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 اصول دین و دیانت در دانش اصول فقه

 1امیر دیوانی

 چکیده
ها به موازات تقسیم عقل به دو بخش شناختاری و کرداری، واقع دین را دو بخش هستی

به  تکند خود را نسبگاه که عقل، اصول دین را شناسایی میدهد. آنها تشکیل میو نیکی
 گیرند. در شناساییداند. مسائل اصول دین در دو رده قرار میآن ملزم به اعتقاد قلبی می

اجمالی اصول دین عقل به تنهایی کفایت دارد و تعلیمات کتاب خدا و سنت آن شناخت را 
کند. در شناسایی تفصیلی اصول دین، عقل محتاج به تعلیم، تأمل و تأیید و تقویت می
رداری بو منبع نامحدود کتاب و سنت در دسترس آن است. از شرایط بهرهاکتساب است و د

نیرو و توان مستقر علمی است که از آن به اجتهاد یاد  ینوعاز دو منبع مذکور، داشتن 
امکان خطا دارد، اجتهاد در متون دین، ما را  ،جا که عقل، در مقام اکتسابشود. از آنمی

ه تر موارد ما را باما در بیش ،رساندی دوم اصول دین میهائل ردی مسهایی دربارهبه پاسخ
 رساند.یقین به معنای اخص نمی

توان به دستاوردهای اجتهادی در مسائل نشان دهیم چگونه می کوشیمدر این نوشتار می
 اکتسابی اصول دین اعتقاد داشت.

 اصول دین، اعتقاد قلبی، دیانت، نص، ظاهر. کلیدی: واژگان

                                                           
 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید .1
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دین. اصول 1  

 اصل، در لغت به معنای پایه و اساس است که بر آن، غیر آن تکیه زده است.
سره به خدا تعلق دارد. چه )بدون واسطه( از خداست و یکندین، عبارت است از خدا و هر آ

های دیگر دین است، به عبارت است از آن قسمت از دین که پایه و اساس قسمت ،اصول دین
 ها تکیه دارند.ها بر آن پایهطوری که آن قسمت

ی یک علم دینی، عبارت است از دانشی که مفاهیم، قضایا و علم اصول دین، به مثابه
ر و...، در نهایت بهای علوم دیگر دینی، از جمله علم حدیث، علم فقه، علم تفسیر استدالل

 اند.اند و برپا شدههای آن تکیه زدهمفاهیم، قضایا و استدالل
ی اصول دیگر در میان اصول دین، یک اصل، به عنوان اصل االصول، پایه و اساس همه

های های دین است که بدون آن ایدهترین ایده از ایدهاست: اصل وجود خداوند یکتا. خدا اصلی
وارد  های دیگر دین به اذهانشوند و بدون تصور آن تصوری از ایدهبرقرار نمیدیگر دین در واقع 

ق های دین است که بدون تصدیق به آن تصدیترین واقعیت از واقعیتشود. وجود خدا اصلینمی
 های دیگر دین ممکن نیست.به واقعیت

و هیچ  ،لنیک است و عد ،هر فعل خداوند .به افعال خداوند استاصل دوم دین، مربوط 
ی بر پایهه نهی، چهای خداوند، چه امر باشد و ی فرمانبدی و ستم به فعل او راه ندارد. همه

 ها مکروه اوست.و بدی ،او ها مرضّی هاست و نیکیها و بدیواقعی بودن نیکی
اصل سوم دین، مربوط به ارسال و گسیل داشتن خداوند است کسی را به نام پیغمبر و رسول 

ه است، و شریعت را، که طریق او در کیفیت عمل به دکتاب خدا را، که به او وحی شخود تا 
ها را به صورت تضمین شده به ها ابالغ کند و آناست، بر انسانهای خداوند ها و فرمانپیغام

 سوی خدا و سعادت و رستگاری هدایت کند.
از چه را پیغمبرآنتا هر  د کسانی را است به نام اماماناصل چهارم دین، نصب خداون

