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چکیده
علم در انسان ،صفتی نفسانی است که ویژگی کاشفیت و حکایتگری ا تتللر
خود را دارد .ظن ،نیز صفتی نفسانی است که ویژگی تزبور را دارد .علرم ،ا حیر
ویژگی قطع و جزم ،دو تصداق دارد :اول ،آنچه احتمال خرف در آن صرفی و ا
نظی عقل تحال است ،تانند اینکه حاصرل جمرع دو برا دو ،چ رار اسرت ،و دوم،
آنچه احتمال خف در آن عقف تحال نیست ،ولی تورد توجه و اعتنرا عقرف
بشی قیار نمیگیید .علم حاصل ا خبی فید که ترورد ووروق اسرت و قیاینری بری
خف آن وجود ندارد ،و نیز علم حاصل ا ظرواری سر ن ترتکلم حکریم کره در
تقام بیان تقصود خود تیباشد و قیینها بی خف آن در دسرت نیسرت ،ا ایرن
قبیل است.
تش ور عالمان اسفتی ،تصداق دوم علم را ظن قو  ،یا ظرن اممینرانی ،یرا ظرن
خاص و تلتبی ناتیده و حجیت آن را به احکام فیعی و فق ی اختصراص دادهانرد،
ولی عدها ا تحققران ،آن را «علرم عیفری و عراد » ناتیرده ،و حجیرت آن در
اعتقادات دینی را نیز پذییفتهاند .دیدگاه اخیی رمان اسرت کره در نوشرتار حا ری
بیگزیده و بی آن استدالل شده است .عصاره استدالل این است که آیات و روایراتی
که تحصیل علم در باب عقاید دینری را واجر یرا تطلروب دانسرته و ا گرزین
عقیدها که عالمانه نیست یا ظنی است ،ن ی کیده ،به ظن قرو ععلرم عیفری و
عاد ) نظی ندارد .بنابیاین ،علم عیفی و عاد  ،رمانند علم و یقین تنطقری ،ترورد
تأیید شارع و حجت شیعی است ،و در اینباره تیان عقاید و احکرام فیعری دیرن،
تفاوتی وجود ندارد.
واژههای کلیدی :علم تنطقی ،علم عیفی و عاد  ،اممینان عقفیی ،ظن قرو و
اممینانی ،اعتقادات دینی ،حجت شیعی.
 .1استاد حوزه علمیه قم.

مقدمه

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هفت
01

ایمان و عمل دینی ،تبتنی بی تلیفت دینی اسرت .انسران ن سرت بایرد آترو هررا و
احکام دینی را بشناسد تا ایمان و عمل به آنرا بریا او تمکرن باشرد .در ایرن کره علرم
قطلی و یقینی به تلنایی که در صناعت بیران در علم تنط بیران شرده اسرت -یلنری
تصدی جزتی تطاب با واقع و وابت؛ تصدیقی که احمتال ت الف آن تحال عقلی اسرت-
در قلمیو اعتقادات دینی ،تلتبی و حجت است ،اختففری وجرود نردارد ،ولری در اعتبرار و
حجیت علم عیفی و عاد  -که ا آن به «اممینان عقفیری» یرا «ظرن قرو » یرا «ظرن
اممینانی» تلبیی تیشود -چند دیدگاه تطیح شده است .دیدگاه تشر ور ،عردم اعتبرار و
حجیت آن است ،ولی عدها ا عالمان و تحققران اتاتیره میفردار اعتبرار و حجیرت آن
تیباشند ،چنانکه بیخی نیز در اینباره قائل به تفصیل شدهاند.
عقل و نقل وحیانی عآیات و روایات) دو میی عمده بیا دستیرابی بره تلیفرت در
تینه اعتقادات دینی است .تلیفتی که ا این دو میی به دست تیآید ،گراری تلیفرت
قطلی و یقینی تصطلح در صناعت بیران است ،و گراری تلیفتری نرا لتری ا آن ،یلنری
اممینان عقفیی است که ترا آن را «علرم عیفری» ترینراتیم ،و آن تلیفتری اسرت کره
احتمال خف در آن تحال عقلی نیست ،ولی تورد توجره و اعتنرا عری عقرف بشری
قیار نمیگیید .تلیفت حاصل ا بیران نظم در میی عقلری ،و تلیفرت بیآترده ا ظرواری
آیات و روایات در میی نقلی ،ا این قسم تیباشد .ا آنجا که میی تنحصی دستیرابی
به تلیفت در تینه بسیار ا اعتقادات دینی ،ظواری آیرات و روایرات اسرت ،در ارمیرت
ویژه و بلکه یورت بیرسی آن ،تجال تیدید نیست.
این تسأله در آوار تتقدتان به صورت ویژه تطریح نشرده اسرت ،ریچنرد در خرفل
بح را آنان درباره حجیت خبی واحد یا ظواری کتاب و سنت ،به آن اشاره شرده اسرت،
ولی در آوار تتأخیان -به ویژه ا شیخ انصار به بلرد -بره صرورت ویرژه تطریح گیدیرده
است .با این حال ،جا پژورشی بنیادین و جاتع ،رمچنان خالی به نظی تیرسرد .انجرام
این ت م -البته در تقیاس و گنجای یک تقالره -نگارنرده را بره نگرار نوشرتار حا ری
بیانگی ت.

چستی علم و علم عرفی

1

 .1برای علم در لغت و اصطالح تعریفهایی گفته شده است که به دلیل محددددیت گجادایم ملالده اق لدل د ب سدی
آنها ص ف ظ مودیم.
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علم ،یکی ا صفات کمال وجود  ،و در انسان ،یکی ا صفات کمال نفسانی اسرت ،و
ا این ج ت تانند دیگی صفات کمال نفسانی ،رمچون شجاعت و س اوت اسرت .ویژگری
علم این است که اوالً :ا صفات ذات اال افه است ،یلنی صفتی اسرت تتللر بره عرالم و
تللوم ،و وانیاً :نق کاشفیت و حکایتگی دارد .اراده نیز ا صفات کمرال نفسرانی و ذات
اال افه است عصفتی است تتلل به تیید و تیاد) ولری نقر کاشرفیت و حکایرتگری
ندارد .اتا ،کاشفیت و حکایتگی وصف ظن نیز تیباشد .تفاوت علم برا ظرن ایرن اسرت
که حکایتگی و کاشفیت علم ،قطلی و یقینی است ،ولی کاشرفیت ظرن ریری قطلری و
ریی یقینی است.
بنابیاین ،علم و ظن ،در ویژگی کاشرفیت و حکایرتگری اشرتیاد دارنرد ،و تفراوت
آنرا در این است که حکایتگی و کاشفیت در علم یقینی ،و در ظن ریی یقینی است.
ریشه یقین ،کلمه یَقَن (بر وزن عَهد و ثَمَر) به معنای ثبوت ،تحقق و وضـو اسـت،
و یقین ،فعیل به معنای فاعل (دارنده ثبوت و وضـو ) اسـت (فیـومی ،بـیتـا504 :2 ،؛
فیروزآبادی2542 ،2542 ،؛ ابراهیم مصطفی ،بیتا .)2011 :2 ،یقین را به علـم حاصـل
از استدالل ،و س از شـو و تردیـد (جرجـانی280 ،2521 ،؛ عسـرری475 ،2544 ،؛
سید مرتضی ،بیتا )281 ،2 ،تعریف کردهاند ،بدینجهـت ،در مـورد اداونـد ،و نیـ در
امــور بــدیهی بــه کــار نمــیرود (طبرســی50 :2 ،2471 ،؛ بیضــاوی42 ،2 ،2520 ،؛
عسرری ،)475 ،2544 ،در نتیجه ،یقین ،ااص از علم است ،ولی ااص بـودن یقـین و
اعم بودن علم بدان جهت نیست که علم بر ظن اطالق میشود ،و یقین بـر آن اطـالق
نمیشود؛ بلره از اینجهت ،علم و یقین مرادف یردیگرند.
حاصل آنکه علم ،ا یکسو ،ناعت و توصیفگی نفس است و جنبه درونری دارد ،و ا
سو دیگی ،کاشف و حاکی ا چیز اسرت کره رالبراً خرار ا واقلیرت نفرس و صرفات
نفسانی است ،لذا جنبه بییونی دارد .ا جنبه بییونی با ظن تفراوتی نردارد ،ولری ا جنبره
درونی ،با آن تتفاوت است که به قطلی ،جزتی و یقینی بودنِ حکایرتگری و کاشرفیت
در علم ،و احتمالی بودنِ حکایتگی و کاشفیت در ظن با تیگیدد.
ادراد یا تصدی علمی ،فلل نفس نامقه و قروه تدرکره و عاقلره انسران اسرت ،قروه
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تدرکه و نفس نامقه آنگاه به چیز علم پیردا تریکنرد ،کره شرک و تیدیرد و احتمرال
خف در آن راه ندارد و به عبارت دیگی ،به آن جرزم و یقرین دارد ،ولری ا آنجرا کره در
رویت نفس نامقه و قوه تدرکه انسانرا ،تفاوت تشکیکی و درجرات وجرود راه دارد ،در
تصدی و حکم یا ادراد علمی آنان نیز تفاوت تشرکیکی راه ترییابرد ،لرذا تمکرن اسرت
افیاد که ا قوه عقلی و ادراکی تتلار و تتوسط بیخوردارند ،نسبت بره چیرز علرم و
یقین داشته باشند ،و احتمال خف آن را ندرند یا به آن بیاعتنا باشند ،ولی کسانی کره
ا قوه عقلی و ادراکی قو تی بیخوردارند ،در رمان تو وع ،احتمال خرف بدرنرد ،یرا
به احتمال خف آن ریچند لیف باشد ،توجه و اعتنرا کننرد ،و علرم و یقرین بیایشران
حاصل نشود .این تفاوت ،در حقیقت و تاریت علم و یقین نیسرت ،بلکره در تصرادی آن
است ،تانند تفاوت تصادی نور ،در عین وحدت حقیقت و تاریت آن.
بنابیاین ،تیتوان فیض و بلکه تصدی کید که دالیل یا شوارد و قیاینی بریا عری
و عقف بشی ،تفید علم و یقین یا اممینان نفس باشد ،ولری رمران دالیرل یرا شروارد و
قیاین بیا خواص ا عقف بشی ،تانند ففسفه و عالمان ریا ری ،تفیرد علرم و یقرین یرا
اممینان نباشد؛ یلنی آنچه ا نظی آنان ،تصدی ظنی به شرمار تریرود ،ا نظری عقرف
تتلار بشی ،تصدی علمی و یقینری باشرد .تأترل در اقروال ،آراا و اعمرال عقرف بشری،
گویا رمین حقیقت است .بی این اساس ،ظنی ناتیردن ادراکرات و تصردیقات آنران ،در
حقیقت ،تسیّ دادن حکم یک تصداق ا یک حقیقت ،بی تصرداق دیگری آن اسرت ،کره
نوعی تغالطه به شمار تیرود ،تانند تسیّ دادن حکم روشرنایی خورشرید بری روشرنایی
التپ ،و نور نناتیدن روشنایی التپ به دلیل نداشتن خاصیت روشنایی خورشرید .ا براب
تثال ،عقل تتلار بشی ،اگی به درستی در نظام شگفتآور ج ران بیاندیشرد ،آن را دلیرل
قامع بی وجود آفییدگار و پیوردگار علیم ،توانا و حکیم تیداند ،و در ایرن خصروص ،شرک
و تیدید به خود راه نمیدرد ،ریچند ،بی اساس حساب احتماالت ،که قاعردها ریا ری
است ،و ا تنظی ریا یدان ،احتمال خف  -یلنی پیدای نظم عالم بدون دخالرت علرم و
حکمت و قدرت -به صفی نمیرسد ،و تطاب تلییف یقین در بیران کره احتمرال خرف ،
اتتناع عقلی دارد و به صفی تیرسد ،بیران ن وارد بود ،ولری ایرن احتمرال ا نظری عقرل
تتلار  ،یا تمتنع است ،یا حکم تمتنع را دارد ،لذا دلیل نظم ،بیررانی اسرتوار بری وجرود
آفییدگار و پیوردگار علیم ،قدیی و حکیم است.
اکنون ،اگی وابت شود که خبی کسی که ترورد ووروق اسرت ،و شروارد و قیاینری بری
نادرستی خبی او وجود ندارد ،و نیز ،آنچه ا ظاری کفم گوینده حکیم به دسرت تریآیرد،

