
 
 تعاضد منابع معرفت

 زاده نوریمحمد عالم

مبانی مختلف در معرفت دینی و اختالف نظر در نوع تعامل منابع معرفت دینی با عقل و شهود، موجب پیدایش مکاتبب مختلیبی 

همباهنیی شده است. نزاع تاریخی متکلمان، فالسیه و عرفا برخاسته از همین مبانی مختلف بوده است. مالصدرا ببا اراهبه تربوری 

میان این منابع )عقل و وحی و کشف یا برهان و قرآن و عرفان( اولین قدم را در ایجاد وفاق میان این مکاتب برداشت و این تنازع 

 ای حل کرد.تاریخی را تا اندازه

در تولید معرفت تیاوت این تروری با تروری مالصدرا در این است که مالصدرا )الاقل در ظاهر کالمش( هر یک از این منابع را 

داند. اما در این تروری بر وابستیی این منابع به یکدییر تاکید رفته است. با قبول این نظریبه در میهبوم علبم خودکیا و مستقل می

 های علمیه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.شود و نظام تولید علم در حوزهدینی تجدید نظر می

پردازی و تولید دانش بسیار مطلوب و مورد نیاز است و دستیاه تولید علم به ریهشک قدرت نظدر عصر حضور اجتماعی دین، بی

های واقع نمبا داشبته عنوان تأمین کننده پشتوانه نظری اقدامات اجتماعی باید توانمندی فراوانی برای پردازش و تولید انبوه گزاره

 ها باشد.رفع چالشگوی ابهامات و باشد و بتواند با آمادگی کامل به صورت مستمر پاسخ

در دنیای غرب قدرت تولید علم در گرو تغییر نیرش نسبت به روش تولید علم بود. برای ما که دغدغه حجیت و استناد داریبم و 

ف و ایبن تغییبر نیبرش بسبیار حسبای، ظریب ،دین را در عرصه عمل اجتمباعی حضبور دهبیم ،خواهیم برخالف دنیای غربمی

 صدد اراهه یک راهکار تولید اندیشه و یک فرمول برای فرایند کشف است.راستراتژیک است. این تروری د
  



 تعاضد منابع معرفتی

 ها به صورت طبیعی به دنبال معرفت و کشف حقیقت هستند.انسان 

 .این میل فطری تایید شده و بلکه مورد تشویق دین نیز قرار گرفته است 

 انبد از ، ابزارهایی در اختیار انسان قرار داده است. این ابزارهبا عبارتخدای متعال برای ارتباط با حقایق عالم و کشف هستی

هبا( نیبز حس )تجربه(، عقل، شهود، و وحی. از این ابزارهای معرفت به منابع معرفت )یعنی منبع توجیه و اثبات صبدق گزاره

رای پیبامبر حاصبل شبده و از نبوع تعبیر شده است. در این میان مراد از وحی، حقیقت آن شعور مرموز و ارتباط قدسی که بب

باشد. بلکه مراد از وحی، گزارش آن شهود است که در قرآن و روایات و به صورت ادله نقلی رؤیت قلبی یا شهود است نمی

 گیرد.آوری و عرضه شده است. استیاده از این منبع با روش استظهاری و استنباطی )هرمنوتیکی( صورت میجمع

 ها را به عنوان منبع یا ابزار معرفت ببه رسبمیت از آنجا که ایناین ابزارها )یا منابع( هیچ شکی نیست. زا بودن در اصل معرفت

آنان )یعنی تأثیر آنان به شرط عدم مانع( برای معرفت گردن نهیم. بنابراین معرفت حاصل از همه  اقتضایشناسیم باید به می

این منابع دست کم صحت و اعتبار غالبی دارد. یعنی گرچه معرفت حاصل از این منابع احتمال اشتباه دارد اما احتمال صبدق 

 این معرفت بسیار بیش از احتمال کذب آن است.

 ها در عرصه حضور دییری راه نداشته باشد. مثل حس که خالت این ابزارها متیاوت باشد. برخی از اینممکن است حوزه د

ها برای برخی کسان ب مبثال اسبتیاده از روش در عرصه معارف ماورای ماده حاضر نیست. محدودیت استیاده از برخی روش

استیاده از روش استظهاری برای غیر مجتهد ب از همین  عقلی برای غیر متیکران و استیاده از روش شهودی برای غیر اهلش و

قبیل است. مثال خصوصیات برزخ و معاد از حوزه شناخت عقل و حس فراتر است. ممکن است مقداری از معارف اخالقبی 

 و تربیتی دین نیز از همین قبیل باشد یعنی مصداق علمکم ما لم تکونوا تعلمون قرار گیرد.