افظ، ح ،جانب خداوند آورده است، به علم لدنی و به جانشینی از او و به اذن خداوند ابالغ کرده
ه مانند ب ه از خطا، عیناً دها را به طور تضمین شانسان ،ها بودهآن هشارح، مفّسر و تطبیق دهند

 و رسول، به سوی خدا و سعادت و رستگاری هدایت کنند.پیغمبر 
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 ها پس از مرگ وپنجم دین، بازگشت به سوی خدا است، به معنای زنده شدن انسان اصل
 های خداوند بهیافتن و عده ها و تحققای مسئولیت آنتحضور در پیشگاه خداوند در راس

 داشتن سرای آخرت.برپا
ی چهار اصل اخیر دین بر اصل اول است؛ بنابراین اصل اول دین، اصل تکیه شودمالحظه می

االمر االمر واقع یا نفسمعنای این سخن آن است که در نفس های دین است.ی پایل و پایهاصو 
االمر، ل، در پی رسیدن به واقع و نفستقدم از آن اصل اول است، هر چند در طریق استدال ،دین
االمر تقال از امر متقدم در واقع و نفستوان از هر اصل به اصول دیگر منتقل شد؛ یعنی، گاه انمی

 گیرد و گاه از امر متأخر به امر متقدم.به امر متأخر صورت می
یگری دای با یکدیگر معیت و باهمگونه در عین این تقدم و تأخر، اصول دین در واقع به

ل تفصیل اص ،ی این اصولها راه ندارد؛ زیرا همهتفکیک و جدایی از هم به حریم آن دارند که
صفات اوست. مالک امتناع جدایی و تفکیک میان ارکان واقع  اند که مربوط به خداوند واول

گردد، به این معنا که در چهار اصل اخیر، اصل اول حضور دارد و از این دین به اصل اول باز می
ا هشود تا به هیچ وجه تصور آنرد میوا هات آن چهار اصل، به صورت مقّوم آندر واقعی« خدا»رو 

 ها با خدا در اذهان گسسته نشود.ردد و ارتباط هویتی آنخدا جدا نگدر اذهان از تصور 
ورزی عبارت است از اعتقاد قلبی به واقعیت دین یا واقعیت داری یا تدین یا دیندیانت یا دین

اصول دین. این اعتقاد عبارت است از تصدیق قلبی به وجود خدای یکتا، تصدیق قلبی به عدل 
و ، تصدیق قلبی به امامت دوازده امام غمبر خدا الهی، تصدیق قلبی به نبوت و رسالت پی

واقعیتی است که اصول آن بنیادها و ارکان واقعیت را  ،د جهان آخرت. دینو تصدیق قلبی به وج
 ،ها تکیه دارند، و اعتقاد قلبی به این واقعیتها سرانجام به آنی واقعیتو همهدهد تشکیل می

 کند.دیانت و تدین را محقق می

 اصول دین . مسائل2

ست شوند، مسائلی ای عقل قرار داده میگاه که در برابر قوهمقصود از مسائل اصول دین، آن
 لو به طوری که حصها در وضعیت شناختاری قرار دارد،و بالذات نسبت به آن ین قوه اوالً که ا

شناختاری  یدهد. به بیان دیگر، قوهشناخت مذکور، این قوه را در موقعیت اعتقاد قلبی قرار می
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قلبی،  گیرد، در وضعیت تصدیق قلبی یا اعتقادهای اصول دین قرار میعقل وقتی در برابر واقعیت
گیرد. در ی عقل با واقع است، قرار میترین ارتباط قوهترین وضعیت شناختاری یا عالیکه عالی

و بالذات ناظر به عمل است و عقل  کنار مسائل اصول دین، مسائل عملی دین قرار دارد که اوالً 
چه آن یر نیستند، آماتأثسازد. هرچند مسائل اصول دین بر عمل بیدر مقام عمل را متوجه خود می

ارتباط ل عملی دین بیی اول یا بالذات نیست؛ نیز مسائدر رتبه ،شودها در عمل ظاهر میاز آثار آن
اری آن ی فعلی و کردجنبه ،مقصود بالذات از مسائل عملی دین با مسائل اصول دین نیست، اما

