ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ
و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ
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ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﺎدت ﻣﺼﻄﻔﻮی ٢

ﭼﮑﯿﺪه

ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ در اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن و وﺟﻮب ﺗﻔﮑﺮ و ﺿﺮورت اﺳﺘﺪﻻل در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻫﻢرأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در
ﭘﺎرهای از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ دو در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ» :آﯾﺎ وﺟﻮب ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﻟﻠﻪ را ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺮع؟«» ،آﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻠﺰاﻣﯽ؟«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر رأی ﺑﻪ »وﺟﻮب ﻋﻘﻠﯽ« ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،راﺑﻄﮥ
ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﯿﺰ »ﺗﻮﻟﯿﺪی« ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ،ﮐﻪ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺑﺮ »وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ« ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
راﺑﻄﮥ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﯿﺰ »اﺳﺘﻠﺰاﻣﯽ« ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪﺛﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﺴﺐ اﺷﻌﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ در
اﻋﺘﺒﺎر روشﻫﺎی ﺣﺴﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ در ﮐﻼم اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪ ،در ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻘﺪم ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﯿﻦ آن دو اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
 .١داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ ،ﻗﻢ ،اﯾﺮان )ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول( ).(alibedashti@gmail.com
 .٢اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻻﻫﯿﺎت ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﯽ اﻻﺣﺾ را ﻃﺮح و ﺑﺤﺚ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ درﺑﺎره ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آرای
ﮐﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ درﺑﺎرۀ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ،ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل او ،ﻧﺒﻮت ،ﻣﻌﺎد و ...را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ از دو ﻣﮑﺘﺐ رﻗﯿﺐ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺴﻮ ﯾﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻦ دارﻧﺪ در ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .۲ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﺿﺮورت ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﻈﺮی ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻨﯽ و ...ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
 .۱-۲اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ

آﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم اﺳﺖ.
ﻧﺰد اﯾﻦ دو ﻣﺘﻔﮑﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص اﻣﺮ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و وﺟﻮب ﻓﺮع ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۳۹ ،۱۴۱۶؛
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۹۸ ،۱۴۲۵
 .۲-۲ﺿﺮورت ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ

از ﻧﮕﺎه ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻨﺸﺄ وﺟﻮب ﺑﯿﻦ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر وﺟﻮب
ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﻣﺮی ﻋﻘﻠﯽ و ﻻزﻣﮥ وﺟﻮب ﻣﻌﺮﻓﺖ را وﺟﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو ،اوﻟﯿﻦ اﻣﺮ واﺟﺐ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪای ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ ﮐﺮده
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﮕﻮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﺮدد .ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا از
ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻮاس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺣﺎﺻﻞ

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
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ﮔﺮدد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر  .(۳۹ ،۱۴۱۶ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ در وﺟﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا
و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ آﺛﺎر ﻗﺪرت او و ﺷﻮاﻫﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اوﺳﺖ .زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺣﻮاس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد او و اوﺻﺎﻓﯽ از او ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻓﻌﺎل اوﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی روﺷﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ  .(۹۸ ،۱۴۲۵از ﻋﺒﺎرت ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ در وﺟﻮب ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺮ
آن در وﺟﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻮب را ﻋﻘﻞ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎرع ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ؟ از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ
اﺷﺎﻋﺮه و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﺎرع اﺳﺖ )اﯾﺠﯽ ﺑﯽﺗﺎ۲۸ ،؛ رﻣﻀﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  .(۲۷۶ ،۱۹۸۶زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ وﺟﻮب ﻋﻘﻠﯽ ﭘﯿﺶ از وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از
ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﭘﯿﺶ از ﺷﺎرع ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ اﻓﻌﺎل ﻧﺪارد و ﭼﻮن وﺟﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﺮع
ﺑﺮ ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻦ آن اﺳﺖ ،از ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺷﺮع ﺣﮑﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر آﺗﯽ
ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۳-۲ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ

اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ آﻧﺎن در
ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :ان اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ و اﻟﺪراﯾﻪ و
اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻈﺎﺋﺮ« )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر (۴۶ ،۱۴۱۶؛ ﻣﻌﺮﻓﺖ و دراﯾﺖ و ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر :دو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻔﺎوت در آﺛﺎرش ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﺮح اﺻﻮل ﺧﻤﺴﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی آراﻣﺶ ﻧﻔﺲ و
ﺧﻨﮑﯽ ﺳﯿﻨﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺐ دارد و در اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮن ﻧﻔﺲ
ﻋﺎﻟﻢ را ـ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ـ اﻗﺘﻀﺎ دارد ،اﻣﺎ ﻣﺮاد وی از ﻣﻌﻨﺎ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ،
 .(۱۳ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن از ﺷﮏ و دودﻟﯽ در ﭼﯿﺰی ﮔﺬر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪ ،آراﻣﺶ
ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ

۴۴

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺧﻮدش ﺑﺒﯿﻨﺪ »زﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ« ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ »زﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ«
ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﺰﯾﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در دوﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻫﻤﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ
ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ.(۴۷ ،۴۶ ،
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻘﺪ را آورد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﮑﻮن ﻧﻔﺲ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و
آراﻣﺶ ﻗﻠﺐ ﮐﻪ از ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺖ و ﺛﻤﺮۀ آن اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻫﺮ
ً
آراﻣﺸﯽ ﻟﺰوﻣﺎ از ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﮐﺐ دارد و ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﭘﻨﺪارد
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ :ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺪ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ» :اﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻪ« )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۱۰ ،۱۴۲۶؛ .(۹۱ ،۱۴۲۵
ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ .ﮔﺮﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
ً
ﻣﻌﺮﻓﺖ را در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻻ وی در ﭘﯽ ﺣﺪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ وی را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮحاﻻﺳﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ
رﺳﻢ داﻧﺴﺖ .ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ وی »ﮐﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﻪ و ﮐﻞ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻢ« )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ  ،۱۴۲۶ص ۱۰؛
(۹۱ ،۱۴۲۵؛ ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .و اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ آورد ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺮاد و
ﻣﺎﻧﻊ اﻏﯿﺎر ﺑﻮدن اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده
اﺳﺖ و اﮔﺮ از وی ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ آورده اﺳﺖ ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﮔﺮ از
وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد و
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم دور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻟﻐﻮی و ﺷﺮحاﻻﺳﻤﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ

۴۵

اﻣﻮر ﮐﻠﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺘﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
 .۴-۲راﺑﻄﮥ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﻌﺮﻓﺖ

از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،راﺑﻄﮥ آن دو ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻌﻠﯽ از اﻓﻌﺎل ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ و از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ،
 .(۱۱ﻣﺮاد از ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺟﻨﺒﮥ ﻋﻠﯿﺖ دارد و زاﯾﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ و
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .راﺑﻄﮥ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﻋﻠﻢ از ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه راﺑﻄﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ،ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  .(۲۶۰ ،۱۹۸۶ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ وی ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
اﺷﻌﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻢرأی ﻧﯿﺴﺖ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  ،(۲۶۱ ،۱۹۸۶اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﺮی ﺧﺎﻟﻖ اﻣﻮر را ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن را ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ از ﻧﻈﺮ وی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﻠﻢ در ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن از آن ﺧﺪاﺳﺖ و ﮐﺴﺐ آن از اﻧﺴﺎن .ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ اول
اﻣﺮ واﺟﺐ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن را ﻗﺼﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری
اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد )رﻣﻀﺎن
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.(۲۷۷ ،۱۹۸۶ ،
 .۵-۲ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻠﻢ

ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ ﺿﺮوری و ﻧﻈﺮی ﯾﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ و ﮐﺴﺒﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ
و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ را در آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ آوردهاﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ۴۸ ،؛
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۱۱ ،۱۴۲۶؛  .(۹۲ ،۱۴۲۵ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺿﺮوری )ﺑﺪﯾﻬﯽ( و ادراک
ﺣﺴﯽ را راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ۵۹ ،؛ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،۱۴۲۶
 .(۱۱ﻋﻠﻮم ﮐﺴﺒﯽ از ﻧﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از راه ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن راه ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪﻟﻮل ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﻋﻠﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ.(۷۷ ،

۴۶

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺮاد از ﻋﻠﻮم ﮐﺴﺒﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر از ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﮑﺮی
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻋﻠﻢ ﺗﺎزهای ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﮑﻮن ﻧﻔﺲ ﺷﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ،
.(۱۱۷ ،۱۱۶
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﺴﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ
ً
اﺑﺘﺪاﺋﺎ در ﻧﻔﺲ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۱۱ ،۱۴۲۶؛  .(۹۲ ،۱۴۲۵ﻋﻠﻢ ﺿﺮوری ﺑﺪﯾﻬﯽ از ﻧﻈﺮ وی
ً
ﺷﺶ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ آن از راه ﺣﻮاس و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ آن ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ در ﻧﻔﺲ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،درد و ﻟﺬت
)ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ  ،(۱۲ ،۱۴۲۶و ﭘﺎرهای از ﺗﺼﺪﯾﻘﯿﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺒﺮی ﯾﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﯾﺎ
ﮐﺎذب و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺪﯾﻦ )ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ( در ﺻﺪق و ﮐﺬب ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﺪق
ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ و) ...ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۱۲ ،۱۴۲۶
ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺪﻻل و اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﺣﻮال ﺷﯽء
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﮑﺮی ﮐﻪ درﺑﺎره آن داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ادراﮐﺎت ﺣﺴﯽ و ﻋﻠﻮم ﺿﺮوری )ﺑﺪﯾﻬﯽ( ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﺒﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪﺛﻪای ﮐﻪ دارد آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۱۱ ،۱۴۲۶
ً
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻻ در اﻗﺴﺎم ﻋﻠﻮم
ً
ﺑﺪﯾﻬﯽ ،ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺪﯾﻬﯽ و ادراﮐﺎت ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﻮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
و ﺗﻔﮑﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺗﻔﮑﺮ را ﻓﻌﻞ اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺴﺎن و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ(۲۰۹ ،؛
اﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻓﻌﻞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻗﺪرت ﻣﺤﺪﺛﻪ دارد و ﻗﺪرت ﻣﺤﺪﺛﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻣﺤﺪﺛﮥ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﮥ
ﮐﺴﺐ اﺷﻌﺮی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ وی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﻋﻠﻢ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ.(۲۶۱ ،۱۹۸۶

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ

۴۷

ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی؟
ﻫﺮ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ را »ﻧﻈﺮی« ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر در وﺟﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻮاس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر  .(۳۹ ،۱۴۱۶ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ
در وﺟﻮب اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎره ﺧﺪا ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ
واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ آﺛﺎر ﻗﺪرت او و ﺷﻮاﻫﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ اوﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺣﻮاس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد او و
اوﺻﺎﻓﯽ از او ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﻓﻌﺎل اوﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺮﻫﺎنﻫﺎی روﺷﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۹۸ ،۱۴۲۵
 .۳روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ

ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﭘﺎرهای از ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
روشﻫﺎی ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .۱-۳روش ﺣﺴﯽ

در اﻋﺘﺒﺎر روش ﺣﺴﯽ ﻧﺰد ﻫﺮ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻐﺮای اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﺮ
ﺣﺪوث اﺟﺴﺎم ﺑﺮ ﺻﺎﻧﻊ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪوث ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﻮر ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۶۵ ،۱۴۱۶؛ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۱۹ ،۱۸ ،۱۴۲۶
 .۲-۳روش ﻋﻘﻠﯽ