 شود( نه معرفت حاصبل از تجرببه همبواره داهمی نیست. )یعنی آن مقتضی معرفت دچار موانعی می صحت و اعتبار این منابع

صادق است، نه معرفت حاصل از عقل و شهود و نه حتی معرفت حاصل از منبع وحی؛ زیرا گیتیم کبه مبراد از وحبی همبین 

زایی کشبف داهمبی ندارنبد یعنبی در مقبام معرفبتادله نقلی است. این ادله قطعی الصدور و قطعی الدالله نیستند. لذا اعتببار 

 ناقص دارند.

  در باره منبع وحی باید بدانیم که کار ما یک تالش تاریخی ب عقالنی برای ارتباط برقرار کردن با ادلبه نقلبی اسبت. تباریخی

اینکبه روش ها به روش تحقیق تاریخی معلوم گردد. عقالنبی اسبت ببه جهبت است از جهت آنکه باید اصالت و صدور این

استنباطی ما یک روش فهم متن عقالیی است )هرمنوتیک ب استظهار( در اصول فقه شیعه نبوعی عقالنیبت معطبوف ببه مبتن 

 ها معصوم نیست. شود. نتیجه این پژوهشِ عقالنی تاریخی مثل سایر پژوهشاعمال می

 توانند به حقیقبت برسبند و نهایتبا دسبتاورد ییک تقریر از سخن مرحوم مالصدرا این است که این منابع هر یک به تنهایی م

مشترکی خواهند داشت. الزمه این تقریر در یک بیان عرفی این است که اگر سه نیر با هم هم پیمان شوند که مسیر معرفبت 



را طی کنند و هر یک طریقی خاص را برای حرکت انتخاب نماید ب مثال یکی راه عقل، دییری راه نقل و سومی راه تصبییه 

شوند که به نتایج مشترکی رسبیده بینند، متوجه میاطن و سلوک قلبی را ب پس از چند سال جهاد معرفتی که همدییر را میب

 اند.و سخن واحدی آورده

 کنیم که نوعی ترابط و تعاضد میان این منابع معرفتی وجبود دارد. یعنبی ببدون همکباری ایبن سبه، معرفبت ببه نحبو ادعا می

شد. مثال آن کس که از طریق عقلی پیش رفتبه معلبوم نیسبت پبس از طبی زمبان مبورد نظبر، نتیجبه مطلوب حاصل نخواهد 

 مطلوبی آورده باشد. نه از حیث کمیت و نه از حیث کیییت. و هکذا نقلی و هکذا شهودی!

 اسبت در فراینبد اندازد یکی اینکه ممکن آید که آنها را از کارآمدی میدو مشکل احتمالی برای این منابع معرفتی پیش می

حرکت خود متوقف شود در عین اینکه توان و اقتضای حرکت دارد )کاستی(. دوم اینکه ممکن است در این مسیر خطا کند 

رود و خود نیز متوجه اشتباه خود نشود )کژی(؛ عقل مانند حس، هم احتمال اشتباه دارد و هم اینکه ممکن است ببه و بیراهه 

و در آنها وارد نیردد. شهود نیز هم احتمال اشبتباه دارد و هبم ممکبن اسبت ببه برخبی از برخی از موضوعات حسای نشود 

مساهل راه نیابد. درک حاصل از ادله نقلی نیز، هم احتمال اشتباه دارد و هم احتمبال توقبف، یعنبی ممکبن اسبت بسبیاری از 

باقی بماند. البته این احتمال توقبف یبک امکبان های التزامی و تضمنی مخیی های منطوی در متن به اذهان نیاید و داللتپیام

 وقوعی است نه یک امکان عقلی.

 یابی عقل به برخبی از توان با همکاری سایر منابع معرفتی حل کرد. یعنی امتناع وقوعی دستای میاین دو مشکل را تا اندازه

بی عقل ببه برخبی از معبارف ببا ایبن همکباری یارود یا به تعبیر بهتر احتمال دستمعارف با همکاری نقل و شهود از بین می

یابی شبهود ببا آیبد. کمبا اینکبه احتمبال دسبترود. در ضمن احتمال اشتباه او در برخی از دستاوردها نیز پبایین میباالتر می

خطاهای او  شود وای از موارد کمتر میشود و نیز احتمال اشتباه او در پارهای از معارف بیشتر میهمکاری عقل و نقل به پاره