ی عقلی باید ی عقلی مرتبط است و قوهاست. به تعبیر دیگر، اصول دین با تأسیسات معرفتی قوه
ت ی قلب، عبارت اسی عقلی، یعناز نظر شناختاری با اصول دین مواجه شود و کار مرکزی قوه

از اعتقاد داشتن به اصول دین، به این معنا که اصول دین را واقعیتی بداند که صرف نظر از او و 
ی و قوه ندستهی عقلی مرتبط أسیسات کرداری قوها تبتقادش برقرارند. مسائل عملی دین اع

ان ه جمع عقل میگاعقلی باید خود را از نظر رفتار و کردار با شریعت دین منطبق سازد. آن
یعنی واقع هستی و واقع اخالق، صاحب عقل را در بهترین  شناخت و کردار مطابق با واقع دین،

 دهد.موقعیت دیانت یا دینداری قرار می

 . تقسیم مسائل اصول دین3

 توان در دو دسته قرار داد:مسائل اصول دین را می
ا تصور هزیرا بدون آن ؛ها الزم استنبه آمسائلی است که اعتقاد و دیانت داشتن  ی اول،دسته

ل، توان ی عقلی در این رده از مسائل اصول دین، به استقالشود. قوهدین در اذهان وارد نمی
این  ،ها را دارد، به این معنا که اصول عقلی حاضر در طبیعت عقلشناخت تصوری و تصدیقی آن

االصول دین، یعنی وجود اصل ،یمیانجدهد که بیی عقل میامکان را به وجود صاحب قوه
 تصدیق کند.که اصول دیگر دین است،  و اصول وابسته به آن را خداوند

بر  کند وطبیعت عقل به محض مواجه شدن با خود و جهان از فاعل هستی خود پرسش می
ید ها به واقع منتقل شود. مثال اگر صاحب عقل به خود بگو این امر تواناست که با ردگیری پاسخ

ها ی آنندهپرسد پدید آور از او می ی عقلبالفاصله قوه ،ی هستی تو والدین تو هستندآورندهدیدپ
 پذیرد.کیست؛ این پرسش برای او تا رسیدن به خالق هستی پایان نمی
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اما باز الزم است در این جا توجه کنیم که پاسخ بسیاری از مسائل این رده از اصول دین را 
ر صاحب داند، هرچند همی با توانایی شناختاری محض خود اب و صرفاً طبیعت عقل، بدون اکتس

عقلی نتواند آن را به تفصیل مستدل کند یا به زبان خاصی، مثل زبان اهل کالم و فلسفه و سایر 
 ،گیردار میی خدا قر هر کس در برابر فرستاده علوم عقلی، آن را تنظیم فنی و منطقی کند. مثالً 

چند  زیرا احتمال خطا، هر ؛باشد کند که چنین کسی باید از هر خطا و لغزشی بر کناردرک می
ای همیشه کند و بر قید و شرط به قول، فعل و تقریر او دور میبه سهو باشد، عقل را از اعتماد بی

 دهد. قرار می ی نبیعقل را در موقعیت تجویز خطا درباره
که خطا  تواند به کسیستوار در دسترس همگان است. عقل نمیاین استدالل بسیار متقن و ا

در  ،رو اگر پیغمبری، به فرضکند اعتماد نامشروط داشته باشد؛ از اینی او تجویز میرا درباره
رو توانست در اخبار از خدا به او اعتماد کند و از اینشد، عقل نمییک کار ساده دچار خطا می

تواند ماند. نیز عقل نمیشک در عقل نسبت به اخبار وی باقی میهمیشه جایی برای تردید و 
، یعنی خداوند، آلتوان بپذیرد که این دو در نزد داور ایدهمیان نیکوکار و بدکار فرق نگذارد و نمی

ن از آن ی اول اصول دیبه یکسان جزا داده شوند. بدین ترتیب، دیانت یا اعتقاد داشتن به رده
ابر در بر  است که شناخت آن اصول در نزد طبیعت عقل، به علم اجمالی،جهت الزم و ضروری 