ا نظی عی و عقف بشی ،تفید یقین و اممینان ععلرم) اسرت ،حجیرت آن در تلرار و
احکام دینی ،تسلم و قطلی خوارد بود ،و به دلیلی خاص بریا اوبرات حجیرت و اعتبرار
شیعی آن ،نیا نیست؛ رمان گونه که عموم اصولیان ،حجیت شریعی قطرع را برینیرا ا
دلیل دانستهاند ،و ا سو دیگی ،آیات و روایاتی که تحصیل علم در عقاید و احکرام دینری
را ال م شمیده و ا عقیده و عمل ریی علمی ن ی کیده است ،ری دو تصرداق علرم عیقرین
تنطقی و علم عیفی) را شاتل تیشود.
علم عرفی و عادی در نگاه صاحب نظران
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عدها ا تحققان و صاح نظیان بیجسته ،به علم و یقرین عیفری -کره در دیردگاه
تش ور «ظنّ قو » به شمار تیرود -تصییح کیدهاند ،که نمونهرایی را با تیگوییم:
 .1شیخ حیّ عاتلی عم 1111 /ق) پس ا نقل روایراتی دربراره وجروب تحصریل علرم
تیبوط به تلار و احکام دینی ،ن ی ا فتوا دادن بدون علم ،ن ی ا پیریو ا ریری علرم،
اتی به توقف و سکوت درباره آنچه انسان به آن علم ندارد و ن ی ا عمل بره ظرن ،گفتره
است« :تیاد ا علم آن است که علم عاد را نیز شاتل تیشود و باب آن گسرتیده اسرت
و آن ا یقینیررات برره شررمار ترریرود و ا نظرری لغررت ،عرری و شرریع ،ظررن برری آن امررفق
نمیشود» عحی عاتلی.)11 :11 ،1931 ،
 .2عفته تجلسی عم 1111/ق)« :امفق علم بی ظنون تلتبی نزد عقف کره بره آنررا
بسانِ علم ،عمل تیکنند ،فیاوان است» عتجلسی ،بیتا.)212 :2 ،
 .9سرید عبررداب شرربی عم 1212 /ق) :علررم ،آنگونره کرره سررید تیتدرری و دیگرریان
گفتهاند ،عبارت است ا آنچه تایه سکون و آرات نفس تیباشد .این تلییف ظرن قرو
را رم شاتل تیشود و ظنی که ا آن ن ی شده ،آن است که تایه سکون و آرات نفرس
نمیباشد عشبّی ،بیتا.)211 :2 ،
 .1تف احمد نیاقی عم 1212 /ق) :تقصود ا علمری کره در تسرایل شریعی حجرت
است ،علم عاد و عیفی است که ارل عی و تلظم انسانررا بره احتمرال خرف در آن
توجه و اعتنا ندارند ،نه علمی کره اصرف احتمرال خرف در آن راه نداشرته و خرف آن
تحال عقلی به شمار تیآید ...بنا عقف رمواره بی ایرن بروده اسرت کره آنچره در تقرام
تحاوره و گفت و گو ا ظواری الفاظ به دست تریآیرد را علرم تلقری کریده و تریکننرد و
کسی را که با آن ت الفت نماید ،نکور تیکنند ،در حرالی کره تفراد الفراظ و کلمرات،
علم عاد است ....آنچه ا لفظ علم نزد عی و عقف تبرادر تریکنرد ،رمرین تلناسرت،
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یلنی آنچه به احتمال خف آن اعتنا نمیشود ،بنابیاین ،باید کاربیدرا علرم ددر قریآن
و روایات] را بی رمین تلنا حمل کید.
حاصل آنکه ،علم و ظن در احکام شیعی ،رمران علرم و ظرن تتلرار نرزد عری
است ،آنان توارد که دو می حکم تساو است را شک و تیدید تیناتند ،و اگری یکری
ا دو می حکم تیجیح داشته باشد ،اتا در حد نیست که به می تقابرل آن توجره و
اعتنا نشود ،آن را «ظن» تیناتند ،و اگی تیجیح یک می چنان قو باشد که بره مری
تقابل آن توجه و اعتنا نشود ،آن را «علم» و می تقابل را «وررم» تریناتنرد عنیاقری،
.)129 ،1111
 .2شیخ عبدالکییم حائی عم 1922 /ق) درباره ایرنکره ا نظری عقرف بشری ،خبری
فید که تورد وووق است ،تفید علم و اممینان است ،نه ظن ،گفته است« :رنگراتی کره
یکی ا آنان به دیگی تیگوید :عمل به ریی علم پسندیده نیست ،یا :روا نیست که یقرین
به ریی یقین نقض شود ،شنونده ا این س ن چنرین تریف مرد کره تقصرود او ا علرم و
یقین ،اعم ا جزم و چیز است که ا نظی آنان به تنزله جزم اسرت» عحرائی  ،بریترا:2 ،
.)21
 .6تحق نائینی عم 1922/ق) درباره حجیت خبی وقه گفته است« :دلیرل عمرده در
اینباره ،رو عقف بشی است که در تحاورهرا خود بره خبری وقره اسرتناد تریکننرد،
بلکه تیتوان گفت نظام ندگی آنان بی این پایه اسرتوار اسرت و روایراتی کره بری اعتبرار و
حجیت خبی وقه داللت تیکند ،اتدا رمین سرییه عقفیری اسرت ،و نقر تأسیسری
ندارد؛ چیا که شارع تقدس در تبلیغ احکام خود مییر ویرژها ریری ا آنچره در تیران
عقف بشی تلمول و تیسوم است ،ندارد .بی این اساس ،آیاتی که ا عمرل بره ظرن ن ری
کیده است ،شاتل خبی وقه نمیشود؛ ییا عمل به خبی وقه ا نظی عقرف بشری ،خرار ا
عمل به علم نیست ،بلکه ا افیاد و تصادی عمل به علم است؛ چیا کره آنران بره احتمرال
ت الف واقع بودن خبی وقه ،توجه ندارند» عکاظمی خیاسانی ،بیتا.)63 :1 -9 ،
ایشان ،نظیی این س ن را درباره تفاد ظاری کفم تتکلم حکیم نیز بیران کریده اسرت
عرمان.)11 -11 ،
 .1آیت اب حکیم عم 1931 /ق) دیدگاه آخوند خیاسانی ،درباره عردم حجیرت ظرن
درباره آن دسته ا اعتقاداتی که تحصیل علم به آنرا واج است ،ولری راه تحصریل علرم
یقینی تسدود است ،را نپذییفته و گفته است« :ظن ا تیات علرم اسرت ،بنرابیاین بلیرد
نیست که تحصیل آن تانند تحصیل علم ،به حکم عقل واج باشد» عمبامبرایی ،بریترا،

