى و خواص بى ها ويژگىاخالق، با همه 

در مقابـل، ديگـر . شـناختى ديـن اسـت ی اصلى هستىها پايهآنچه گذشت، اصول يا 

تعـدد خـدايان را  ،بشـر سویاتخاذ خدايان متعدد از . دين ندارد واقع درتعدد خدا جايى 

مثابـه ديـن اتخـاذ  نيز آنچه بشـر به .چند بشر آن تعدد را واقعى بپندارد هر ؛كند واقعى نمى

                                                            
  .نفسه منظور شده است، نه از حيث ديدگاه ن معناست كه دين از حيث فىاضافۀ واقع به دين بدي. 1
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 ،بسـا امـوری كـه بشـر آن را ديـن گرفتـه اسـت ، زيـرا چهسازد مىكند، واقع دين را ن مى

آنچه در رابطه با دين به بشر مربـوط اسـت، . هيچ واقعى از دين در آن نيست كه حالى در

ابه واقع هستى و واقع اخالق و تسليم در برابـر آن مث درك حقيقت دين و پذيرش دين به

مـالك  اهرگـاه بشـر واقـع ديـن را كشـف كـرد و بـ. اسـت يادشـدهمالك و واقعيت  اب

ّ  واقع عنوان  ن ورزيد، آن دين واقعى از آن جهت كه واقع دين است، بهبودن آن بدان تدي

ّ . دين خواهد بود بشری  های ديدگاهآرا و نه . م دين نيستبه دين مقوّ  انسانورزيدن  نتدي

بودن نه به اقبال بشر وابسته اسـت  ورزيدن بشر؛ دين برای دين مقوم دين است و نه ديانت

هـای نيكـى  بـا قـانون نفسه فىدين . دين به واقعيت خود دين است. و نه به دفاع او از دين

ق و رو، انواع ظلم مـردود اسـت و انـواع عـدل مـورد تصـدي متالزم است؛ از اين نفسه فى

  .مورد فرمان دين است

  رابطه فلسفه و دين. 4

تـوان رابطـه ايـن دو را  اكنون با توصيفى كه از موقعيت واقعى فلسفه و دين گذشت، مى

  :در چند مرحله گزارش كرد

مثابـه يـك دانـش  فلسفه دستاورد عقل بشری است كه در طول تاريخ به :مرحله اول

اكتسابى، آغازی داشته، به مرتبه كنونى رسيده و به سوی اهداف خود در حركت است، 

ی ها پرسـشولى فلسفه و مسائل بنيادی آن، از آن جهت كه وابسته به اصول عام عقـل و 

. ورت عام در اذهان بشری برقـرار هسـتنداند، در اين مرحله به ص عام وابسته به آن اصول

كـه  گونـه همان ؛بردار نيسـتند و در تـاريخ فلسـفه آغـاز ندارنـد مسائل بنيادی فلسفه زمان

يى ها پاسـخهر جا عقل هست، آن مسائل و نيـز . پايانى در نظر گرفت آنهاتوان برای  نمى

و  ها پرسـشچنـد تفصـيل آن  دهـد، بـا عقـل همراهنـد؛ هر مى ها پرسـشكه عقل بـه آن 

چه را تقرير كنند، دارندۀ  اين اصول عام عقلى هر. نباشد ها انساندر دسترس عام  ها پاسخ

فقط بر عقل احاطه دارند كه بر واقع نيز  اين اصول نه ، زيرااند عقل را با واقع مرتبط كرده

ز رو، عقل به محض برخورد با تناقض در محيط خود، متعلق تنـاقض را ا از اين. اند حاكم

  . كند واقع سلب مى
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دين نيز يك واقعيت است و اصول دين اصول عقل نيز هستند؛ عقل از آن جهت كه 

ای ورای خـود، تـوان شـناخت واقـع ديـن و  نياز از هر آمـوزه دانندۀ اين اصول است، بى

طور كه عقل به نحو عام به اثبات خود و آن  همان. عبور شناختاری به اصول دين را دارد

نيـاز از  از ندارد و شناخت خود از وجود خود و وجود آن سوی خـود را بىسوی خود ني

در ايـن بخـش، . داند، در شناخت مقوم واقع نيز به اصول خود تكيه دارد ای مى هر آموزه

الصـدق عقـل محـال  های ضروری كذِب اصل. عقل ضرورت صدق به طور فراگير دارد

و صـدق ديگـر محـاالت است، زيرا فرض كذب اصول عقـل بـا فـرض صـدق تنـاقض 

شدن عقل، اصول ناظر به واقـع و كاشـف از  يافتن و فعال به محض وجود. همان است اين

های برآمـده از خـود در رابطـه بـا واقـع،  افتند و عقل با متعلقات پرسش آن به فعاليت مى

همـان  های دين، بـا اصـول عقـل اين ازآنجاكه اصول و پايه. شود رو مى مثابه پاسخ روبه به

اند، زيرا اصول عام عقلى  ای در دسترس اصول عام عقلى نياز از هر آموزه ستند، پس بىه

  .با اصول دين مطابقت دارد

آنچه خارج از اصول عام عقلى قرار دارد، به شرطى ما را با واقع متصـل  :مرحله دوم

ت های ديگر ناظر به واقع ضميمه شود بـا اصـول عـام عقلـى منافـا كند كه اگر با داده مى

تفصيل شناختاری اصول واقع و اصول دين، عقـل را در مرحلـه اكتسـاب و . نداشته باشد

ازآنجاكه مرز ضرورت صـدق عقـل . كند ی شناختاری وارد مىها فعاليتاِعمال قواعد و 

فراتر رفتن از اين  ،اصول عام عقلى است، برای عقلِ  طالب شناخت و كمال ۀدر محدود

كه دستاوردهای آن به صورت مشروط به اما با توجه به اينهم الزم است، مرز هم جايز و 

هرچه يك گزاره از اصول عام عقلى فاصله داشته باشـد  ،شود صدق و كذب متصف مى

آن دادن  های ميانجى نياز باشد، نظر به صدق يـا كـذب و برای اثبات آن به آوردن گزاره