آنها مشروط  هعلم تفصیلی، حاصل است، به طوری که عقل، در تصدیق و اعتقاد قلبی داشتن ب
ت عقل به در هوی ،ی عقل به اصول یا واقع دینزیرا اصول منتقل کننده ؛به تحصیل علم نیست

م سخن از تحصیل عل ،ی این رده از مسائل اصول دیندرباره اند. اگرصورت فعال مستقر شده
 های نظری و اکتسابیآید، تحصیل استداللو شناخت، در کنار آن علم اجمالی، به میان می

های ها الزم و ضروری نیست. این استداللوجود آن استدالل ،است که البته در اعتقاد به این رده
ل در شود، به سبب خطاپذیری عقت خاص عقل فراهم میاکتسابی از آن جهت که با یک فعالی

د که در عبور دادن به واقع نهای نظری، ممکن است از مقدماتی انتاج شده باشمقام اکتشاف
ن های بنیادیهای گشوده به سوی واقعیتد. از این رو، هر چند راهندچار نقص با اختالل باش

ت در ممکن اس ،های اکتسابیمقام استدالل هستی، یعنی اصول دین، فراوان است، اما عقل در
ها دچار کاستی یا خطا در مقدمات شود. به تعبیر دیگر، هر استدالل اکتسابی یا یافتن این راه

ی دوم مسائل آن قرار ها را کمابیش در وضعیت ردهآن ،ی اول مسائل اصول دینبر رده نظری
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ه پیماید کهای نظری و اکتسابی را میلها راه استدالی آنرهدهد، از آن جهت که عقل دربامی
 بسته است.یز خطا، و نه خطا، همراه و همبا تجو 

اند که با نظام خاصی، ی اولهای بعد از دستهمسائل اصول دین، مسائل ردهاز م و ی ددسته
اند. این دسته از مسائل اصول دین، که آن را به ی اول مرتبطچه در واقع و چه در عقل، با رده

ور مستقیم ها به طمسائلی هستند که پاسخ آننهادیم،ی دوم اصول دین نام کلی به مسائل رده طور
ا باید وارد هیعت عقل نیست و عقل برای پاسخ آناندک در دسترس عقل عام یا طب یا با میانجی

، تنظیم با شرایط صوری و مادی های برهانی،فعالیت تفکر شود که در نهایت به صورت استدالل
ین ها پایانی در نظر گرفت و از اتوان برای آنه محدود نیست و نمیگردد. تعداد مسائل این ردیم

 ،این توفیق ،خ صحیح و مطابق با واقع موفق شودی عقلی در شناخت پاسرو، به فرض آن که قوه
های ی شناختهمه سان وضعیت عقل دریک روند تدریجی زمانی است. افزون بر این، باز به

که از راه تفکر و تنظیم معلومات در ساختارهای صوری و مادی قیاس برهانی  ابی و نظریاکتس
 آن که مالزم با خطا باشند.احتمال خطا قرار دارند، بی وضعمها در آید، این شناختبه دست می

ر اقع دورتهای و های عقلی متناظر با بنیانهر اندازه پاسخ این دسته از مسائل اصول دین از بنیان
 تر است.احتمال خطا در نزد عقل افزون ،باشد

ه چرا که در این عبارت ب ؛تر شودیک عقل به عام و خاص روشنفکبه نظرم قدری باید ت
گاه نباشیم( فت همان ص ،احتمال خطا .نوعی شاهد دور هستیم )البته اگر از مبانی آن عبارت، آ

توان و سپس تصحیح خطا را نیز دارد و در عین حال نمی اعقلی است که توان تشخیص خط
ن رو، عقل با ایعقل درمقام تشخیص خطا و تصحیح خطا را نیز مصون از خطا دانست. از این

های خود امکان رسیدن به واقع را دارد، چون احتمال خطا را در اکتساب خود که در اکتساب
 .برددر وضعیت مشروط به سر می ،ی خود به واقعدارد، همیشه در اتصال اکتساب شناختارروا می