آیه :وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ عاسریاا )96 :اسرت عیلنری تشرمول ن ری در آیره
شییفه ا پییو ا آنچه انسان به آن علم ندارد ،نمیشود؛ ییا اممینان عیفری ،علرم بره
شمار تیرود) .تا در تبحر استصرحاب ،بیران کریدهایرم کره تریاد ا یقرین در روایرات
استصحاب ،یقین در اصطفح تنط  ،یلنی اعتقاد جزتی تطاب با واقع نیست ،بلکره تریاد
ا آن حجت شیعی است ،ریچند به آن درجه نیسد ،بنابیاین ،ریچیز که ا نظری عقرفا
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.)212 :9
 .1عفته مبامبایی عم 1112 /ق) گفته است« :انسان ،به تقتدا فطریت خروی ،
مال ندگی بی اساس علم است ،لیکن آنچه را که تورد ووروق نفرس و اممینران قلر
و تیباشد ،علم تیشرمارد ،ریچنرد آن یقینری کره در صرناعت بیرران علرم نراتیرده
تیشود ،نباشد» عمبامبایی.)39 :19 ،1939 ،
به اعتقاد ایشان ،حجترایی که تحق خیاسانی عو دیگی اصولیان) ظن ناتیدهانرد ،ا
نظی عقف بشی ،علم به شمار تیرود؛ ییا نزد آنان ادراکری کره احتمرال خففر ترورد
اعتنا نمیباشد ،علم است و اگی کسی در سییه آنان تأتل کند ،در اینبراره تیدیرد ن واررد
کید ،چنانکه وقتی یکی ا آنرا تدعی علم درباره تطلبری تریشرود ،و ا تنشرأ علرم او
سؤال تیشود ،به خبی که دیگی به او داده است استناد تیکند ،یلنری خبری را تفیرد
علم تیداند .ظ ور لفظی نیز نزد آنان ،رمین حکم را دارد عمبامبایی ،بیتا.)131 :2 ،
 .3آیت اب فا ل لنکیانی عم 1121/ق) با استناد به اینکه دلیل عمرده بری حجیرت
خبی واحد وقه و ظواری قیآن کییم و دیگی اتارات ،تانند یَد که اتاره تالکیت اسرت ،سرییه
عقفا است که تورد تأیید شارع تقدس قیار گیفته ،تأکید کریده اسرت کره سرییه عقرفا
تقید به این نیست که در توارد یاد شده ،بیا انسان اوی عملی داشرته باشرد ترا حجیرت
آن به احکام فق ی اختصاص یابد ،بلکه سییه عقرفا تطلر اسرت .ا براب تثرال ،عقرفا
رمانگونه که اگی به آتدن ید ا سفی علم قطلی داشرته باشرند ،ا آن خبری تریدرنرد،
ریگاه فید تووقی آن را نقل کند نیز ا آن خبی تیدرند ،خواه آتدن یرد بریا آنران اوری
عملی داشته باشد یا نداشته باشد ،و رمان گونه که اگی کفم گوینده یرا نویسرنده ،صرییحِ
در تطلبی باشد ،به آن اخذ و استناد تیکنند ،ریگاه تطل تزبرور ،تردلول ظراری کرفم
باشد و قیینها عقلی یا نقلی بیخف آن وجود نداشته باشد نیز به آن استناد تریکننرد،
خواه تیبوط به عمل باشد یا نباشد» عفا ل لنکیانی.)111 -116 ،1121 ،
 .11آیت اب سبحانی ،در این باره گفته است« :اممینران عیفری ،اگیچره بری اسراس
تلییف علم در تنط  ،ظن به شمار تیرود ،ولی ا نظی عی  ،علم است ،لذا نقطره تقابرل
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تفید اممینان به صدق خبی باشد ،به گونها که نفس انسران نسربت بره آن بره آراتر
بیسد ،علم تیباشد» عسبحانی.)111 -193 ،1111 ،
 .11آیت اب تلیفت عم 1121/ق) با استناد به ایرنکره حجیرت خبری وقره تلبرد
نیست ،بلکه تستند به سییه عقفا است ،یادآور شده است که در سییه عقرفا ،خبری وقره
جنبه کاشفیت ا واقع دارد و آنان با خبی وقه رمانگونه بیخورد تریکننرد کره برا علرم و
یقین ش صی خود .و ا میفی ،آیات ناری ا ظن نیز ناظی به ظرن لغرو اسرت نره ظرن
تنطقی ،و ظن لغو عبارت است ا تطلبی که تستند به دلیل تلتبی نباشد ،بلکره ناشری
ا ورم و خیال باشد .بنابیاین ،آیات شییفه ،ظن تنطقی یلنی آنچه یرک مری نسربت،
راحج است و تستند به دلیل است را شاتل نمیشود» عتلیفت.)116 -112 ،1911 ،
علم عرفی و عادی در قرآن کریم
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در آیات قیآن کییم ،علم در تورد انسان کاربیدرا ت تلفی دارد کره یکری ا آنررا
علم عیفی و عاد عاممینان حاصل ا اتارات و قیاین عقفیری) اسرت .تلیفرت شر ود ،
ادراد حسّی ،علم استداللی و بیرانی ،کاربیدرا دیگی آن است که به دلیرل تحردودیت
گنجای تقاله و عدم ارتباط تستقیم با بح کنرونی ا نقرل و تبیرین آیرات تیبروط بره
آنرا صی نظی تیکنیم .نمونهرایی ا کاربیدرا علم عیفی و عراد در آیرات ،بره قریار
ذیل است:
 .1یکی ا دو رم ندانی یوسف که آن حدیت خواب را تلبیی کریده برود و او ا
ندان نجات یافت و ساقی فیتانیوا تصی شد ،آنگاه که خرواب گرزاران ا تلبیری خرواب
عزیز تصی فیوتاندند ،یوسف را به یادآورد و درخواست کید کره بره او اجرا ه درنرد ترا
نزد یوسف بیود و تلبیی خواب را ا او بپیسرد ،و آن را بریا آنران با گویرد ترا آنران ا
تلبیی خواب عزیز تصی آگاه شروند :يوسُفُ أَيهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرََاٍ سِراَا
يأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاٍ خُضَْ وَأُخَََ يابِسَاٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُرمْ
يعْلَاُو َ عیوسف16 :؛ ر.د :مبامبایی .)113 :11 ،1939 ،در اینجا ،آگاری عزیز تصری
و اممینان او ا تلبیی که یوسف کیده بود ،توسط یرک نفری بره آنران گرزار شرد،
چنانکه آگاری آنرا ا تلبیی خواب نیز توسط یوسف حاصل شد که در آن تران بره
پیاتبی او اعتقاد نداشتند ،اعتماد آنان بره تلبیری خرواب یوسرف ترا حرد برود کره
فیتانیوا تصی او را ا عالیتیین تشاوران خود قیار داد و نیز اداره اترور اقتصراد را بره او
سپید ،در حالی که ریچ دلیل عقلی قطلی بی درستی تلبیی خواب یوسف بره گونرها