بـرای نمونـه، در . شـود مىتـر  كه احتمال خطا در آن بيش گونه همانشود؛  تر مى مشروط

به اصول موضوع مفروض الصدق اين  الفگزاره  مانند، ای گزارههندسه اقليدسى هرچه 

ی ها فعاليتاست، زيرا در اثبات آن به  كمترتر باشد، احتمال خطا در آن  دستگاه نزديك

، در مسير اثباتى خود از گزاره بدورتر، مثل  ای گزارهاگر . ی نياز استكمترشناختاری 

رحله استداللى مخصوص خود و هـم درستى م هم به  بهره گيرد، صدق يا كذب آن الف
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هـای  مشروط است و بدين ترتيب، بر تراكم شرط الفدرستى مرحله استداللى پشتوانه  به

  . شود ها افزوده مى صدق و كذب گزاره

و به نظر خود تمام شرايط صدق آن  كند استدالل مى بدان برای گزاره  وقتى هندسه

كنـد، مقـدور او  را از نظر صوری و محتوايى، با رساندن به اصـول عـام عقلـى فـراهم مى

تواند دليلى بـر  نيست كه صدق آن گزاره را تضمين كند و اگر چنين تضمينى دهد، نمى

ت گـزاره چـه در اثبـا تواند بگويد اين است كه تاكنون هر همه آنچه او مى. آن اقامه كند

تأمل كـرده، اشـكالى در گـذرهای صـوری و محتـوايى آن نيافتـه اسـت، امـا نيـافتن  ب

دان  ی ديگـر از برهـان هندسـههـا اند تصديق هندسـه. اشكال، دليلى بر نبود اشكال نيست

 ، زيـرادهـد ، ولى تضمينى بـرای صـدق بـه دسـت نمىبرد مىاطمينان را باال  تنهامذكور 

ی بعدی كه ناظران ها اند دان نخست امكان دارد، در هندسه كه خطا در هندسه طور همان

تواند تضمينى دهـد كـه خطـايى  تراكم ناظران جايز الخطا نمى. اند، نيز رواست آن برهان

از آن جهت كه استدالل بـر صـدق، پشـتوانه آن  ببدين ترتيب، گزاره . باشدرخ نداده 

و نـاظران نرسـيده اسـت، بـه  است و نقص و كاستى در آن استدالل به چشـم اسـتداللگر

كـه خطـايى در آن تشـخيص داده نشـده  شـود و تـا هنگـامى صورت مشروط پذيرفته مى

آنچه گذشـت بـر همـه . توان ارتباط با واقع را بر اساس آن استدالل تنظيم كرد باشد، مى

ی بشری جاری است و هيچ دانشى، چه طبيعى، چه رياضـى، چـه فلسـفى و چـه ها دانش

  .ه تقسيمى ديگر، چه تجربى و چه عقلى محض از آن بيرون نيستاستنباطى يا ب

و امامـان  9اكنون وقتى بـا مـتن تـدوينى ديـن، يعنـى كتـاب خـدا و سـنت پيغمبـر

موقعيـت مـا در برابـر متـون . شويم، همين وضع بر ما حاكم اسـت رو مى روبه:معصوم

ب خدا از علم خداست، متن كتا. مانند موقعيت ما در برابر متن تكوينِى واقع است دين به

دهـد،  تنها واقع را نشـان مى ولى هرگاه درباره علم خداوند سخن به ميان آيد، اين علم نه

بودن بـا آن  بودِن واقع در مطابق ضرورت مطابق با واقع است و بلكه واقع بلكه هميشه و به

از آن جهت كه به علم خداوند متصل اسـت :و علم امامان 9علم پيغمبر 1.علم است

                                                            
اند از طريق ارادۀ الهيه علّت تحقق واقِع  زيرا علم خدا، علم فعال است و به طريقى كه حكيمان مسلمان بيان كرده. 1

  .ممكن است
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و از اسباب فراهم نشده است كه البته ايـن جهـت تمـام جهـت علـم ايشـان اسـت، نـه بـا 

تنها مطابق با واقع است، بلكـه  علم معصوم نه. بودن مواجه است و نه با جواز خطا محصور

ای بـه نـام  از اين جهت علم خـدا و فرسـتادگان او مرتبـه. ضرورت مطابق با واقع است به

علم فرستادگان خـدا . د كه گاه مطابق با واقع باشد و گاه نباشدمرتبه گسسته از واقع ندار

  .صدق دارد يك ديدگاه يا نظريه نيست، بلكه مانند اصول ضروری عقل ضرورتِ 

يـابيم  شده درمى شويم، با توجه به مالك گفته مى رو روبهدين  نفسه فىوقتى ما با متن 

داشـته باشـد و بلكـه  كه آنچه مقصود صاحب متن اسـت ممكـن نيسـت از واقـع تخلـف

چيستى واقع را در خود دارد و همگـان را از واقـع  يعنى ؛ضرورت با واقع مطابقت دارد به

مثابه موجود صـاحب عقـل، در  ما به. دارد دهد يا همگان را به آن واقع گسيل مى خبر مى

های خداونـد و فرسـتادگانش اسـت؛  عقل مخاطب پيغام. گيريم برابر چنين متنى قرار مى

از  .ين معنا كه صاحب متن دين اراده كرده است كه محتوای متن به عقل عرضه شـودبد

: 3، ج 1431قمـى، : نـك(ناميد  عقل زبانتوان آن را  كه مى گويد مىاين جهت با زبانى سخن 

، اما زبان شود بيان مىزبان عربى  مانندبه زبان خاصى،  ،جهانى اين متن از نظر زبانِ . )9-11

جهانى بـا امكانـات خـاص عقـل بشـری قابـل  زبان اين. زبان عقل است عام و جهانى آن

جهانى است تا همگان با محتوای آن كه زبان عام و جهـانى  ی ديگر اينها انترجمه به زب

است كه به دسـتگاه عقـل وارد  هنگامىترجمه اصلى متن دين . شوند رو روبهعقل است 

كند، دانـش صـاحبان ايـن مـتن نـه بـا  ى خطاب مىانساناين متن هرچند به عقل . شود مى