ه باشد. خطایی اتفاق نیفتاد ،شناخت عقل در صورتی با واقع مرتبط است که در روند استدالل
بود شناخت برای عقل مقدور خطا کردن نیست و اگر چنین نمی ،کار عقل در اکتساب واقع

تنها با وجود شرایطی عبور به واقع  گشت، اما، در عین حال، عقل مصون از خطا هم نیست ونمی
ی عقل، هاشود؛ شرایطی که گاه در فعالیتدهد یا با شرایطی واقع به او منتقل میرا انجام می

تواند، به طور مطلق، به دستاوردهای ممکن است استیفا نشوند. واضح است که عقل نمی
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ین لبی )مطابق با واقع( یا یقدهد، اعتقاد یا تصدیق قشناختاری خود که در آن احتمال خطا می
روط چنین زیرا ش ؛ود را ملزم به چنین تصدیقی ببیندتواند خداشته باشد. از طرفی عقل نمی

 تکلیفی برای عقل دست یافتنی نیست.
 اصول دین عبارت است از:دوم ی ای از مسائل ردهنمونه

 آفریند؟های دیگری مثل این جهان را میجهان دآیا خداون
 از ایجاد خلقت چه مقصودی داشته است؟خداوند 

 دارد؟ی موجودات را باقی میآیا خداوند همه
 اند؟آیا پیغمبران همیشه با خدا در ارتباط مستقیم

 ی پیغمبران در یک رده هستند؟آیا همه
 ی امور اشراف علمی دارند؟بر همه آیا امامان
 اند؟نیاز از تعلمی امور بیدر همه آیا امامان

 شویم؟پس از مرگ به جهانی شبیه به این جهان وارد میآیا 
 های دیگر رابطه داریم؟با انسان آیا در جهان پس از مرگ،

 های آن ارتباط برقرار کنیم؟توانیم با این جهان و انسانآیا در جهان پس از مرگ، می
 آیا در جهان پس از مرگ، رنج و لذت داریم؟

 اده در افعال و اعمال خود داریم؟آیا در جهان پس از مرگ، آزادی ار 
ی قوه از کماالت ،روشن است که تحصیل شناخت و معرفت برای پاسخ به مسائل این رده

 ورزی بر همگان الزم و واجبیانت و دیند توان تحصیل این دانش را برای عقلی است، ولی نمی
نیست  تحصیلی مقدور همگاندانست؛ زیرا نه فقط دلیلی بر این الزام نداریم، بلکه چون چنین 

 توان چنین الزامی را بر عقل نهاد.نمی

 . منابع پاسخ به مسائل اصول دین4

که  ی اول از اصول دین، کتاب خدا و سنت پیغمبری مسائل ردهدرباره
پایان یزیرا این منابع از علم ب ؛انداند، به طور نامحدود منبعدهها را به انجام رسانتبیین آنامامان

داوند است. علم خداوندی نه فقط مطابق با واقع که عین واقع و محیط بر واقع است و واقع خ
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های ممکن و بر هر موقعیت واقع، ممکن ی آن است. این دانش بر تمام جهانبخشی از گستره
 ی این رده از اصول دیناحاطه دارد. بنابراین، دانش مندرج در کتاب و سنت دربارهو مفروض، 

ی ی یکتایی خداوند، دربارهحصر و اندازه، یا مرز و کرانه ندارد. درباره ،های بعدد ردهبه مانن
ی فرستادگان خدا، تعلیمات ی صفات کمالی خدا و دربارهبازگشت به سوی خدا، درباره

ی ی طرد الهههای قرآن دربارهای از احتجاجای در این منابع وارد شده است. نمونهگسترده
است؛ آن گاه که حضرت ابراهیم  یهااهنمایی به سوی خداوند یکتا، احتجاجدروغین و ر 

دارم. چگونه من غروب کنندگان را دوست نمی :فرمایدکند حضرت میستاره غروب می
ی تهتوان به گفیا چگونه می ،توان به ربوبیت موجودی اذعان کرد که افول و غروب داردمی