ﻫﺮ دو ﻣﺘﮑﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎر روش ﻋﻘﻠﯽ در اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﻨﯽ اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻘﺪم ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺷﺮع ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ اﺻﺤﺎب اﻋﺘﺰال ،اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﺮ ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت و
روشﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت

۴۸

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺗﻌﺎرض ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺺ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻞ را رﺟﺤﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
)ﺻﺒﺤﯽ اﺣﻤﺪ  .(۳۵۱ :۱ ،۱۴۰۵اول ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ او ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺿﺮوری
ﻣﯽﺷﻤﺎرد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯽ از راه ﺣﺲ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺖ
و وﺟﻮد ﺧﺪا از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﻈﺮی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ۵۰۹ ،؛  .(۴۰ ،۳۹ ،۱۴۱۶از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﻠﯿﺪ
در اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺎﯾﻪای دﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ۵۲۷ ،؛ .(۶۳ ،۱۴۱۶
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺰ اول ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در
آﯾﺎت اﻟﻬﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ
آﺛﺎر ﻗﺪرت و ﺷﻮاﻫﺪ رﺑﻮﺑﯿﺖ ﺧﺪا )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ  .(۹۸ ،۱۴۲۵وی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺗﻘﻠﯿﺪ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا را ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و اﯾﻤﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۲۷۹ ،۲۷۸ ،۱۹۸۶
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر وﺟﻮب
ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ را ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺧﻮدـﻧﮕﻬﺪاری از ﺿﺮر
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮری ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺿﺮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ واﺟﺐ
اﺳﺖ )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ.(۵۰۹ ،
اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،ﭼﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﺷﻌﺮی ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ را ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،وﺟﻮب ﻣﻌﺮﻓﺖ
را ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ او ﻋﻘﻞ ﺧﺎدم ﺷﺮع اﺳﺖ و ﺣﮑﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺷﺎرع ﻧﺪارد.
وی در وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﻈﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
َ َ
ُ ُ
اﻧﻈﺮوا ﻣﺎذا ﻓﯽ ﱠ
رض« )ﯾﻮﻧﺲ(۱۰۱ :؛ ﺑﮕﻮ در آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ
اﻷ
و
ﺎوات
ﻤ
اﻟﺴ
»ﻗ ﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن از اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮای ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﺧﻮد ﻧﮕﺮش اﺳﺖ و آن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﮏ دوم اﺷﺎﻋﺮه در اﺛﺒﺎت وﺟﻮب ﻧﻈﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ِاﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺧﻮدش
واﺟﺐ اﺳﺖ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۲۷۶ ،۱۹۸۶