که احتمال خطا در آن راه نداشته باشد ،نزد آنان وجود نداشت.
 .2بیادران یوسف بیا دفع ات ام د د که به آنران ده شرده برود ،بره ترأتوران
حکوتت گفتند :لَقَدْ عَلِاْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَرا كُنَّرا سَرارِنِينَ عیوسرف:
 )19شما تیدانید که تا بیا تب کار در ترین بره ایرنجرا نیاتردهایرم و د د نیسرتیم.
تقصود آنان این بود که ظاری حال تا و رفتارتان در سرفی قبلری -رمگری -بیرانگری ایرن
است که تا ارل فساد و د د نیسرتیم عمبیسری222 :2 ،1913 ،؛ بیدراو :2 ،1111 ،
911؛ مبامبررایی .)291 :11 ،1939 ،اگیچرره ایررن گونرره قرریاین و شرروارد ،تفیررد یقررین
تصطلح در کتاب بیران در علم تنط نیست ،ولی در عی عقف بشی تفید علم است.
 .9خداوند تتلال به تؤتنان دستور داده اسرت کره ریگراه نرانی ا تکره بره سرو
تدینه رجیت کیدند و تدعی شدند که ایمان آوردهاند ،درسرتی تدعایشران را بیا تاینرد،
ریگاه به ایمان آنان علم پیدا کیدند ،آنرا را بپذییند و به سو کرافیان با نگیداننرد :يرا
أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْاُؤْمِنَاٍُ مُهَاجََِاٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَرمُ بِِِياَراهِهِنَّ فَرِِ ْ
عَلِاْتُاُوهُنَّ مُؤْمِنَاٍ فَلَا تََْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ عتمتحنه )11 :روشرن اسرت کره بریا

بیا اینکار آگاری دارند ،پیشن ادشان را بپذیینرد :وَالَّذِينَ يبْتَغُو َ الْكِتَابَ مِاَّا مَلَكَرْْ
أَياَاهُكُمْ فَكَراتِبُوهُمْ إِ ْ عَلِاْرتُمْ فِريهِمْ خَيرَا عنرور92 :؛ ر.د :مبیسری:1 -1 ،1913 ،
 .)111بدی ی است بیا آگاری ا صفحیت و رشد بیدگران بریا تکاتبره ج رت آ اد
آنان ،ریی ا اتارات و شوارد عقفیی و عیفی راری وجود ندارد.
دستور داده است که ا تشریکان ب واررد ترا
 .2خداوند حکیم ،به پیاتبی اکیم
بی تدعا خود در تورد تلبودانشان که آنرا را شییک خداوند در آفیین یا تردبیی عرالم
تیپنداشتند ،ا کتابرا آسمانی پیشین یا اوی علمی براقی تانرده ا دینرداران پیشرین،
دلیلی ارائه درند :نُلْ أَرَأَيتُمْ مَا تَدْعُو َ مِنْ دُو ِ اللَّهِ أَرُوهِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْرأَرْضِ أَْْ
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تؤتنان راری وجود نداشت که نسبت به ایمان نان ت اجی ،علم قطلی بره دسرت آورنرد،
پس تقصود ،علم عیفی و عاد است که ا میی قریاین و شروارد عیفری و عقفیری بره
دست تیآید .بنابیاین ،قیآن کییم آنچه را کره ا قریاین و شروارد عیفری و عقفیری بره
دست تیآید ،علم ناتیده است.
 . 1خداوند حکیم به تسلمانان توصیه کریده اسرت کره اگری دارا عبرد یرا کنیرز
رستند که بیا آ اد خود درخواست تکاتبه دارند ،ریگراه بره صرفحیت و رشرد آنران
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لَهُمْ شَِْكٌ فِي السَّاَاوَاٍِ ائْتُوهِي بِكِتَاب مِنْ نَبْرلِ هَرذَا أَوْ أَاَرارَم مِرنْ عِلْرم إِ ْ كُنْرتُمْ
صَادِنِينَ عاحقا 1 :؛ ر.د :مبامبایی .)111 :11 ،1939 ،تقصود ا کتابی ریی ا قریآن،
کتابرا آسمانی است که امفق آن نص و ظاری آن را شراتل تریشرود .نکتره درخرور
تأتل این که ،تسأله تورد بح ت متیین تسأله اعتقاد  ،یلنری توحیرد اسرت کره عردم
حجیت ظن در آن تسلّم است.
علم عرفی و عادی در روایات
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یکی ا کاربیدرا علم در روایات ،علم عیفی یا اممینان عقفیی است ،علمری کره ا
میق و اتارات عقفیی تانند خبی وقه یا ظواری کفم یا گواری دو فید عادل و تاننرد آن بره
دست تیآید .نمونهرایی ا روایات بیانگیِ این کاربید علم را با گو تیکنیم:
نقل کیده که فیتود« :تن تللَّم بابرا ترن
 .1در روایتی ،علی ا رسول اکیم
الللم عمّن یث به کان افدل تن أن یصلّی ألرف رکلر » عحری عراتلی:)11 :11 ،1931 ،
کسی که ا فید تورد اعتماد بابی ا علم را فیاگیید ،بیتی ا کسی است که ررزار رکلرت
نما تیگذارد .علمی که انسان ا فید تورد اعتماد تیآتو د ،دو گونه اسرت ،علرم نقلری و
علم اجت اد  .بنابیاین ،روایت تزبور علم حاصل ا خبی واحد وقه را شاتل تیشرود ،پرس
خبی واحد وقه تفید علم است .چنانکه علم اجت اد نیز در رال توارد ،علم قطلری کره
احتمال خف در آن تحال باشد عیقین تصطلح در صناعت بیران) نمیباشد.
 .2ا اتام باقی روایت شده که فیتود« :تَن أفتی الناس بغیی علرم و ال ررد ترن
اب للنته المفئک و لحقه و ر تن عمرل بفتیراه» عرمران)3 ،؛ کسری کره بردون داشرتن
آگاری و ردایتی ا سو خداوند فتوا بدرد ،فیشتگان او را للنت کریده و پریآترد عمرل
کسی که به فتوا او عمل کیده است ،به او با تیگیدد .بدون شرک ،فتروا دادن بری پایره
روایتی ا تلصوم که ا میی راو توو نقل شده ،و نیرز برا اسرتناد بره ظرواری آیرات و
روایات ،فتوا بدون علم ن وارد بود؛ ییا اگی چنرین باشرد ،عمروم تجت ردان و صراح
نظیان علوم اسفتی را شاتل خواررد شرد ،کره در نادرسرتی آن تیدیرد وجرود نردارد.
بنابیاین ،خبی واحد وقه و ظواری آیات و روایات ،تفید علم است .این احتمرال کره تقصرود
ا علم ،دلیل علمیِ حجیت خبی واحد وقه و ظواری آیرات و روایرات اسرت ،خرف ظراری
است ،و حمل کفم بی تلنا خف ظاری خف اصل و نیا تند دلیل تلتبی است.
 .9در روایت دیگی ا اتام باقی آتده است که دو خصرلت سرب رفکرت افریاد
تیباشد ،یکی دینور بامل و دیگی فتوا دادن به چیرز کره نسربت بره آن آگراری
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ندارد« :أن تدین اب بالبامل ،و تفتی الناس بما ال تللم» عرمران .)11 ،تفراد روشرن ایرن
روایت آن است که فتوا ناآگارانه است ،نه اینکه تستند فتوا ،فاقد اعتبار است.
 .1راره ا اتام باقی درباره ح خداوند بی بنردگان پیسرید ،اترام فیترود« :أن
یقولوا تا یللمون و یقفوا عند تا ال یللمون» عرمان .)12 ،روشن اسرت کره اگری کسری برا
استناد به ظواری آیات و روایات یا خبی تووقی کره بیرانگری قرول تلصروم اسرت ،سر ن
بگوید ،به روایت فوق عمل کیده است .بنابیاین ،خبی واحرد وقره و ظرواری کتراب و سرنت
تفید علم است.
 .2علم ،در روایت تلیو «مل الللم فیید علی کل تسلم» کره ا مریق ت تلرف
نقل شده است عرمان ، )11 -19 ،علرم اجت راد و تقلیرد  ،و عقلری و نقلری را شراتل
تیشود .و عبارت «کل تسلم» عموم تکلفان را دربری تریگیرید و بره خرواص اررل نظری
اختصاص ندارد ،بنابیاین علم عیفی را نیز شاتل تیشود .بریاین اسراس ،کسری کره علرم
تیبوط به دین -اعم ا اعتقادات ،اخفق و احکام فیعری -را ا مییر نقرل -خرواه تترواتی
باشد یا ریی تتواتی -فیاگیید ،تشمول روایت «مل الللم» خوارد بود .به بیان دیگری ،اگری
تقصود ا علم در روایت تزبور ،یقین تصطلح در صناعت بیران باشد وجروب تحصریل آن
بیا تکلفان و دررمه تسایل ،تکلیف تاالیطراق خواررد برود کره تحرال و بامرل اسرت.
بنابیاین ،تقصود ،اعم ا آن و علم یا یقین عیفیِ حاصل ا مییر عقفیری تلیفرت اسرت،
که خبی توو و ظواری کفم تتکلم حکیم ا رایجتیین آنراست.
 .6در روایتی درباره ا دوا با نی کره عردّه دارد ،آترده اسرت« :اذا علمرت انّ علی را
اللدّة ولم تللم کم ری ،فقرد وبترت علی را الحجّر  ،فتسرأل فرتللم» عرمران)121 ،؛ اگری
تیدانی که ن عدّه دارد و تقدار آن را نمیدانی ،س ن ن در اینباره حجرت اسرت ،ا او
تیپیسی و به آن علم پیدا تری کنری .بری اسراس ایرن روایرت ،سر ن ن دربراره تقردار
عده ا  ،تفید علم است که تقصرود علرم عیفری و عراد اسرت ،نره یقرین تصرطلح در
صناعت بیران.
 .1ا اتام باقی روایت شده که فیتود« :سرارعوا فری ملر الللرم ،فوالرذ نفسری
بیده ،لحدی واحد فی حفل و حیام تأخذه عن صادق خیری ترن الردنیا و تاحملرت ترن
ذر و فد » عبیوجید )212 :1 ،1916 ،؛ در مل علم شتاب کنیرد؛ یریا سروگند بره
کسی که جانم در دست اوست ،یک حدی در باب حرفل و حریام کره ا فرید صرادق
بیاتو ا دنیا و رمه مفرا و نقیهرا آن ب تی است .این تدمون در چند روایرت دیگری
نیز آتده است عرمان .)219 -212 ،در این روایت ،علرم بری خبری واحرد کره ا فرید
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صادق دریافت تیشود ،امفق شده است ،که رمان علم عیفی است.
 .1عبدالسفم بن صالح ریو گفته است ا اتام ر ا شنیدم که تیفیترود :خردا
رحمت کند بندها را که اتی تا را احیا کند .به آن حدیت گفتم :چگونه اتی شرما را احیرا
تیکند؟ فیتود :علوم تا را فیا تیگیید و به تیدم تللیم تیدرد؛ ییا اگری تریدم تحاسرن
کفم تا را بدانند ،پییو تا خوارند شد عرمان .)213 ،در این روایت تصییح شده اسرت کره
و تورد اعتماد تریباشرد ،بره علروم
تیدم ا میی یک نفی که عالم به علوم ارل بیت
عالم تیشوند .این ،رمان علرم عیفری حاصرل ا مییر عراد و عقفیری
ارل بیت
است ،نه علم تصطلح در صناعت بیران تنط .
 .3تلاوی بن عمّار ا اتام صادق پیسید :ترید ا شریلیان ،احادیر شرما را در
تیان تیدم تنتشی تیکند و قلوب آنان را نسبت به آنرا استوار و تحکرم ترینمایرد ،اترا
فید دیگی تن ا به عبادت تشغول است ،کداتیک بیتی است؟ اتام فیترود :کسری کره
احادی تا را روایت تیکند و دلرا شیلیان را با آنررا اسرتوار و تحکرم تریسرا د ،ا
رزار عابد بیتی است عکلینی.)99 :1 ،1111 ،
روشن است که استوار و تحکم شدن قلوب شیلیان با شنیدن احادی اتاتران اررل
بیت در گیو حصول علم و اممینان نسبت به آنراسرت .بنرابیاین ،خبری واحرد وقره،
تفید علم و اممینان است .با توجه به اینکه اعتبار شیعی خبی واحد وقره ،اتدرائی اسرت
نه تأسیسی ،و ا میفی ،نزد عی و عقف بشی ،خبی واحرد وقره ،تفیرد علرم و اممینران
است ،احتمال اینکه نتیجه تزبور ،حاصل میی و دلیل ظنّی ترورد تأییرد شرارع اسرت،
تیدود است.
شیلیانی کره نمریتوانسرتند تلرار و
 .11در روایات بسیار  ،اتاتان ارل بیت
احکام دینی خود را به صورت تستقیم ا تلصوم فیاگییند ،به عالمان ترورد ووروق ارجراع
دادهاند .با توجه به اینکه آنچه در باب دین تطلوب اسرت و ترورد توصریه تؤکرد شرارع
تقدس واقع شده ،علم است ،نه ظن و گمان ،تللوم تیشود که س ن عرالم بره تلرار و
احکام دین که ا نظی عقیده و عمل تورد وووق تیباشد ،تفید علم اسرت .چنرد نمونره ا
این روایات را ا نظی تیگذرانیم:
وارد شدم و دربراره حرفل و
 )1ابوحمّاد را گفته است :در ساتیا بی اتام راد
حیام ا او پیسیدم و آن حدیت پاسخ آنرا را بیان کید .رنگراتی کره تریخواسرتم برا او
وداع کنم ،فیتود :ریگاه در سی تین خود درباره تسایل دینی برا تشرکلی تواجره شرد ،
پاسخ آن را ا عبداللظیم حسنی جویا شو ،و سفم تریا بره او بیسران عبیوجرید ،1916 ،