ر است، تکیه کرد و هدایت خود را به او سپرد یا چگونه بشری چون خود، که محدود و خطاپذی
 توان غایت جهان را نابودی در نظر گرفت و زندگی حاضر را بازیچه و بدون غایت قرار دارد؟می

اما در کنار این منابع، یک منبع در درون اذهان نیز وجود دارد که به صورت محدود، اما 
طبیعت  ،دهد. این منبعدین را به کفایت انجام می ی اول اصولمتقن، کار شناسایی مسائل رده

د های ناب و عام و ضروری خو عقل است که هرگاه به طبیعت خود در مفاهیم، قضایا و استدالل
چه در طبیعت عقل است کند. آناند، گذر میوانهاده شود به اصول دین، که اصول واقع

 زیرا مبدأ هستی و مبدأ ؛دهدق سوق میو غایت هستی و اخال واسطه انسان را به سوی مبدأبی
اخالق و الگوهای امکانی اخالق و وجود جهان اخالق و جهان مناسب با غایت هستی همه به 

 صورت ایده در طبیعت عقل مستقرند.
افزون بر این، احتجاجات وارد در منابع نامحدود و مصون از خطا، یعنی کتاب خدا و سنت 

و از این ر  .ول مندرج در آن استو مفاهیم، قضایا و اصمعصومین، مبتنی بر طبیعت عقل 
ی آن احتجاجات به طبیعت احتجاجات مذکور در دسترس همگان است به طوری که نتیجه

ا را در هآن ،رچند امکانات خاص صاحبان عقلکند، هی صاحبان عقل نفوذ میعقلی همه
 دهد.های طولی آن درک عمومی قرار میرده

 های دو منبع اول به عقل نرسیده باشد، عقل توانر صورتی که پیغامبدین ترتیب، حتی د
خش بی اول اصول دین را به صورت قانع کننده و اطمینانی دلیل اجمالی بر مسائل ردهاقامه

 دارد.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  3131تابستان  / 03/شمارهياصول يهافصلنامه پژوهش 72

 

 مشهور است که یکی از مردمان عرب گفت:
أبراج و أرض ذات فجاج ماء ذات فس ،تدّل علی البعیر و أثر االقدام یدّل علی المسیر البعرة

 1؟تداّلن علی اللطیف الخبیرال
ونه ها دلیل بر مسیر بودن راه است پس چگی شتر دلیل بر )گذر کردن( شتر و جای گامبازمانده

کنده از برج و زمین پر از راه گاه نباشد.آسمان آ  های فراخ دلیل بر )خداوند( لطیف آ
 شود،ی عقلی آشکار و ظاهر میی قوهانهاین استدالل همگانی که به اندک توجه در پیش
متقن عقلی  های تفصیلی وگیرد به صورتوقتی در دست فیلسوفان توانا در دانش عقلی قرار می

ی این استدالل، چه به صورت آن اجمال و چه به صورت نتیجه شود. در عین حال،یابی میبن
عقل، در  ی صاحبانکه در همه این تفصیل، به یکسان در دسترس طبیعت عقل است به طوری

 ای، برقرار است.هر مرتبه
 ست؟ا چگونه ضروری بودن چنین امری مستلزم خطاناپذیری آن

 ؛امکان خطا ندارد ،مسائل اصول دین ی قابل توجه آن است که عقل، در این رده ازنکته
 ،زیرا هرچه در مسیر این گذر عقلی وجود دارد تحت هیچ شرایطی، حتی شرایط فرضی

هم منبع  ،ی این رده از اصول دینقابل ابطال نیست. بدین ترتیب، عقل درباره بوده،خطاناپذیر 
 ر خود عقلچون هرچه برای عبور به واقع در این رده الزم است د ؛منبع است .است و هم دلیل

تواند احتجاج خود را بر این واقع به استقالل و به کفایت چون عقل می ؛قرار دارد؛ و دلیل است
 تنظیم کند.
ین های ازیرا پاسخ ؛ی اول اصول دین، عقل منبع نیستههای بعد از ردی مسائل ردهدرباره