مـتن . آنهـادانش مخاطبان آن قابل مقايسه است و نه خواص دانش او بـا خـواص دانـش 

پايان و بدون خطای الهى برآمده است و دانش مخاطبان عام آن محدود  دين از دانش بى

  . و خطاپذير

ست و تفصيل بنابراين، متن دين منبعى است كه سراسر واقع را در خود حاضر كرده ا

دهد، اما عقل بشری در اكتشـاف ايـن مـتن محـدود،  ه واقع را پوشش مىۀآن متن، گستر

ازآنجاكه اصول دين با اصول عقل مرتبط است، اين مرتبه از . الخطاست تدريجى و جايز

شود، امـا تفصـيل ايـن اصـول  واقع بدون خطا و بلكه بدون امكان خطا، به اذهان وارد مى

شـود كـه سـه ويژگـى  عقلى بـه اذهـان عرضـه مى های ت، با اكتسابكه تفصيل واقع اس
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 ،كه با كشف خطـا ای گونه  بودن و جواز خطا بر آن احاطه دارد؛ به بودن، تدريجى محدود

شـدن  خطا انجام شود يا نظريه مطابق با واقع با وارد اين امكان هست كه تصحيح آن نيز به

كه عقل در اكتشاف اكتسابى واقـع  طور مانهبنابراين، . يك مغالطه از اذهان حذف شود

تكوينى جواز خطا دارد، در اكتشاف اكتسابى يا نظری واقع تدوينى دين نيـز كـه كتـاب 

  . است، جواز خطا دارد :و امامان معصوم 9خدا و سنت رسول خدا

دهـد اكتشـافگر بـه  های اكتسابى است كه اجازه نمى اين جواز خطا در منطقه تفصيل

قيد و شرط وابسته گردد، هرچند به مطابقت آن با واقـع حكـم  اكتشافى خود بىدستاورد 

  .كند

  دينى) يقينى يا قلبى(منطقه اعتقاد . 5

 .واقع دين هست، چون از هر جهت مربوط به خداست، بالضروره واقعـى اسـت چه در هر

ى قـرار مـا را در وضـعيت اعتقـاد يقينـ ،چه از واقع دين بر مـا آشـكار شـود رو، هر از اين

گـاه در برابـر واقـع قـرار  پذيرد و هر دهد، زيرا قوه عقلى تنها واقع را به طور مطلق مى مى

قيد و شرط صورت آن واقع يـا تصـديق عقلـى  دانستن بى يعنى صادق بدان، اعتقاد ،گيرد

ی كه ممكـن نيسـت اصـول عقلـى نقـيض آن را روا ا گونه گيرد؛ به آن در عقل شكل مى

رو، محققـان  از ايـن .چنين مـوقعيتى در شـناخت عقلـى برخوردارنـد اصول دين از. دارد

دارند، زيرا اصـول ديـن در دسـترس اصـول عقلـى  اماميه تقليد در اصول دين را روا نمى

چند تحليل و تفصيل بيانى آنها را دانـش  هر ؛همگانى است كه در عقل بشر استقرار دارد

كـه  تفاصـيل اصـول ديـن .ار باشـدد اكتسابى با تصورات و تصديقات خاص خود، عهده

، بـر عهـده تصـورات، تصـديقات و اصـولى شوند مىمسائل تفريعى عقل مطرح  عنوان به

تركيـب اجتهـاد [است كه از طريق استدالل عقلى محض يـا از طريـق اسـتدالل تركيبـى 

  . گردند استنباط و تثبيت مى] عقلى و اجتهاد شرعى

استداللى تركيبى به طور عام به عقـل  حال اگر طريق استداللى عقلى محض و طريق

امـا اگـر چنـين  ،رسـند شدن به اثبـات مـى الصدق بازگردد، نتايج بدون مشروط  ضروری

ها باشد، نتايج مشروط به مطابقت  دار استدالل غيرضروری الصدق عهده عقلِ  تنهانشود و 
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 پـس. الصـدق در معـرض خطـا قـرار دارد  ، زيرا عقل غيرضـروریشوند مىبا واقع شرع 

واقع تكوين يا واقع تشريع به طور مطلق مورد  عنوان بهچنين عقلى را  های نظريه توان نمى

 يـافلسـفه  چـه درعقل كائنـات خطاپـذير،  آرایروست كه  تصديق قرار داد و اين از آن

الزم  سـواز يـك  ،با ايـن وصـف. توانند صدق مشروط داشته باشند دانش ديگر، تنها مى

الصدق كار اكتشافى خود را نسبت به واقع و نسبت به دين بـه   است كه عقل غيرضروری

 .در اين كار خود در معـرض جـواز خطاسـت يادشدهديگر عقل  سویانجام رساند و از 

توان از آن طلب شناختى داشت كه به صورت نامشروط و نامقيد مطابق با واقـع  پس نمى

عقل را به روند طبيعى خويش نهاد كه تا وقتـى بـه چيـزی بـه توان  ، مىحال عين در. باشد

ّ  ،شود صورت ضروری الصدق منتقل نمى عقل پس از . آورد ورزد يا ايمان نمى ن نمىتدي

 ّ را در خـود فـراهم  آنهـان و ايمان به اصول دين، از آن جهت كه تمام شرايط صدق تدي

گيـرد، امـا  ود را بـه كـار مىآن اصول توانايى خـ های آورده است، در تالش برای تفريع

هـای  ، جواز خطا را در يافتهبيند مىهای عملى خود حاكم  چون امكان خطا را بر كوشش

توانـد بـه دسـتاوردهای گمـانى  رو، نمى كنـد و از ايـن شده طرد نمى خود به طور تضمين

] ّ   1.يقينى يا قلبى داشته باشد اعتقادخود، ] ىظن

  به تفاصيل اصول دين چگونگى باورمندی. 6

گاه شرايط الزم و كافى معرفت حاصل شود، ما بـه واقـع  در روند شناخت ما از واقع، هر

های  آنچه ما را به واقـع منتقـل سـاخته، صـورت. ايم دسترسى داريم يا به واقع منتقل شده

 اند و ها با واقع هماهنگ باشند، حكايتگر واقع اگر اين صورت. علمى و شناختاری ماست

چنـان شود كه آيـا  در تعامل با واقع، نشان داده مى. ايم به واقع گذر كرده آنهاما از طريق 