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ

۴۹

 .۱-۲-۳ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻞ
ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺒﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﺿﺮورت ارﺳﺎل اﻧﺒﯿﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻋﺪۀ ﻟﻄﻒ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺿﺮورت ارﺳﺎل ﻧﺒﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﻣﺎ اﺷﺎﻋﺮه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،از دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ،اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺿﺮورت و وﺟﻮب ﻋﻘﻠﯽ را در دﯾﻦ ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮب ﺷﺮﻋﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺿﺮورت ارﺳﺎل ﻧﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﻘﻠﯽ اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﯾﺸﮥ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ واﺟﺒﺎت ﻋﻘﻠﯽ و
ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن در اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش روش ﻋﻘﻞ و ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﻦ و
ﻗﺒﺢ اﻣﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺤﺪودۀ ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﻞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﻓﮑﺮی اﺷﺎﻋﺮه در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﻼق و
ً
اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺪح و ﺛﻮاب ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻤﺎل ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﺢ و ﻋﻘﺎب ﺑﺮﺧﯽ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ از اﻓﻌﺎل آدﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،در ﻣﮑﺘﺐ اﺷﻌﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی اﺷﻌﺮی اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺬﻫﺐ اﺷﻌﺮی دارد ،از ﻗﻮل اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺷﻌﺮی ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ:
»و اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﮐﻠﻬﺎ ﺳﻤﻌﯿﻪ ،و اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﯾﻮﺟﺐ ﺷﯿﺌﺎ و ﻻ ﯾﻘﺘﻀﯽ ﺗﺤﺴﯿﻨﺎ و ﻻ ﺗﻘﺒﯿﺤﺎ ﻓﻤﻌﺮﻓﻪ اﻟﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﺗﺤﺼﻞ و ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﺗﺠﺐ ،و ﮐﺬﻟﮏ ﺷﮑﺮ اﻟﻤﻨﻌﻢ و اﺛﺎﺑﻪ اﻟﻤﻄﯿﻊ و ﻋﻘﺎب اﻟﻌﺎﺻﯽ ﯾﺠﺐ
ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ دون اﻟﻌﻘﻞ و) «...ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ  .(۱۱۵ ،۱۴۲۱ﻫﻤﮥ ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﻤﻊ
)ﺷﺮع( ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ ﭼﯿﺰی
را دارد .ﭘﺲ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺻﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺷﺮع واﺟﺐ ﻣﯽ
ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺛﻮاب دادن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﮐﺮده
و ﻣﺠﺎزات ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﺮده ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺳﻤﻊ )ﺷﺮع( واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ.
ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﻓﻬﻢ ﺻﺪق ﻧﺒﯽ از راه ﻣﻌﺠﺰه ،ﺑﻪ ﺻﺪق اﺧﺒﺎر او ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از
ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﺮه راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

۵۰

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

 .۲-۲-۳روشﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ
ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و اﺷﻌﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻫﺎن ،ﺟﺪل و ﺗﻤﺜﯿﻞ )ﻗﯿﺎس( و ...ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ روشﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل در ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد:

اﻟﻒ .ﻗﯿﺎس )ﺗﻤﺜﯿﻞ( 1 :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن از ﻓﻘﯿﻬﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﺎب ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ
ً
از اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﺶ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺟﺎ در اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺰ اﺳﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎدق ﺷﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻤﺶ
اﺳﺖ )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۱۳ ،۱۴۲۶
ب .ﺳﺒﺮ و ﺗﻘﺴﯿﻢ :اﯾﻦ روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﯿﺎس اﻧﻔﺼﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ روش
ﻧﻤﻮداری ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ روش ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯽء در ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﮥ اﻗﺴﺎم ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم ﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﻗﺴﺎم ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ درﺳﺘﯽ
ً
ﻗﺴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﺜﻼ از ﺑﻄﻼن ﻗﺪم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺣﺪوث آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮔﺮدد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
۱۳ ،۱۴۲۶؛ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۲۹۷ ،۱۹۸۶
پ .اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ﻧﻈﯿﺮ :ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از درﺳﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ً
ﺷﯿﺌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن و از ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدهای ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۱۳ ،۱۴۲۶؛ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .(۳۰۱ ،۱۹۸۶
ت .ﺟﺪل :ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن در دﻓﺎع از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻼﻣﯽﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ ﺟﺪل
ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻨﺎﻇﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺧﺼﻢ )ﻗﻀﺎﯾﺎ و اﺣﮑﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه
ﻧﺰد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﯿﺪۀ او اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده و
ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ در درﺑﺎر روم ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﺮده و آﻧﺎن را
ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺪوی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ .(۶۲۷ ،۶۲۶ :۱ ،۱۳۸۸
ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ روشﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ،در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﺧﻮﯾﺶ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﮏ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۶۷-۵۶ ،۱۴۱۶؛ ﺑﯽﺗﺎ .(۱۸۲-۱۲۶ ،ﻟﯿﮑﻦ
در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺠﺎل اراﺋﮥ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ

۵۱

 .۳-۳روش ﻧﻘﻠﯽ

روش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻟﺰوم ﺗﻔﮑﺮ،
ََ َ َ ُ
ََ
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﻪ آﯾﺎت زﯾﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :أﻓﻼ َﯾﺘﺪ ﱠﺑﺮون اﻟﻘﺮآن« )ﻧﺴﺎء (۸۲ :و »أﻓﻼ
ُ َ َ
َ ُ َ
ﯾﻨﻈﺮون ِإﻟﯽ ِاﻹ ِﺑﻞ ﮐﯿﻒ ﺧ ِﻠﻘﺖ« )ﻏﺎﺷﯿﻪ (۱۷ :و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺸﺎن ﺳﻨﺖ رﺳﻮل
ِ
اﻟﻠﻪ را ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﻧﻮ ﯾﺴﺪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه در ﺳﻨﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﯿﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد
و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﮐﺘﺎب و ﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻔﯿﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﺑﯽﺗﺎ.(۱۷۴ ،
اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﻋﻘﻞ را
ﺧﺎدم ﺷﺮع ﻣﯽداﻧﺪ )رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  .(۲۹۰ ،۱۹۸۶ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ دﻻﯾﻞ ﻧﻘﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ :ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ ،اﺟﻤﺎع اﻣﺖ و آﻧﭽﻪ
از اﯾﻦ ﻧﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺎس و اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﯿﻢ .وی در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻢ ،ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻘﻞ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻃﺮﯾﻖ را راهﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ۹۶ ،۱۴۲۵؛ رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ  .(۲۸۷ ،۲۸۶ ،۱۹۸۶ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﯾﺎ رواﯾﺘﯽ از رﺳﻮل
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ راهﻫﺎی
ِ
ََ ََ ﱠُ َ
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺠﯿﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ» :أﻓﻼ ﯾﺘﺪﺑﺮون
ُْ ْ َ َْ َ ُُ َْ ُ
ﻮب أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ«؛ آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﻔﻞ زده ﺷﺪه
اﻟﻘﺮآن أم ﻋﻠﯽ ﻗﻠ ٍ
اﺳﺖ )ﻣﺤﻤﺪ .(۲۴ :در ﺣﺠﯿﺖ ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺎ ُ
آﺗﺎﮐﻢ
ﱠ ُ
ﺬوه َوﻣﺎ َﻧﻬﺎﮐﻢ َﻋ ُﻨﻪ َﻓ َ
ﺳﻮل َﻓ ُﺨ ُ
ﺎﻧﺘﻬﻮا« )ﺣﺸﺮ(۳ :؛ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و آﻧﭽﻪ از
اﻟﺮ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎز داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ .در ﺣﺠﯿﺖ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ » ْﮐﻨ ُﺘ ْﻢ َﺧﯿ َﺮ ُأﻣﺔﱠ
ٍ
َ َ َ ْ
ُ ْ َ ْ ﱠ َُْ ُ َ
ون ﺑ ْﺎﻟ َﻤ ْﻌ ُ
وف َو ﺗ ْﻨ َﻬ ْﻮن ﻋﻦ اﻟ ُﻤ ْﻨﮑﺮ«؛ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺮ
ِ
ﺎس ﺗﺄﻣﺮ ِ
أﺧ ِﺮﺟﺖ ِﻟﻠﻨ ِ
ِ
ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )آ لﻋﻤﺮان .(۱۱۰ :ﺑﺮای ﺣﺠﯿﺖ ﻗﯿﺎس
و »اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ رأی« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت و رواﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ را ﺑﺮای
ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻌﺎذ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﯾﻦ )ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑﻤﺖ( ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۶ﺷﻤﺎرۀ ۲۹