.)219 :1
 )2علی بن تسی گفته است :به اتام ر ا گفتم :تحل نردگی ترن ا شرما دور
است و نمیتوانم در ری تان ،شیفیاب شوم ،تلالم دینم را ا چره کسری دریافرت کرنم؟
اتام فیتود :ا ذکییا بن آدم که بی دین و دنیا اتین است عرمان.)216 -212 ،
 )9عبداللزیز بن ت تد گفتره اسرت :بره اترام ر را گفرتم :در رری تران عکره
ب وارم) نمی تروانم شرما را تفقرات کرنم ،تلرالم دیرنم را ا چره کسری دریافرت کرنم؟
اتام فیتود :ا یونس بن عبدالیحمن عرمان.)216 ،
اعتبار علم عرفی در اعتقادات دینی

روش حِکمی در دعوت به دین

خواسته است که با ب یهگیری ا رو حکمرت
خداوند حکیم ،ا پیاتبی اکیم
و توعظه حسنه ،تشیکان را به آیین اسفم دعوت کند و در توارد لرزوم ،بره رو جردال
احسن ،با آنان جردال نمایرد :ادْعُ إِلَرى سَربِيلِ رَبِّركَ بِالْحِكْاَرَِ وَالْاَوْعِ َرَِ الْحَسَرنََِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ عسوره نحل .)122 ،رار اصف انی عبریترا ،)121 ،حکمرت
را به دریافت ح ا میی علم و عقل تلییف کیده است« :اصاب الحر برالللم و اللقرل».
بیخی ا تفسیان اسفتی نیز حکمت در آیه تزبور را ،به گفتار تحکم ،صرحیح و بیرانگری
ح و داینده شب ه ،تلییف کیدهاند ع ت شی 611 :2 ،1111 ،؛ فیض کاشرانی،1113 ،
 .)962 :1عبارت بیداو ع )191 :2 ،1111نیز در تلییف حکمت ،قیی به آن تیباشرد.
ف ی را عبیتا )191 :21 ،حکمت را به حجت یقینی پییاسته ا احتمال نقریض تلییرف
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در اینکه علم به تتلل اعتقاد ،شیط ال م بیا اعتقاد دینی اسرت ،تیدیرد وجرود
ندارد .ا سو دیگی ،تکلیرف تاالیطراق بری تروال حکریم روا نیسرت .بنرابیاین ،تکرالیف
اعتقاد تکلفان -خواه واج باشرد یرا تسرتح  -تنروط بره علمری اسرت کره توانرایی
تحصیل آن را دارند .اگی بتوانند در رمه یرا بیخری ا اعتقرادات ،علرم یقینری بره تلنرا
تصطلح در صرناعت بیرران ،بره دسرت آورنرد ،تکلرف بره آن خوارنرد برود ،و در ترورد
اعتقاداتی که راری بیا تحصیل علم یقینی در تورد آنرا وجود نردارد ،تاننرد اعتقراداتی
که ا ظواری آیات و روایات به دست تیآید ،علم عیفی و عراد در ترورد آن را حجیرت و
اعتبار شیعی دارد .این تطل ا بیخی روایراتی کره پری ا ایرن دربراره کراربید علمری
روایات با گو نمودیم ،به روشنی به دست تیآید ،ییا علم عیفری در آنررا نراظی بره علرم
تیبوط به دین یا تلالم دین است که اعتقادات دینی در سیلوحه آنرا قیار دارد.
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کیده است.
شیخ موسی عبیتا ،)111 :6 ،حکمت را به شناخت تیات حسرن و قربح و صرفح و
فساد افلال تلییف کیده و وجه حکمت ناتیده شدن آن را این دانسته که بره تنزلره ترانع
ا فساد و عمل ناشایست است ،و اصل در تلنا حکمت ،تنرع اسرت .عفتره مبامبرایی
نیز گفته است« :حکمت ،حجتی است که تنتج ح است به گونرها کره وررن ،اب رام و
تیدید در آن راه نداشته باشد» عمبامبایی.)211 :12 ،1939 ،
با توجه به ریشه لغو حکمت که به تلنا تنع است ،و با تلییفرا پری گفتره
و نظایی آنرا تیتوان گفت :حکمت ،س نی تحکم ،اسرتوار و خلرلناپرذیی و تشرتمل بری
خیی و سلادت انسان و با دارنده او ا شقاوت و خسیان است و قلمیو آن ،حکمرت نظری
و عملی را شاتل تیشود .بی این اساس ،حکمت به عنروان رو دعروت بره آیرین حر ،
عبارت است ا تللیم و تبیین تلار و احکام اسفتی؛ دعوت حِکمی ،دعروت تبتنری بری
تلیفت به آتو هرا اسفتی که در قیآن کییم و سنت نبو بیان شده اسرت :يعَلِّاُهُرمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْاَََ عآل عمیان .)161 :تقصود ا حکمت در این آیه و آیرات دیگری کره
بی کتاب عطف شده است ،یرا بروامن شرییلت اسرت عمبامبرایی ، )291 :2 ،1939 ،یرا
فلسفه و اسیار تلار و احکام قیآنی عتکارم شرییا  ،)212 :1 ،1911 ،یرا سرنت نبرو
ع ت شی  ،)211 :1 ،1111 ،که تبین قیآن کییم اسرت :وَأَهْزَلْنَا إِلَيركَ الرذِّكََْ لِتُبَرينَ
لِلنَّاسِ مَا هُزِّلَ إِلَيهِمْ عنحل .)11 :حکمت در این آیات وسیله یرا رو
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دعروت بره آیرین