رود و احتمال یابی به معارف از طریق ادله نقلی و استظهارات عرفی باالتر میگردد. به همین ترتیب احتمال دستآشکار می

گردد. به تعبیر دییر هر یک از این منبابع اقتضبای شود یا اگر اشتباهی رخ داده، نمایان میاشتباه در این استنباطات کمتر می

 کند.نماید و برای آن بسترسازی میبرد، موانع آنها را کمتر میباال می عمل سایر منابع را

  دغدغه روش و منبع معرفت یک دغدغه درجه دوم است. نیرانی اصلی یک دانشمند باید کشف حقیقت باشبد بنبابراین ببه

رود. وضوع محور پیش مبیبندی نماید مهای شان دستهها را بر اسای منابع یا روشجای اینکه روش محور کار کند و دانش

شبود شود این نیاه عام تلییقی باعث میها و منابع استیاده میدر این نیاه برای کشف حقیقت در یک موضوع از همه روش

 هم ثبوتا در کشف حقیقت و دستیابی به واقع موفقیت بیشتری به کف آید و هم اثباتا با طوایف مختلف بتوان سخن گیت.

 توان گیت همان طور که باید روایات را بر قرآن عرضه کرد باید فهم عقالنی و دستاورد شهودی را نیز ببر قبرآن عرضبه می

کرد. اگر مخالف قطعیات آن بود آن را کنار گذاشت. به همین وزان باید گیت فهم از قرآن را نیز باید بر عقبل و ببر شبهود 

آن را کنار گذاشت. این مدلول التزامی حجیت قطع است. محکمبات قرآنبی و عرضه کرد اگر مخالف قطعیات آن بود باید 



محکمات عقالنی و محکمات شهودی همواره مرجع اعتبار متشابهات قرآنی، عقالنی و شهودی هستند. حتی این مسأله را در 

یبأت و نجبوم قبدیم امکبان کنند. مثال هتوان گیت زیرا محکمات تجربی ما همین نقش را اییا میباره معرفت تجربی هم می

داد )مثال در تیسیر سماوات سبع(. اما مشاهدات تجربی جدید که ببه قطبع، آن نظبام استظهارات خاصی از قرآن کریم را می

هبای های قطعی سایر منبابع ببرای گزارههیوی را ابطال کرده، امکان آن تیسیرهای خاص را گرفته است. بدین ترتیب آموزه

شود. حس و تجربه و شبهود و عقبل کند و به تخصیص و تبیین و تقیید و تیسیر آن منتهی میرا پیدا می دینی نقش قرینه لبی

 توانند تیسیر انیسی و آفاقی متون مقدی دینی باشند.نیز می

 ی مبا شویم. ایبن ابزارهبای شبناخت امکانبات و تجهیبزات معرفتبنیاز نمیما با داشتن منابع اولیه دین از سایر منابع معرفت بی

 ها را به کار گرفت و هیچ یک را بال استیاده و معطل واننهاد.هستند که باید همه آن

 ای هرگز نباید به یک منبع معرفتبی یابی به معرفت )باور صادق موجه( در هیچ سطح و مرحلهبنابر مطالب گذشته برای دست

د را فعال کنیم و از همه به صورت متوازن کار بکشبیم. اکتیا کرد. اگر به دنبال حقیقت هستیم باید همه ابزارهای معرفتی خو

انجامد. ببه بیبان دییبر ایبن ابزارهبای معرفتبی هبیچ یبک ببه منزلبه تنها اییای نقش هماهنگ این ابزارها به تولید معرفت می

ای در مرحلبه ها( نیسبت! کبه بتبوان از آنتجهیزات اضافه بر سازمان )و امکانات یدکی مانند راه پله اضطراری در سباختمان

 استغنا جست. برای حرکت معرفتی به همه آنها نیاز است. نباید خود را از امکانات معرفتی خود محروم سازیم.

  گبردد. معرفبت بباز می پیوند این منابعبازگشت ندارد. بلکه ببه  به یک منبع معرفتیبر این اسای مرجعیت و آتوریته

حتمال اشتباه یا توقف قرار دارد. با پیوند انضمامی میان منابع معرفتی، احتمبال بدون این پیوند هرچند قطعی باشد در معرض ا

 یابد.شود و کارآیی منابع معرفتی تصاعدی افزایش میاصابت به واقع خیلی بیشتر می

  مرجعیت را نباید داهر مدار وجود و عدم دانست )ادعای صیر و یک، یا هست یا نیست( این مرجعیت از مقوالت مشبکک و