َ ُ
ﺑﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﯽ ﭼﻪ؟ ﮔﻔﺖ »اﺟﺘﻬﺪ ﺑﺮأﯾﯽ و اﺣﮑﻢ« ﺑﻪ رأی ﺧﻮدم اﺟﺘﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺨﻦ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و از اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺠﯿﺖ اﺟﺘﻬﺎد ﺑﻪ رأی ﻓﻬﻤﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ  .(۹۷ ،۹۶ ،۱۴۲۵در ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖَ » :وﻓﯽ
َُ
ََ ُ
َ
ﺒﺼﺮون« )ذارﯾﺎت(۲۱ :؛ و در وﺟﻮد ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺴﺖ آﯾﺎ ﻧﻤﯽ
أﻧﻔ ِﺴﮑﻢ أﻓﻼ ﺗ ِ
ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻘﻞ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮع ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ اﺛﺒﺎت ﺣﺠﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺧﻮد ﻋﻘﻞ و ﺣﺠﯿﺖ ﺷﺮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﻘﻞ
اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻋﻤﺪۀ ﺑﺤﺚﻫﺎی او درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ،ﺿﺮورت اﻧﺪﯾﺸﻪ ،راﺑﻄﮥ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻧﻘﻠﯽ و اﻗﺴﺎم روش ﻧﻘﻠﯽ و اﺧﺒﺎر
ﻣﺘﻮاﺗﺮ و آﺣﺎد و روش رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺠﺰۀ ﻧﺒﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ
اﺷﺎره ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در آﺛﺎرش درﺑﺎرۀ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻗﺴﺎم روشﻫﺎ در ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ آﻏﺎزﮔﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﯾﻨﯽ در ﻣﮑﺘﺐ اﺷﻌﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
اﯾﺠﯽ ،ﻋﻀﺪ اﻟﺪﯾﻦ .ﺑﯽﺗﺎ .اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﻼم .اﻟﻘﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﺒﯽ.
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻃﯿﺐ ۱۴۲۵ .ق .اﻹﻧﺼﺎف ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﻘﺎده ،ﻻﯾﺠﻮز اﻋﺘﻘﺎده ،ﻻﯾﺠﻮز
اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﯿﺐ ۱۴۲۶ .ق )  ۲۰۰۵م( .ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻻواﺋﻞ و ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﯽ اﻟﺮدّ
ﻋﻠﯽ اﻟﻤﻠﺤﺪه اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ و اﻟﺮاﻓﻀﺔ و اﻟﺨﻮارج .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪی .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﻌﺘﺰﻟﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ
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ﺑﺪوی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ .۱۳۸۸ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ در اﺳﻼم .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﺑﺮی .ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ .۱۹۸۶ .اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﯽ و آراؤه اﻟﮑﻼﻣﯿﻪ .ﺑﻐﺪاد :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﻣﻪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ۱۴۲۱ .ق ) ۲۰۰۱م( .اﻟﻤﻠﻞ و اﻟﻨﺤﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻬﻨﺎ ،ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ
ﻓﺎﻋﻮر .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
ﺻﺒﺤﯽ اﺣﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد ۱۴۰۵ .ق ) ۱۹۸۵م( .ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﮑﻼم .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻨﻬﻀﻪ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر .ﺑﯽﺗﺎ ،اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻓﯽ أﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ و اﻟﻌﺪل .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺪﮐﻮر .ج  .۱۲ﺑﯽﺟﺎ :ﺑﯽﻧﺎ.
ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ۱۴۱۶ .ق ) ۱۹۹۶م( .ﺷﺮح اﻻﺻﻮل اﻟﺨﻤﺴﻪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻋﺜﻤﺎن .ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﺔ
وﻫﺒﻪ.
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
 .1ﺗﻤﺜﯿﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮاﯾﺖ دادن ﺣﮑﻢ و وﺻﻒ ﯾﮏ ﺷﯽء در ﻣﺸﻬﻮدات ﺑﻪ ﺷﯽء دﯾﮕﺮ از اﻣﻮر ﻏﺎﺋﺐ و ﻏﯿﺮﻣﺸﻬﻮد
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ )ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ .(۱۳ ،۱۴۲۶