اسفم نیست ،بکله تتللَّ آن عتا یدعی الیه) است.
ا آنجا که دعوت شوندگان به آیین اسفم -به ویژه در قلمریو اعتقرادات دینری کره
بوده اسرت -ا حیر
سیلوحه دعوت عموم پیاتبیان ال ی و خصوص پیاتبی اسفم
توانایی فکی و ذرنی تتفاوت بودهاند ،دعوت آنان بی اسراس رو حکمرت نیرز یکسران
نبوده است .در روایتی آتده است که پیاتبیان ال ی تکلف بودهانرد برا تریدم تتناسر برا
عقول آنان س ن بگویند« :إنّا تلاشی األنبیراا أتینرا أن نکلّرم النراس علری قردر عقرول م»
عکلینی .)11 :1 ،1111 ،این رو  ،تقتدا حکم عقل و فطریت انسرانی اسرت و روایرت
تزبور ،ناظی به رمین حکم عقل و فطیت است ،و جنبه تلبد ندارد .بردینج رت اسرت
که در روایات ،توارد یافت تیشود که اتاتان ارل بیت یک پیس را به رو ررا
تتفاوت پاسخ دادهاند ،ا باب نمونه به این پیس که «آیا خداوند تیتوانرد دنیرا را بردون
اینکه کوچک کند ،در ت م پیندها بدون اینکه برزر نمایرد ،قریار دررد» ،سره گونره