 به صورت بالفعل در طبیعت رده از مسائل، حتی اگر از طریق عقل محض به دست آید، اصالً 
ور ین منطقه به طها باید به آن وارد شوند. اما کتاب و سنت در اعقل وجود ندارد، بلکه پاسخ

ممکن نیست در قلمرو اصول  .ی این مسائل در آن وجود داردهمه زیرا پاسخ ؛اندد منبعو نامحد
و امامان  سنت پیغمبر  دین پرسشی برای بشر مطرح شود و در منابع دین، یعنی کتاب خدا و

اند، پایان الهی مرتبطکه در امتداد کتاب خداوند است و به علم لدنی به علم بی معصوم 
و  های کتاب خدا و سنت پیغمبرپاسخ به آن پرسش به اهمال رها شده باشد. از غایت
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 رایهاست و هر پرسشی که در مسیر هدایت بها به غایات وجودی آندایت انسانه امامان
 انسان ممکن باشد پاسخ آن در این دو منبع مندرج شده است.

 . تفسیر دالیل مستند به منابع دین5

چه در دو منبع کتاب و سنت آمده است، به طور کلی، به دو بخش نص و ظاهر محتوای آن
ی در ی عقلشود. نص، آن قسمت از مضمون و محتوای کتاب و سنت است که قوهتقسیم می

ی دوم اصول دین، در کند. پاسخ مسائل ردهمحتوا و مضمون یقین پیدا میمقصود صاحب 
صورتی که مستند به این دسته از نصوص آیات قرآن و روایات قطعی الصدور از 

عیت کند و باز عقل را در بهترین وضی عقلی وارد میباشد، پاسخ یقینی را به قوهمعصومین
 یافتن بر این بخش از واقع، متن کتاب خدا و متندهد. دلیل عقل بر دست شناختاری قرار می

یعت بر طب قطعی است؛ دو متنی که محتوای آن کامالً  ،حدیثی است، که صدور آن از معصوم
عقل آشکار شده است. عقل با داشتن این دلیل، تمام شرایط الزم و کافی را برای شناخت واقع 

دارد. آیات کتاب خدا و ال خطا روا نمیدارد، به طوری که هیچ مجوزی را برای تردید یا احتم
حب ی داللت بر مقصود صای قطعی الصدورند که، هرگاه در مرحلهای از ادلهنمونه ،اخبار متواتر

اند در برابر تو کنند که صاحب عقل نمیای منتقل میمتن، نص باشند، واقع را به عقل به گونه
 آن مجوزی برای وضعیت تردید یا گمان داشته باشد.

آن قسمت از مضمون و محتوای قرآن و سنت است که در رساندن معنایی به عقل  ،ظاهر
و از  شودسبقت و پیشی دارند، اما امکان معنای دیگر برای آن محتوا از ذهن مخاطب طرد نمی

دهد. در این تراز، مراجعه به کتاب و سنت این رو مخاطب را در وضعیت گمان و ظن قرار می
قل از آن نیازمند به یک توانایی مستقر علمی است که از آن به توانایی اجتهاد یاد برداری عو بهره

شود. این توانایی وابسته به شروط متعددی است که تفصیل و تحقیق آن در دانش اصول فقه می
 آمده است.

تی در ، وقی دو منبع کتاب خدا و سنت معصومین بدین ترتیب، عقل پس از مطالعه
گیرد، دالیل خود را از نظر استناد سندی و داللت متنی آوردن از این دو منبع قرار میمقام دلیل 

 دهد:در چهار دسته قرار می
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 است. الداللاالصدور و قطعیدلیلی که قطعی .1
 نیست. االداللاما قطعی ی که قطعی الصدور است،. دلیل2
 است. اولی قطعی الدالل ی الصدور نیست،. دلیلی که قطع1
 .اطعی الصدور است و نه قطعی الدالل. دلیلی که نه ق3

درنگ و بدون هیچ نیازی به ِاعمال نظر وارد عقل شااده در آن مسااتقر دالیل قساام اول بی
کند که برای طرف ای که عقل، مضااامون و محتوای آن را چنان تصااادیق میشاااود به گونهمی