ی متعـارف در زنـدگى خـود هـا فعاليتاگـر بـه . ى با واقع تطابق دارند يا خيريها صورت

های شناختاری  كه همه امور ما از طريق اراده و اختيار، به صورت يابيم درمى ،توجه كنيم

                                                            
عابـدی شـاهرودی، علـى : برای توضيح ديگری از اين مطلب بر پايه تفكيـك عقـل عـام از عقـل خـاص، نـك. 1

  .403-402: ب1394
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الزم بـرای يـك عمـل يـا  های شـناختاریِ  توجهى به صـورت گونه بى هر. تسوابسته ا ما

فـرض . های زيادی برای ما خواهد داشت های مذكور با واقع، هزينه بودن صورت نامطابق

 سبب بهاگر . برگرديمبه طبقه اول  خواهيم مىايم و  كنيد به مسير پلكانى طبقه دوم رسيده

داشتن طول هر پله از پلكـان را  يا در اثر سرگيجه لكان را نبينيمكردن با ديگری پ صحبت

ای از ارتباط شناختاری مـا بـا واقـع  اين مورد نمونه. سقوط خواهيم كرد ،تشخيص ندهيم

تـوان  بدين ترتيب، مى. آورد است كه در صورت اختالل، وضعيت نامطلوبى را به بار مى

ط آن بـا امـور واقعـى هم آثار و خواصش واقعى اسـت و هـم ارتبـا ،گفت هر امر واقعى

كه فقدان يا وجود هر موجود واقعى واقـع را  گونه همان. سازد مىديگر قسمتى از واقع را 

آن موجود واقعـى نيـز شـناخت از واقـع را تحـت  نشناختنيا  نكند، شناخت دگرگون مى

  .دهد قرار مى تأثير

ميـان  هـای اطدين كه تعلق به خداوند دارد، بنيادهـا و مقومـات واقـع و نيـز همـه ارتب

پايان و مصـون از  به علم بىوابسته را كه  آنهاواقع و داد و ستد آثار و خواص  موجوداتِ 

يـا  9وقتى دين به اذن خداونـد و بـا ابـالغ رسـول. ، در خود دارداستخطای خداوند 

فهم  برایاند، به بشر محدود و جايز الخطا برسد،  كه از هر خطا و نقصى پيراستهاو  وصىّ 

و كند  در هر وضعيتى از دانش كه باشد، كفايت مى انسانحضور قوه عقلى  رفِ ص يا آن

و  9توانـد بـه رسـول مى انسـاندر صورت دوم يا . دارد نياز به اكتساب و تأمل اينكهيا 

 او در صـورت اول، رسـول و وصـىّ . وصى او مراجعه كند يا امكان ايـن مراجعـه نيسـت

هـای  ی عقلـى حاضـر در همـه قـوهها پايـهد به آيات خداون ۀكنند توانند حدود مرتبط مى

كه قوه عقلى را به محتوا و مقصود خداوند كه عين واقع  یا گونه عقلى را آشكار كنند، به

قوه عقلى بخواهد با اكتساب از هر منبع ديگری كـه باشـد،  ، ولى اگراست، منتقل سازند

ود ايشـان را كـه عـين به تأمل در محتوای آيات خدا و سخنان معصومين بپردازد تا مقصـ

واقع است دريابد، به مالك محـدوديت و جـواز خطـا، ايـن امكـان وجـود دارد كـه بـه 

به شناخت واقع طور محدودی  بهكه امكان دارد  چنان ؛شناخت ناقص برسد يا به خطا افتد

  .در حد الزم و يا در حد الزم و كافى نائل گردد
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 كـامالً هـای  از طريق مقدمات و زمينـه انسانكه دهد  رخ مىوضعيت، هنگامى  همين

كه تاكنون به دسـت بشـر بـه سـامان رسـيده  هايى مانند دانشواقع مراجعه كند؛   بشری به

بسـياری از  ولـىو قابـل توجـه اسـت،  فـراوانعلـوم مختلـف بسـيار  های اكتشاف. است

شـده اسـت يـا  ی بشری از واقع ناقص و يا خطاسـت كـه مـورد دوم يـا شناختهها شناخت

بـا قـوه عقلـى خـود بـه سـراغ  انسـانشده نيست، اما چه فرقى ميان وقتى است كه  شناخته

با وقتى  رود مى ـ تجربى يا عقل محضـ  های اكتسابى بشری واقع از راه شناخت اكتسابىِ 

  كند؟ اقدام مى الهى كه به شناخت واقع از راه مراجعه به كالم خدا و كالم راهنمايانِ 

اول با وضعيت دوم اين است كه حاصل شناخت اكتسـابى شباهت وضعيت گمان  بى

، ولى ما، به دليل احاطه جواز خطا بر قوه عقلى، ممكن است با واقع مطابقت نداشته باشد

ن است كه در صورت اول حاصـل شـناخت بـه مـا نسـبت داده آاين دو وضعيت  تفاوت

به طور مشـروط  حاصل شناخت ما طور معمول بسا و به چه شود، ولى در وضعيت دوم مى

واقع و  بيانگرهای علمى ما كه قرار است  اگر صورت كه حالى يابد، در به دين انتساب مى

به ذهن ما استناد دارند نـه بـه  ،به دليل جواز خطا، مطابق با واقع و دين نباشند ،دين باشند

اهميت امر دين از آن جهت است كه بشر شناخت اكتسابى خود از ديـن را . منبع ديگری

 سـببدادن   دهد و اگر شناخت او مطابق با واقع نباشـد، ايـن اسـتناد به خداوند نسبت مى

. مطابق با واقع به موجودی است كه خطا در علم و بيان او فرض ندارد دادن امر غير  اسناد

توان به تفصيل اصول دين يا ديگر امور مندرج در  اكنون پرسش اين است كه چگونه مى

و مصـون از خطـا  آيـد مىاب و تأمل بر اساس قواعد عقلى به دسـت دين كه از راه اكتس

ای كه مسئوليت قـوه عقلـى در شـناخت و علـم اسـتيفا شـده  گونه به ؛نيست، اعتقاد بست