پاسخ دادهاند:
الف) در تورد خداوند عجز راه ندارد ،ولی فیض تزبور ،تحرال اسرت« :إنّ اب تبرارد
و تلالی ال ینس إلی اللجز ،و الذ سألته ال یکون» عابن بابویه.)191 ،1931 ،
ب) چه کسی تواناتی ا آن کس است که بتواند دنیرا را بره قردر کوچرک سرا د ،و
ت م پینده را به اندا ها بزر نماید ،که دنیا در آن جا بگیید؟ عرمان.)122 ،
) خدایی که تیتواند صورت اشیاا بزر را در تیدتک چشم که کوچکتی ا یرک
عدس است قیار درد ،تیتواند دنیا را در یک ت م پینده جا درد عرمان.)129 ،
رمه این پاسخرا تبتنی بی اصل حکمرت اسرت و نقر تلیفرت آترو دارد و بره
تقوله ردایت در باب اعتقادات دینی تیبوط است ،ولری سرطوح تلیفتری آنررا تتفراوت
است.
تثالی روشن ا قیآن کییم در اینباره ،اعجا قیآن کییم است که به عموم تکلفران و
عقف بشی-بلکه انس و جن -تیبوط است ،چنانکه فیتوده است :نُلْ لَرئِنِ اجْتَاَعَرِْ
الِِْهْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَ ْ يأْتُوا بِاِثْلِ هَذَا الْقَُْآ ِ لَا يأْتُو َ بِاِثْلِهِ وَلَوْ كَرا َ بَعْضُرهُمْ لِربَعْ
ظَهِيَا عاسیاا )11 :بگو :اگی عموم انس و جن جمع شروند ترا رماننرد قریآن را بیاورنرد،
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ن وارند توانست ،ریچند یکدیگی را پشتیبانی کنند .ا این آیه کییمه بره دسرت تریآیرد
که اعجا قیآن به فصاحت و بفرت اخصاص ندارد؛ ییا اگی چنان برود ،تحرد  ،بره اررل
ادب عیبی اصیل اختصاص تییافت و شاتل عموم انس و جن نمیشد.
با اینحال ،ف م اعجا قیآن ،چره در براب اعجرا ادبری و چره در ج رات دیگری ،بره
تت صصان در فنون و علوم ت تلف اختصاص دارد ،و دیگیان خود قرادر بره درد ج رات
اعجا قیآن نمی باشند .آنان بریا آگراری ا ج رات اعجرا قریآن ،رارری جرز رجروع بره
تت صصرران اتررین و تررورد وورروق ندارنررد عر.د :مبامبررایی ، )62 -23 :1 ،1939 ،برری
ایناساس ،ری دو گیوه ا اعجا قریآن آگراه تری شروند ،برا ایرن تفراوت کره گریوه اول برا
استدالل و تحقی عقلی به تلیفت یقینی دسرت ترییابنرد ،و گریوه دوم بره تلیفتری ا
جنس علم عیفی و اممینان عقفیی نایل تیگیدند ،و ری دو تلیفرت ،اعتبرار عقلری دارد،
ری دو گیوه را با رو حِکمی به حقانیت نبروت خرود
و ا سو دیگی ،پیاتبی اکیم
و آیین اسفم دعوت کیده است.
ری گاه علم عیفی ،در باب شناخت پیاتبی ال ی که پس ا توحید ،ا ت متیین اصرول
اعتقاد است ،اعتبار عقلی و حجیرت شریعی دارد ،چریا در دیگری عقایرد دینری تلتبری
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عدها ا عالمان و صاح نظیان بیجسرته شریله ،اعتبرار علرم عیفری در اعتقرادات
دینی را پذییفتهاند .در اینجا دیدگاه شمار ا آنان را با گو تیکنیم:
 .1ش ید وانی عم 362 /ق) تیاد شارع ا ایمان دینی را تطل اعتقراد علمری دانسرته
که علم ،اممینان ،علم الیقین ،عین الیقین و ح الیقین را شاتل تیشود .بی ایرن اسراس،
ایمان حقیقت واحد است که عبارت است ا اذعان قلبری و اعتقراد علمری و تفراوت در
آن ا حی یاده و نقصان ،در افیاد این حقیقت و تش صرات آن اسرت ،نره در اصرل آن.
و اختف ظاری آیات و روایات در این تسأله را ناظی بره تفراوت افریاد و تصرادی آن
دانسته و یادآور شده است که این تطل با س ولت تکلیف و اخرتف تکلفران در ادراد،
تناس است .بی این اساس ،حکم به ایمان اکثی تؤتنان که دستیابی بره علرم ریری قابرل
تشررکیک در ترروان آنرران نیسررت ،آسرران خوارررد بررود؛ یریا علررم اممینررانی برریا آنرران
دستیافتنی است عش ید وانى.)111 -119 ، 1113 ،
 .2به اعتقاد تفتحمد اتین اسرتیآباد عم 1199/ق) ادراد ظنری در براب اصرول و
فیوع دین اعتبار ندارد ،و تلیفت یقینی تلتبی است ،اتا تلیفت یقینی شاتل یقین عراد
نیز تیشود که قلمیویی گستیده دارد عاستی آباد .)116 -112 ،1123 ،
 .9تف عبدالی اق الریجی عم 1112 /ق) ،پس ا نقل دیردگاه جم رور علمرا کره در
اصول دین تقلید کافی نیست بلکه دلیل ال م است ،گفته اسرت« :تریاد ا دلیرل چیرز
است که تفید اممینان باشد ،تانند خبی که با وجود نشانهررا صردق در تب بری آن ،ا
نظی عی  ،پذییفته و به تقتدا آن عمل تیشود .رمین تقدار ا دلیل بیا رری تکلفری
در تحصیل تلار دینی کافی است» عالریجی .)21 ،1912 ،و  ،ریض ا ترألیف کتراب
«گوری تیاد» را این دانسته که افیاد بتوانند با تطالله آن و ادلرها کره ارائره شرده اسرت،
نسبت به اصول تلار اسفتی ،به اممینان دست یابند عرمان.)21 ،
 .1تفتحسن فیض کاشانی عم 1131/ق) ،کتاب اعتقاد خود را «علرم الیقرین فری
اصول الدین» ناتیده و یادآور شده است که تطال آن را ا قریآن کرییم ،سرنت نبرو و
و تصرنفات عالمران صرالح بره دسرت آورده اسرت
روایات ارل بیت تلصوم پیاتبی
عفیض کاشانی ،)9 :1 ،1126 ،و دیگیان را به پییو ا ظواری کتاب و سرنت فیاخوانرده و
کسانی را که بی استنباط عقاید دینی ا کتاب و سنت توانرایی ندارنرد ،بره تطاللره کتراب
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خود ععلم الیقین) توصیه کیده است عرمان.)2 -1 ،
 .2شیخ حی عاتلی عم 1111 /ق) تصییح کیده اسرت کره ظرن در اعتقرادات دینری،
حجت نیست عحیّ عاتلی )12 :1 ،1122 ،؛ با ایرنحرال یگانره مییر شرناخت عقایرد و
احکام دینی را -در ریی فطییات و بدی یات -رجوع به روایات ارل بیت دانسرته اسرت
عحیّ عاتلی ،)22 -11 :11 ،1931 ،و در پاسخ این اشکال کره داللرت آنررا رالبرا ظنری
است ،گفته است :اوالً :داللت اکثی روایات ،با اندمام قیاین لفظی و تلنرو  ،قطلری اسرت
نه ظنی ،و وانیاً :بی وجوب عمل به آنرا ،دلیل علمی وجود دارد ،و والثراً :احتمرال رلیف
با علم عراد تنافرات نردارد ،چنرانکره در کترابررا تنطقری ،تترواتیات ،تجیبرات و
حدسیات ،ا اقسام یقین به شمار آتدهاند ،در حرالی کره علرم حاصرل ا آنررا نیرز علرم
عاد است عاحتمال خف در آنرا اتتناع عقلی ندارد) عرمان.)116 -112 :2 ،
 .6عفته تجلسی عم 111/ق) درباره اینکه آیا ایمان ،وال پذیی اسرت یرا نره ،گفتره
است« :ح آن است که اگی ایمان به تیتبه یقین کاتل بیسد ،والر بری حسر عرادت
تمتنع است عاتتناع عاد دارد) اتا رسیدن آن به این تیتبه نادر است و ت صوص انبیراا
و اوصیا و اکمل تؤتنان است .ظاری این است که در ایمان اکثی خل  ،ظن قو کره نفرس
به آن تطمئن تیگیدد ععلرم عیفری و عراد ) کرافی باشرد و در اتکران وال آن شرکی
نیست» عتجلسی .112 -111 ،1939 ،نیز ر.د :رمو.)212 :11 ،1911 ،
 .1تیی ا قمی عم  1291 /یا 1299ق) تفکری و نظری در اعتقرادات دینری را واجر
دانسته و یادآور شده است که بی کسی که تیتواند به علرم قطلری دسرتیابرد ،تحصریل
علم قطلی واج است ،و بی کسی که توانایی تحصیل آن را ندارد و بری تحصریل تلیفرت
ظنی توانایی دارد ،رمان بی او وج است؛ ییا تکلیف او به تحصیل قطع و یقرین ،تکلیرف
تاالیطاق است .آنگاه درباره علم قطلی گفته است :وجوب تحصریل یقینری ،بره تلنرا
جزم تطاب با واقع و وابت ،بسیار بلید است؛ ییا چه بسا بیا انسران نسربت بره تطلبری
جزم و یقین حاصل شود ،ولی وقتی در تلیض تشکیک تشکّکی قیار گیید ،ایل شرود ،و
ایمان اکثی انسانرا ،اگی دارا جزم باشرند ،ایرنگونره اسرت» عتیری ا قمری:1 ،1191 ،
.)961 -962
ایشان ،پس ا ذکی آیاتی که ا تبلیت ا ریی علم یا ظن ن ری کریده و بره آنررا بری
وجوب تحصیل یقین و اعتبار نداشتن ظن در اعتقادات دینی استدالل شده ،گفتره اسرت:
«این آیات ،بی شیط بودن علم به تلنا تصطلح در علم تنط عدر صناعت بیران) داللت
ندارد و ادعا اینکه علم در لغت و عی به رمین تلناست ،پذییفتره نیسرت؛ یریا قردر
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تسلّم این است که علم در لغت و عی به تلنا جزم است عری چند وال پذیی باشد) ،در
حالی که یقین تصطلح در علم تنط جرزم وابرت و وال ناپرذیی اسرت» عرمران-912 ،
.)911
و  ،در بح تیبوط به اینکه آیا ایمان والپذیی است یا نه ،گفتره اسرت« :تحقیر
آن است که ایمان والپذیی است؛ ییا تمکن است ایمان با حر الیقرین رمریاه نباشرد؛
چرریا کرره حصررول ایمرران تنحصرری در چنررین علمرری نیسررت ،و اصرروال تحصرریل آن برره
تلصوتان و نوادر ا تؤتنان اختصاص دارد ،بلکره ایمران برا اممینران -بره ویرژه اگری
احتمال نقیص داده نشود -حاصل تیشود ،و ایمان ارل انسانرا بی رمرین تبنرا اسرتوار
است» عرمان.)111 ،
 .1سید عبداب شبّی عم 1112/ق) ،پس ا نقل دیدگاه اکثی علما که در عقاید دینری،
علم یقینی را شیط دانسته ،و ظن قو ععلم عیفی و عاد ) را کرافی ندانسرته و بری ایرن
تطل به آیات و روایات ناری ا پییو ا ظن استدالل کیدهانرد ،گفتره اسرت« :بره ایرن
استدالل پاسخ داده شده است که علم ا نظی شیع عبارت است ا آنچره تایره سرکون و
آرات نفس باشد .این تلییف ،ظن قو را رم شاتل تریشرود ،و ظنری کره ا آن ن ری
شده ،آن است که تایه سکون و آرات نفس نباشد» عشُبّی ،بیتا.)211 :2 ،
 .3تفاحمد نیاقی عم 1212/ق) گفته است« :تقصود ا علمی که در تسرایل شریعی
حجت است ،علم عاد و عیفی است که ارل عی و تلظم انسانرا بره احتمرال خرف
در آن توجه و اعتنا ندارند ،نه علمی که اصف احتمرال خرف در آن راه نداشرته و تحرال
عقلی باشد؛ ییا تطلروب شرارع و تقصرود خردا تتلرال و حجرتررا او ا تکلفران،
اماعت ،تسلیم ،انقیاد و اجتناب ا ت الفت و عصیان است که علرم عراد و عیفری بریا
تحق آن کافی است» عنیاقی.)129 ،1111 ،
ایشان ،درباره اعتقادات دینی ،اعتقاد راسخ و جا م که تایه اممینان و سرکون نفرس
باشد را واج دانسته و یادآور شده است که این اعتقاد و اممینران قلبری ا رری مییقری
که حاصل شود ،کافی است و ال م نیست ا میی ادله و بیارین تصرطلح در کترابررا
حکم ت و کفم ،حاصرل شرود ،حتری تمکرن اسرت انسران بری اسراس احسراس و تیرل
فطی ا به چنین اعتقاد و اممینانی دست یابد ،بدون این که با استداللی رمریاه باشرد
عنیاقی.)31 -12 ،1912 ،
 .11تطالبی که تفاحمد نیاقی در تلیا السلادة درباره تحصیل علرم و اعتقراد ال م
در تورد اعتقادات دینی بیان کیده به صورت کاتل با دیردگاه والرد تکریم ایشران ،یلنری

تفت ررد نیاقرری عم 1231 /ق) در جرراتع السررلادات عنیاقرری ،برریتررا،)119 -113 :1 ،
رمارنگ است.