. یعنی مرجعیت برای صدق و اصابت واقع، بسته به میزان احتمال این اصابت است. اگر فرض کنیم که ادله 1ذات مراتب است

آور باشند به اندازه ضریب کشف خود مرجعیت دارند و اگر با انضمام سایر منبابع معرفتبی ایبن ضبریب کشبف در نقلی ظن

خواهیم آینده . ما در مقام استناد به ادله معرفتی و تمسک به منابع معرفت میرودرود مرجعیت نیز باالتر میمجموع باالتر می

بینی کنیم. لذا اینجا جاییاه منطق فازی و حساب احتماالت است. مرجعیت مساوی ببا میبزان را از حیث اصابت به واقع پیش

ست کبه در مقبام کشبف واقبع خیلبی یابی به حقیقت است. اگر دین مرجعیت دارد به جهت آن انمایی و دستاحتمال واقع

 نمایی آنان است.موفق دانسته شده است. و اگر مرجعیت سایر منابع زیر سوال است به جهت تردید در واقع

                                                 
بیند اما با منطق فازی این تحلیل کامل شده و میزان احتمال صدق و کذب و ضریب اعتبار شمارند یعنی میان صفر و یک میدر منطق صوری گزاره را یا صادق یا کاذب می 1

های ناظر به آینده نه گذشته یعنی در مقام پیش یان سیاه و سفید. این تحلیل فازی در باره گزارهیک گزاره میان صفر و صد تصور شده است. یعنی یک منطقه خاکستری م

 بینی خیلی راهگشا است. 



 ایم، چون منبعیت و مرجعیت دین را فی الجمله ب یعنی در میان همه منابع معرفتبی و ببا حیبن آن با این بیان، ما سکوالر نشده

 ل داریم و معتقدیم که بدون حضور دین تحصیل و رشد معرفت کامل نیست.پیوند انضمامی ب قبو

  یک احتمال این است که نیاز انسان به دین تنها در بدو حرکت معرفتی خود بوده است و ادیبان آسبمانی ببا اراهبه انببوهی از

پیش گیرد. به بیان دییر دین با تواند حرکت خود را با عقل و شهود و تجربه اند که خود میمعارف، بشر را به حدی رسانده

. برخی مطالبب را انسبان  ... های مختلف را در طول تاریخ جهت بخشیدعرضه سخن خود حس و ذهن و دل انسان و دانش

توانست جز با همکاری وحی دریابد. )علمکم ما لم تکونوا تعلمون( وحی همکاری کرد و انسبان دریافبت )حبدوثا( امبا نمی

یابی ببه آن تواند آن را اراهه کند به طریق عقالنی یا شهودی یا حتی تجرببی. در اصبل دسبتقلی هم میاکنون با غیر روش ن

نیازی از وحی معرفت نیازمند وحی بود اما االن اگر فرض عدم وحی هم شود باز آن معرفت را از طرق دییر دارد. نوعی بی

 ... در استمرار

 کند. معارف قرآنی همواره و در هر سبطحی مبر خاتم )ص( این احتمال را نیی مینیاه ما به قرآن به عنوان معجزه جاوید پیا

کند. یعنی همواره باید دست نیاز ما به قرآن و روایات دراز باشبد و آن معرفت عقلی شهودی و تجربی را تکمیل و ترمیم می

 را به عنوان منبع معرفتی ببینیم.

  آیا این تعلیم یکبار برای همیشه بوده یا ادامه دارد؟ دین چبه چیبزی آورده دین مدعی است که علمکم ما لم تکونوا تعلمون

توانسته درک کند؟ آیا در همه علوم این فرض هست یا این مربوط به حقایق مباورایی مثبل احبوال آخبرت و که انسان نمی

توانسته خود با تالش نسان نمیهای صرفا دینی است و ا... است؟ مثال در اخالق چه چیزهایی بوده که گزاره حیات برزخی و

 انسانی درک کند؟

 ها را به عنبوان یبک سبامانه هدفمنبد در نظبر ها نیست. بلکه نظام گزارهگوییم علم دینی مرادمان از علم تک گزارهوقتی می

بنا کرد. علمی  گیریم. بر این اسای به دنبال علمی هستیم که بتوان با آن انسان کامل دینی ساخت و جامعه آرمانی دینی رامی

 که در تمدن سازی اسالمی به کار آید.

  علم دینی علمی است که در میان منابع آن منبع وحیانی نیز حضور داشته باشد. اگر منبع وحی به کلی وانهباده شبود و انسبان

 خود را از این امکان معرفتی محروم سازد دانش تولید شده سکوالر است.