  .باشد

  های دين به دانش اكتسابى در آموزه روش باورمندی. 7

ونگى خداوند در قرآن كريم و نيز رسول و اوصيای او در قول، فعل و تقريـر خـود چگـ

ی دانـش بشـری، ها ويژگىگمان به اقتضای  بى. اند دين را تعليم داده های آموزهاعتقاد به 

بودن آن مقاصـد ممكـن نيسـت؛ نيـز بـه  پايـان بـى دليلاحاطه بشر بر همه مقاصد دين، به 
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. ناظر به كشف مقاصد دين مسـدود نيسـت بىاكتساامور در بشر همين اقتضا، راه خطا بر 

تواند به كـل ديـن ايمـان آورد و بـه همـه محتـوای  چگونه مى انسان حال كه چنين است

االمــری آن اعتقــاد قلبــى داشــته باشــد؟ پاســخ بــه ايــن پرســش را از دو طريــق پــى  نفــس

  :گيريم مى

 :فرمايد گذارد و مى در اين زمينه راهكاری را در اختيار انسان مىكريم  قرآن) الف
ای از آن، آيـات  پـاره. را بر تو فـرو فرسـتاد] قرآن[كه اين كتاب  است او كسى

ــم  ــن[محك ــريح و روش ــت] ص ــا. اس ــاس كتاب آنه ــد و  اس ــاره[ان ــر ] ای پ ديگ

هايشان انحراف است برای  ، اما كسانى كه در دل]پذيرند كه تأويل[اند  متشابهات

، بـا كننـد ىماز متشـابه آن پيـروی ] به دلخواه خود[جويى و طلب تأويل آن  فتنه

] آنـان كـه. [دانـد داران در دانـش كسـى نمى آنكه تأويلش را جـز خـدا و ريشـه

از جانـب ] چـه محكـم و چـه متشـابه[ما بدان ايمـان آورديـم، همـه «: گويند مى

  .)4: آل عمران( شود و جز خردمندان كسى متذكر نمى» پروردگار ماست

ايـن تقسـيم . ه تقسيم شده استدر اين آيه، آيات كتاب خدا به دو دسته محكم و متشاب

تـوان  چنـد مى مخصوص كتاب خداست و پيش از آن در متون بشری ديده نشده است؛ هر

مقصـود . تحقيق كرد كه آيا ممكن است مالك آن در گفتار بشری هم يافـت شـود يـا نـه

آيه ياد » تأويل«نوشتار حاضر، توجه به محتوايى در كتاب خداست كه از آن در اين آيه به 

كتاب خدا مشتمل بر حقايقى است كه در مرتبه تأويل قرار دارد و ورود به آنها . ه استشد

يا كشف آنها به علمى وابسته است كه مقدور بشر نيست و تنها در دانـش خداونـد منـدرج 

قـرار دارد كـه از  :و امامـان معصـوم 9است و نيز به تعليم الهى در دانش لدنّى پيغمبـر

هـای موجـود در عـالم  از هـيچ راهـى از راه. تعبيـر شـده اسـت» مراسخون در عل«ايشان به 

حـال ايـن مرتبـه از دانـش  عين امكانى، كشف اين مرتبه از دانش قرآن ممكـن نيسـت و در

ای از  قرآن كه بـه تعلـيم خـدا و فرسـتادگانش امكـان ورود بـه فهـم بشـری را دارد، مرتبـه

  .رورت داردمقاصد دين است كه اعتقاد به آنها برای خردمندان ض

توانند به محتوای تأويـل  مى ـدر عين ندانستن تأويل  ـاكنون اهل خرد و عقل چگونه 

اعتقاد داشته باشند؟ قرآن كريم از زبان راسـخان در علـم، بـه اهـل خـرد و عقـل، تعلـيم 
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است، بـه آن  واقع دركه  گونه آنتوان در عين ندانستن يك محتوا  دهد كه چگونه مى مى

مالك اين اعتقاد آن است كه محتوای تأويل به خداوند مربوط است و از . اعتقاد داشت

خـدا  چـه از نـزد هرنزد خدا واقـع باشـد، واقـع اسـت و  درنزد او و در نزد اوست؛ هرچه 

كـه بـدانيم چيـزی در نـزد  چند نـدانيم واقـع چيسـت، همـين پس ما هر. باشد، واقع است

ترتيب، چون هرچه نـزد خداسـت همـان بدين . دانيم كه آن چيز واقع است خداست، مى

چـه نـزد  ايـن پشـتوانه كـه مـا بـه هر ؛ بـااجمال به همه واقع اعتقاد داريـم واقع است، ما به

كه اگر  ای گونه به ؛كند اين اعتقاد ما را به واقع وابسته و پيوسته مى. خداست، اعتقاد داريم

چنـد اكنـون در ذهـن، علمـى  هر ؛اعتقـاد داريـم آنبرقرار است، به  واقع دربدانيم چيزی 

درباره آن چيز نداشته باشيم يا بـه دليلـى نظـری و اكتسـابى بـه خـالف آن اذعـان كـرده 

شـناختاری بـه واقـع در  ۀدهـد، التـزام قـو آنچه هويت شناختاری ما را تشـكيل مى. باشيم

ن ممكـزيـرا داند،  ی شناختى است، نه آنچه ذهن آن را واقعى مىها فعاليتا و ه اكتساب

  .است، واقعى نباشد فرض كردهواقعى  آن را است به دليل جواز خطا آنچه ذهن

در هـر فعـاليتى كـه بـا اِعمـال همـه قـوانين  ،شده در اين آيه مالك ياد سبب اكنون به

در راستای تفسير بشر از آيات كتاب خدا به عمـل آيـد كـه گسـتره واقـع را در  ها دانش

ر نهايت به اين صورت مشروط به اعتقاد درآيد كه با كند، بايد د تكوين و تشريع بيان مى