خالصه

گیوه عخواص و عقف تتلار ) را شاتل تیشود ،تانند :وَلَا تَقْفُ مَرا لَريسَ لَركَ بِرهِ
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 .1علم ،یکی ا صفات کمال نفسانی در انسران اسرت ،تاننرد صرفات دیگری چرون
قدرت ،شجاعت ،س اوت ،و ا اینج ت با صفات دیگی تفاوتی ندارد.
 .2علم ،ا صفات ذات اال افه است ،و عفوه بی اینکره وصرف و نلرت نفرس ععرالم)
است دارا تتلل و تدا الیه است عتللوم) و ا اینج ت تانند اراده و قدرت است.
 .9علم ،ا ویژگی کاشفیت و حکایتگی عتیآئتیت) بیخوردار است .ظن نیز ویژگری
تزبور را دارد.
 .1ویژگی علم که آن را ا ظن تتمایز تیسا د ،قطلری ،جزتری و یقینری برودن آن
است ،یلنی ا و وح و وبوت بیخوردار است و تزلزل و تیدید در آن راه ندارد.
 .2علم عادراد و تصدی ) فلل نفس نامقه و قوه تدرکه و عاقلره اسرت ،و در رویرت
نفس نامقه و قوه تدرکه و عاقله ،تفاوت تشکیکی و درجات وجرود عقروت و رلف) راه
دارد؛ در نتیجه در علم و یقین نیز تفاوت تشکیکی و درجات وجود راه خوارد داشت.
بی این اساس ،چه بسا ،یقین نزد عقف تتلار بشی  ،نزد خواص اررل نظری کره ا
قوه عاقله و تدرکه قو تی بیخوردارند ،ظن به شمار آید .این تفراوت در حرو ه تلیفرت،
تانند تفاوت در حو ه عمل است که گفته شده است :حسنات األبیار ،سیئات المقیبین.
 .6ریگاه تصادی چیز دارا تفاوت باشند ،ویژگی تصادی در حقیقرت و تلییرف
آن اخذ نمیشود .ا باب تثال صحیح نیست که روشنایی خورشید را تفد تلییف نرور و
بیان حقیقت آن قیار دریم و نور التپ را تصداقی ا حقیقت نور ندانیم .بنرابیاین ،ویژگری
یقین و علم بالملنی األخص که در کتاب بیرران تنطر بیران شرده اسرت و ت صروص
خواص ارل نظی تیباشد ،تفد تلییف یقرین و علرم نمریباشرد .ویژگری علرم و یقرین،
ادراد جزتی وا ح و یقین کاشف ا واقع اسرت .ایرن ویژگری -الاقرل -دو تصرداق دارد:
علم و یقین خواص ارل نظی عففسفه و علمرا ریا ری)؛ علرم و یقرین عقرف تتلرار
بشی .
 .1آیات و روایاتی که دینور و دین دار را تنوط به علم دانسته ،و تحصیل علرم
در باب دین را واج شمیده است ،تیبوط به عموم تکلفان و عقف بشی اسرت ،و رری دو
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عِلْمٌ عاسیاا)96 :؛ مل الللم فیید علی کل تسلم عکلینی)29 :1 ،1111 ،؛ إنّمرا الللرم
وفو  :آی تحکم أو فیید عادل أو سن قائم عرمان.)21 ،
 .1ا نظی عقف بشی ،خبی واحد وقها کره شروارد و قیاینری بری خرف آن وجرود
ندارد ،و نیز تدلول ظاری کفم تتکلم حکیمی که در تقام بیان تقاصرد خرود تریباشرد و
قیینها بیخف آن در دست نیست ،تفید علم است.

نتیجه
آنچه عالمان اصول فقه درباره حجیت ذاتی علم عقطرع) و ایرنکره حجیرت آن بره
جلل و اعتبار شیعی نیا ندارد ،بیان کیدهاند ،روایاتی کره راویران آنررا توور انرد یرا بره
صدور آنرا ا تلصوم ،وووق و اممینان حاصرل تریشرود و نیرز تردلول ظرواری آیرات و
روایات در جایی که قیینها بیخف آن وجود نداشته باشد را نیز شراتل تریشرود؛ یریا
توارد یادشده ا نظی عقف بشی علم به شمار تیروند و حجیت علم ،ذاتری یلنری عقلری
است ،نه اعتبار یا قریارداد و تلبرد  ،و ا میفری ،حجیرت و اعتبرار علرم ،در قلمریو
اعتقادات و ا حکام عملی دین ،حکم یکسانی دارد .بنابیاین ،علم عیفی ،رمانگونره کره در
احکام فیعی و عملی دین حجرت اسرت ،در احکرام اعتقراد عاعتقرادات دینری) نیرز در
اعتقاداتی که اتکان تحصیل علم و یقین بالملنی االخص وجود نردارد ،یرا تکلرف توانرایی
تحصیل آن را ندارد ،حجت تیباشد.
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بیوجید  ،آقا حسین ، 1916 ،جامع أحادیث الشیعة ،تحقی  :جملری ا تحققران ،ت ریان،
انتشارات فیرنگ سبز.

.6

بیداو  ،ناصیالدین1111 ،ق ،أنوار التنزیل ،بییوت ،تؤسس االعلمی.

.1

جیجانی ،سید شییف1113 ،ق ،التعریفات ،بییوت ،دارلفکی.

.1

حائی یزد  ،عبدالکییم ،بیتا ،درر الفوائد ،قم ،چاپ انه ت ی.

.3

حیّ عاتلی ،تحمد بن حسن1122 ،ق ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بیریوت ،تؤسسر
االعلمی.

1931 ،--------------------- .11ق ،وسائل الشیعة ،ت یان ،المکتب االسفتی .
 .11رار اصف انی ،حسین بن تحمد ،بیتا ،المفرردات یرغ یریرل النرر  ،ت ریان ،المکتبر
المیتدوی .
 .12ت شی  ،تحمود بن عمی1111 ،ق ،الکشاف عن حنرائ یرواما التنزیرل ،بیریوت ،دار
الکتاب اللیبی.
 .19سبحانی ،جلفی1111 ،ق ،اصول الحدیث و احکامه ،قم ،تؤسس االتام صادق

.

 .11سید تیتدی ،علی بن الحسین ،بیتا ،رسائل الشریف المرتضغ ،بییوت ،تؤسس النور.
 .12شُبّی ،سید عبداب ،بیتا ،ح الینین یغ معریة اصول الدین ،ت یان ،تؤسس االعلمی.
 .16شیخ موسی ،تحمد بن حسن ،بیترا ،التبیا یغ تفسریر النرر  ،تصرحیح :احمرد حبیر
عاتلی ،تقدته :آقابزر ت یانی ،بییوت ،دار إحیاا التیاث اللیبی.

 .11ش ید وانی ،ین الدین بن علی بن احمد عراتلی1113 ،ق ،حنرائ ا یمرا مرع رسرالتغ
االقتصاد و العدالة ،قم ،کتاب انه آیت اب تیعشی نجفی.
 .11مبامبایی ،سید تحسن حکیم ،بیتا ،حنای االصول ،ت یان ،تؤسس االعلمی.
 .13مبامبایی ،سید تحمد حسین1939 ،ق ،المیرزا یرغ تفسریر النرر  ،بیریوت ،تؤسسر
االعلمی.
 ،-------------------------- .21بیتا ،حاشیة الکفایة ،بیجا ،بنیاد علمری و فیرنگری عفتره
مبامبایی.

 .21مبیسی ،فدل بن الحسن1913 ،ق ،مجمع البیا یرغ تفسریر النرر  ،بیریوت ،داراحیراا
التیاث اللیبی.
 .22عسکی  ،ابورفل1199 ،ق ،الفروق اللغویة ،قم ،تؤسس النشی االسفتی.
 .29فا ل النکیانی ،تحمد1121 ،ق ،مدخل التفسیر ،تیکز فق ی ائمه ام ار.:
 .21ف ی را  ،تحمد بن عمی ،بیتا ،مفاتیح الغیل ،بییوت ،داراحیاا لتیاث اللیبی.
 .22فییو آباد  ،تحمد بن یلقوب1192 ،ق ،معجم الناموس المحیط ،بییوت ،دارالملیف .
 .26فیض کاشانی ،تفتحسن1113 ،ق ،تفسیر الصایغ ،ت یان ،دارالکت االسفتی .
1126 ،------------------- .21ق ،علم الینین یغ اصول الردین ،تحقیر و تللیر  ،تحسرن
یبدارفی ،قم ،انتشارات بیدار.
 .21فیّوتی ،احمد بن تحمد ،بیتا ،المصباح المنیر ،صحّحه تحمد تحیی الدین عبدالحمید ،تصری،
تکتب تحمد علی صبیح و اوالده.
 .23کاظمی خیاسانی ،تحمدعلی ،بیتا ،یوائد االصول ،ت یان ،تؤسس النصی و تکتب الصدر.
 .91کلینی ،تحمد بن یلقوب1111 ،ق ،الکایغ ،تصرحیح :علری اکبری رفرار و تحمرد آخونرد ،
ت یان ،دار الکت اإلسفتی .
 .91الریجی ،عبدالی اق ، 1912 ،گوهر مراد ،ت یان ،و ارت فیرنگ و ارشاد اسفتی.
 .92تجلسی ،تحمد باقی ، 1911 ،مر ة العنول ،ت یان ،دارالکت االسفتی .
 ،--------------- .99بیتا ،بحاراالنوار ،ت یان ،المکتب االسفتی .
 ، 1939 ،--------------- .91ح الینین ،قم ،انتشارات اسوه.
 .92تلیفت ،تحمد راد  ، 1911 ،کاربرد حدیث در تفسیر ،فصلناته ال یات و حقروق ،شرماره
 ،1پاییز  ،1911صص.116 -111
 .96تکارم شییا  ،ناصی ، 1911 ،تفسیر نمونه ،ت یان ،دار الکت اإلسفتی .

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هفت
11

 .91تیی ا قمی ،ابوالقاسم1191 ،ق ،قوانین االصول ،قم ،احیاا الکت االسفتی .
 .91نیاقی ،تفاحمد ، 1912 ،معراج السعادة ،تصحیح و وییای  :ر ا تینرد  ،ت ریان ،انتشرارات
درقان.
 .93نیاقی ،تفاحمد1111 ،ق ،عوائد االیام ،قم ،تکتب بصییتی.
 .11نیاقی ،تفت د  ،بیتا ،جامع السعادات ،قم ،تکتب الداور .