  .مطابق باشد) عين واقع(مراد و مقصود خداوند 

بـه ديـن و چگـونگى باورمنـدی نيـز  :و امامـان 9پيغمبـر هايى از در روايت) ب

حسـنى از  العظيم عبدجناب ، روايت ها ای از اين روايت اركان آن بيان شده است؛ نمونه

العظـيم حسـنى از  عبـدنخسـت در اين حـديث،  .)82: الف تا ق، بىصدو(است  7امام هادی

 7العظيم از امـام در پاسخ اين اكرام، عبد. شود به دوستى ايشان اكرام مى 7امامسوی 

  .كند تا اجازه دهد دين خود را عرضه كند تا از رضايت خداوند مطمئن گردد تقاضا مى

از آنچـه وی عرضـه  7امـام و پاسخ ايجابى و تصديقالعظيم  عبدجناب درخواست 

 عبـد. كـه در ايـن بحـث راهگشاسـت دهـد كرده است، معياری را در اختيار ما قـرار مى

او به همه اركان دين . خواهد از دين خدا مطمئن شود تا بدان ايمان داشته باشد مىالعظيم 

خواهـد بـرای  الهـى مـى ۀواسطه عرضـه آن بـه امـام برگزيـد  خداوند ايمان داشت، اما به
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ّ ه العظيم چيـزی  اگر به فرض در كالم عبد. ن خود به واقع دين مطمئن گرددميشه از تدي

گذاشـت و  درنگ وی آن را كنار مى دانست، بى كه امام آن را از دين نمى شد مى عرضه

تماميت و تضمين انتقـال بـه واقـع  7، زيرا او از تقرير امامداشت نمىديگر به آن اهتمام 

العظيم آمده همه اموری است  آنچه در كالم عبد. از اعتقاد خودآورد، نه  را به دست مى

مـا در . قـرار دارد يـا در دسـترس همگـانى از ديـن اسـت بشـری كه در دسـترس عقـول

عرضـه كنـيم،  7العظيم حسنى قرار نداريم كه بتوانيم دين خود را بر امـام وضعيت عبد

آن را از ديـن خـدا  7مـامچـه ا ولى اين مالك در دست ماست؛ يعنى ما نيز بايد بـه هر

آنچـه در اذهـان . دانـيم اعتقاد بيابيم؛ نه به آنچه در اذهان خود واقع مى) عين واقع(بداند 

ورزيدن است كه واقع باشد، وگرنه اعتقاد به  ، در صورتى قابل اعتقادشود واقع دانسته مى

  .ممكن نيست ـ آن بودن واقعى به غير داشتن علمدر صورت  ـ آن

: گـوييم ای رسيديم، مى دين به نتيجه های هرگاه در تحقيق يكى از تفصيلپس ما نيز 

دانند، ما به آن اعتقاد داريـم و  اين گزاره را مطابق با واقع مى :و امامان 9اگر پيغمبر

اين گفته ما را در وضـعيت درسـت عقلـى قـرار . در غير اين صورت به آن اعتقاد نداريم

بـه واقـع اذعـان داريـم و آن را  ،خطا كـرده باشـيمدهد و حتى اگر در اكتساب خود  مى

در نفـى اذعـان بـه  نيز يك لحظه ،از خطای خود آگاهىايم، زيرا به فرض  تصديق كرده

  .كنيم آن درنگ نمى

اگر امام پـس از شـما را «: عبداّهللاٰ كه پرسيد در حديثى به عيسى بن 7امام صادق) ج

خـدايا مـن : "گـويى در ايـن صـورت مىدر  :فرمود »؟نشناسم و جای او را ندانم چه كنم

های تو و فرزند امـامى اسـت كـه از  مانده از حجت دانم كه باقى كسى را موالی خود مى

  .)350: تا ب صدوق، بى(» كند اين كار از تو كفايت مى ."دنيا رفته است

و اصـول ديـن كـه در دسـترس عقـل  ها پايـهدهد كه با ايمان به  اين حديث نشان مى

تفاصيل اصول و فروع دين در ايمان به كل  ، يعنىهمگانى است، تصديق امور ديگر دين

را  آنهـاچـه  ؛آوريم با اين گفته، ما به آنچه نزد خداوند است ايمان مى. دين كفايت دارد

پـس مـا . تدانيم كه آنچه نـزد خداسـت همـان واقـع اسـ يقين مى بدانيم يا ندانيم، زيرا به

ازآنجاكـه تحقيـق در  ولـىكنيم،  اجمال به كل دين ايمان داريـم و آن را تصـديق مـى به
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بـر  :و امامـان 9های پيغمبـر دين، مطلوب دين است و آموزه اصول و فروع تفاصيل

بـا معيارهـای اجتهـادی از  و منـد عقلـى كوشيم تا با ضـوابط قانون آن داللت دارد، ما مى

 نيـزدانـيم كـه در ايـن راه  چنـد مـى هر ؛حركت كنيمدانش دين  سوی بهطريق متون دين 

در  ،يميـابچـه دسـت  هر بـه در ايـن مسـير. دانش ما محدود، تدريجى و خطاپـذير اسـت

كـه بـه  ای گونـه به ؛آوريم كه مطابق با چيـزی باشـد كـه نـزد خداسـت صورتى ايمان مى

. كنيم و آن را طرد مـى مانيم ای در نظريه خطای خود باقى نمى محض دانستن واقع لحظه

هـای  ايم و هـم در اجتهـاد و تالش وارد شده) عين متن دين(هم به كل واقع  ،با اين شيوه

علمى خود، حتى اگر خطا باشد، نزد خداوند هم معذوريم و هم به تفضـل الهـى مـأجور 

  .خواهيم بود

هنگـام مـرگ  بـه8قول و عمل زراره از اصحاب خاص امام باقر و امام صـادق) د

  :تواند در بحث ما مفيد باشد ىم

كنم و امام من كسى است كـه امامـت او  من روز قيامت تو را مالقات مى خدايا،

دانم و  من حالل آن را حالل و حرام آن را حرام مى ،در قرآن آمده است؛ خدايا

به محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ و خـاص و عـام آن ايمـان دارم؛ بـر ايـن امـر 

  .)176-175: 1430طوسى، (اگر خدا بخواهد  ،ميرم ر اين امر مىكنم و ب زندگى مى

: گفـت شدادن قرآن در بـاالی سـر در خبر ديگری آمده است كه زراره پس از قرار

امام بعد از جعفر بن محمد كسى است كه نام او در اين قرآن به صورت نص و آشـكار «

های خـود واجـب  آفريـدهاو از كسانى است كه خداوند اطاعت ايشان را بر  .آمده است

خبـر  7وقتى از اين عمـل زراره بـه امـام كـاظم. »گردانيده است و من به او ايمان دارم

 »قسم به خدا، زراره به سوی خدای متعال مهاجرت كـرده اسـت«: حضرت فرمود ،دادند

 7كه امـام هفـتم گويد مىحكيم  ابى عمير از قول محمد بن محمد بن. )176: 1430طوسى، (

كس از  هـر": فرمـود آنهـامن اميد دارم زراره از كسانى باشد كه خداوند دربـاره «: فرمود

يقين اجر  خود به سوی خدا و رسولش مهاجرت كند و سپس مرگ او را دريابد، به ۀخان

  .)89: نساء(» "و پاداش او بر خداست
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  های دين مسلمان در تطابق آرای خود با حجت انرويكرد فيلسوف. 8

ــالمى، ــگ اس ــيده در فرهن ــلمان كوش ــوفان مس ــياری از فيلس ــدگاه بس ها و آرای  اند دي

در ادامه به بررسى رويكرد . قلمداد كنند :شان را در تبعيّت از پيشوايان معصوم فلسفى

  :پردازيم ورزی مالصدرا و ابن سينا مى فلسفه

  :كند ها آغاز مى ، وصيت خود را با اين عبارتعرشیهمالصدرا در خاتمه ) الف

و باور داشتم و نوشتم بـه  كردمدر آنچه گفتم و عمل : گويد مىاين بنده ضعيف 

 سـيدچه در تبعيت دين و شـريعتى كـه آورنـده آن،  برم از هر پروردگارم پناه مى

پيغمبران است، فتور و ضعفى افتاده باشد و مرا در پيوستن به آن  خاتمرسوالن و 

مـن از روی دانـش يقينـى  را، زيـی محكم قصوری پديـد آمـده باشـدها انريسم

كه سزاوار خداونـدی اوسـت،  گونه آنتواند خداوند را،  ام كه احدی نمى دانسته

 انسـانپرستش كند؛ مگر از طريق كسى كه اسـم اعظـم نـزد اوسـت و او همـان 

جانشين بزرگ خدا در دو عـالم ُملـك  است؛ يعنى )ديگران( گر تكميلكامل و 

  .)69: تا مالصدرا، بى(ای دنيا و آخرت و ملكوت مهين و بهين و در دو سر

مالصـدرا موقعيـت خـويش نسـبت بـه خليفـه  آيـد مىها بر كه از اين عبارت گونه آن

هـايى  را بـا عبـارت :و اوصيای معصـوم او 9پيغمبر ، يعنىخداوند در هستى امكانى

 یهـا فعاليتاين اصـل بـر همـه . كند بيان مى» تمسك به ايشان«و » تبعيت از ايشان«چون 

اولى يا مابعد الطبيعه حاكم است كه دين خـدا  ۀفلسف ماننديى ها دانششناختاری وی در 

بـه بيـان ديگـر، مالصـدرا و ديگـر فيلسـوفان . بشر را به مسائل آن راهنمايى كرده اسـت

دانند كه در رساندن  را حجت و برهان اكمل بر واقع مى :و امامان 9مسلمان، پيغمبر

 نيـاز بىند و هـيچ بشـری از هـدايت ايشـان هسـت تضمين خداوند به واقع مؤيد به ها انسان

ی ضروری عقلى ها انچون وی با تالش در اقامه برههمبنابراين، فيلسوف بزرگى . نيست

و نوشـتارهای  باورهـای واقع و مسائل بزرگ آن، تمام گفتار، افعال، ها پايهدر رسيدن به 

كند  های تام خداوند مشروط مى حجت های آموزهخويش را به تطابق با گفتار، كردار و 

 اسـفارمالصـدرا در مقدمـه  .برد مىگونه ناهماهنگى در اين تطابق به خداوند پناه  و از هر
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، اتصـال بـه منـابع ديـن را شـرط رهـايى از آرای ضـعيف و ها ديـدگاهپس از تتبع آرا و 

چنـين بيـان  های بيهوده جدلى دانسته، شيوه برگزيده خود در دانش عقلى فلسفه را روش

  :كند مى

دهنده و ترساننده اسـت،  پس زمام امور خود را به خداوند و به فرستاده خدا كه بيم

كنيم و  چه از او به ما رسيده ايمان داريم و آن را تصديق مى رو، به هر داديم؛ از اين

بنا نداريم از راه ساختن وجهى عقلى يا راهى علمى در صدد توجيه آنچه از سـوی 

ما رسيده است باشيم، بلكه خود را به هدايت او سپرده و از آنچـه برحـذر  ايشان به

چـه  هر«: ايم تا امر خداوند متعال را عمل كرده باشيم كه فرمـود داشته، كناره گرفته

. )7: حشر(» رسول برای شما آورده بگيريد و از آنچه برحذر داشته است كنار گيريد

بـر قلـب مـا گشـود و بـه خواست چه را كه سبب اين پيروی، خداوند آن تا اينكه به

  .)12- 11: 1، ج 1368مالصدرا، (بركت اين پيروی رستگار گشتيم 

 كارهای علمى بشـریِ  ۀاين عبارت مالصدرا وجه ديگری از انديشه و كردار او دربار

چـه را از كـالم خـدا و كـالم  وی هر. دهد ناظر به مسائل مشترك با متن دين را نشان مى

داند و به آن باور دارد و در كارهای علمى خود به آن واقع  شد، عين واقع مىاوليای او با

 بـاطلبد، كشـف آن  آنچه واقع مى. تراشى نيازی ندارد واقع نيز به توجيه و دليل. نظر دارد

مثابـه نيـروی توانـا بـر عمـل شـناخت  قوه شناسايى است؛ پس الزم است قوه شناسايى، به

خـود را بـر واقـع تحميـل  آراینـه اينكـه  ،آن گام بردارد سوی واقع وارد عمل شود و به

علمى خود را از راه تأييد  های ديدگاهدهد شيوه او اين نيست كه  مالصدرا نشان مى. كند

با فهـم مقاصـد متـون  و اين امرمتون دينى تثبيت كند، بلكه او درصدد كشف واقع است 

  .شود دينى حاصل مى

او پـس از . در پيش گرفتـه اسـت 9ره گفتار پيغمبرسينا همين شيوه را دربا  ابن) ب

به زندگى جسمانى و زندگى روحانى، اعتقاد به تفاصـيل زنـدگى  آخرتىتقسيم زندگى 

يكباره بـه گفتـار صـادق مصـدق  اثبـات تـا كيفيـت آن را بـه مرحله ، ازآخرتىجسمانى 

تمـام . سـازد مىخـود را بـه واقـع منتقـل  طريقاين كند و از  واگذار مى) 9پيغمبر خدا(

داللـت داليـل عقلـى محـض بـر لـزوم تبعيـت از گفتـار  ،سينا بر اين واگـذاری دليل ابن
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 :و امامـان 9، قول، كردار و تقرير پيغمبرواقع در. )423: 1404سينا،  ابن(است  7معصوم

های جزئى بـرای رسـيدن  اند كه از زبان عقل جهانى در راستای هدايت عقل داليل عقلى

  .اند عقلى و كلى جهان صادر شده های به غايت

ی ها پرســشپـس از پاســخ بـه  بــدایع الحکـمعلى مــدرس زنـوزی در  حكـيم آقـا) ج

  :گويد مىی امكانى، ها ىگانه درباره خداوند، صفات و رابطه او با هست هفت

پس از اطـالع بـر رئـوس مسـائل اعتقاديـه بنـای  انسانطريق نجات آن است كه 

كــه مطــابق اعتقــاد ائمــه  آنهــاكــه هــر يــك از  اعتقــاد خــود را بــر ايــن گــذارد

همـين قـدر . است معتقد باشد و هر يك كـه مطـابق نباشـد منكـر :معصومين

و از . ناجى بود؛ مگر بعضى از اعتقادات كه موقوف عليه اصل شرع و دين باشـد

كه در اخبـار اهـل بيـت  كمال نفسانى علمى نباشد، چنان ۀآنجا كه همين قدر ماي

انـد و خلـق خلـق بـه جهـت  علما مـدح و تمجيـد فرمـوده از علم و :عصمت

 :فرمـوده اسـت شـرح اشـاراتدر اول طبيعيـات  4معرفت بود و خواجه طوسى

فقـد فـاز فـوزاً «كسى كه از روی تفصيل به مقاصـد مبـدأ و معـاد عـارف باشـد، 

فَقَـْد َوَمـن يُـْؤَت الِْحكَْمـَة «: و در صحيفه الهيه نيز وارد است ؛)71: احزاب(» عظيماً 

يه انسـان، تحصيل معارف الهيـه موجـب كمـال نفـس )269: بقره( »ُأوتَِي َخيًْرا كَثِيًرا

مـدرس (كه آن اعتقاد اجمالى كه مذكور شد محفـوظ بمانـد  طوری است، لكن به

  .)527-8: 1376زنوزی، 

 گيری نتيجه

پذيرش محتوای دين، به پژوهش درباره واقع بپـردازد، در  در كنارتواند  چگونه عقل مى

ی حاصـل از آن خواصـى دارنـد كـه گـاه موجـب ها پاسـخهای او و  عين اينكه پژوهش

هـای عقلـى در  ميـان پژوهش همسـويىتبيـين در ايـن نوشـتار، شـود؟  تخطى از واقع مى

) ديانت(لى آن تفصي های آموزهو پذيرش يقينى اصول دين و ) عقالنيت(رسيدن به واقع 

عقـل بـا . ی پيشـين عقـل نهـاده شـدها پاسخو  ها پرسشبر پايه  ،در عين مطالعه عقلى آن

دانـش  آنهاامكاناتى را دارد كه با تكيه بر  آنهاست كه برای پاسخ به رو روبهيى ها پرسش
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ی تفصيلى را با روند اكتسـابى عقـل در ها پرسش ،اين دانش بشری. كند فلسفه را برپا مى

 و خطاپـذيری بودن ، تـدريجىبودنی محـدودهـا ويژگىای كشف واقع كـه قـرين راست

، زيـرا انجامـد مىتالش عقل برای يافتن واقع به كمـال عقـل . دهد است، پاسخ مى همراه

عقـل نيـز بـا  حـال عين در. كنـد عقـل را فعـال مى های تمام ظرفيت و امكان ها پرسشاين 

از ايـن جهـت، عقـل . اذعان دارد هايش حدوديتو هم به م ها توانايىمطالعه خود، هم به 

شـرايط . به منبعى از دانش نظر دارد كه ايدئال است و از هر كاستى و خطا مصـون اسـت

عقل در مواجهه با دين اين منبـع . الزم برای شناخت اين منبع يگانه در عقل موجود است

ّ  و كنـد مىهـای آن بـدون قيـد و شـرط تكيـه  را شناسايى كـرده، بـه آموزه ن بـه آن تـدي

تفصـيلى ديـن، عقـل نـاگزير بـه پيمـودن  هـای آموزه، در شناسايى حال عين در. ورزد مى

مند است و توانايى بر چنين پيمايشى را ملكـه اجتهـاد فـراهم  دار و قانون مسيرهای ضابطه

 همراه و خطاپذيری بودن تدريجى بودن،گانه محدود ی سهها ويژگى باكند كه آن نيز  مى

قيـد و شـرط اعتقـاد دارد، امـا بـه  هـای آن بـى نهايت به واقع دين و آموزه عقل در. است

شـرط  دارد، به بـاوردستاوردهای اكتسابى خود از واقع دين به صـورت مشـروط و مقيـد 

كـه بـه  گونه همانها مطـابق بـا واقـع يـا مطـابق بـا مقصـود ديـن باشـد؛  آنكه آن اكتساب

 .كند تكيه مى) با واقع آنهاشرط مطابقت  به(انش فلسفه دستاوردهای اكتسابى خود در د
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