اول  سااامباه تعبیر دیگر، دالیل قگاذارد. مقاابال آن احتماالی جز احتماال صااافر را بااقی نمی
یاز به بدون ن -ی شااناختاری را کامل اساات که قوه ها از واقع چنداناند که کاشاافیت آنگونهآن

ی کند. نمونهبا واقع مرتبط می مستقیماً  -نه ساز برای انتقال به واقع های زمیمحاسبات و فعالیت
  یچنین دلیلی آیاه

درنگ شاااود بیهرکس باا این آیه مواجه میاسااات. 1
خداوند، که یکسره به خداوند تعلق دارد )قطعی الصدور( دو صفت علم و  یابد که کتابدرمی

حکمت را به خداوند نساابت داده اساات و هر معنای دیگری در آیه باشااد در کنار این محتوای 
 قطعی و یقینی است.

را، که نسبت به آن در وضعیت یقین منطقی قرار ی قسم اول اکنون هرگاه عقل محتوای ادله
اعتقاد  توانند و بلکه ملزم است به آن تصدیق قلبی وی دلیل در دست داشته باشد میدارد، به مثابه

مله از جی شروط تحقق ایمان، زیرا هیچ مجوزی برای عدم تصدیق نیست و همه ؛دداشته باش
 ست.ی آن است، حاصل شده اانکشاف واقع که پایه

ال ها احتمال تخطی از انتقارم در دسترس عقل باشد، که در آنی قسم دوم تا چهاما هرگاه ادله
ممکن  قید و شرطو مطلق و بیها به نحقلی به محتوای به دست آمده از آنبه واقع هست، ایمان ع

گری سطهابه دلیل امکان تخطی یا امکان تخلف ادله از واقع، از حیث و  زیرا چنین ایمانی، ؛نیست
ی تواند در این وضعیت به آن یقین معرفتچه عقل میهای اجتهادی، مقدور عقل نیست. آنفعالیت

و منطقی داشته باشد این است که اگر دلیل به دست آمده از منابع دین صادر شده باشد و اگر 
شف کگاه واقع برای عقل مناین معنای استنباط شده همان معنای مقصود صاحب متن باشد، آن
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شده است یا عقل به واقع منتقل شده است، یا به تعبیر روشن تر، واقع و عقل با هم در این محتوای 
 اند.خاص برابر شده

ت به واقع پیوسته شده است یا نه، تنها وضعی« هافرض»یا « اگرها»داند که این عقل چون نمی
هرچه  اقع است؛ یعنی عقل بهنسبت به و « قید و شرطایمان مطلق یا ایمان بی»ممکن برای عقل 

، باشد ایمان مطلق دارد و و امامان ر بمداوند و فرستادگان معصوم او، پیغمقصود خ
کند، ای که احتمال خالف را در حد صفر متوقف نمینسبت به آن چه در دست دارد، یعنی ادله

ود خدا و ابق با مقصدر صورتی که این محتوا مطابق با واقع یا مط .دارد« ایمان مقید یا مشروط»
فرستادگان معصوم او باشد به آن ایمان دارد و در صورتی که این محتوا مطابق با مقصود خدا و 

 .دین ندار مان یا اعتقاد قلبی یا یقفرستادگان معصوم او نباشد )= مطابق با واقع نباشد( به آن ای
ط جوی مقومات و شرو در این موارد، چون فرض این است که عقل با تمام توان خود به جست

ی آن را انتقال به واقع برآمده است و بر محتوایی دست یافته که هرچند احتمال خالف درباره
تواند نسبت به این همه وارسی و تر است، نمیاما نسبت به آن از حیث استدالل قاطع دهد،می

ه دست آمده از روی بی نتیجه به تعبیر دیگر، عقل تمکن ندارداعتنا باشد؛ کوشش شناختاری بی
. درست اطالع استقوانین و ترازهای علمی را نادیده بگیرد و به آن سان باشد که اصال از آن بی

ظ قید و شرط بتوانند موقعیت خود را حفاست که در چنین وضعیتی عقل دلیلی ندارد که بی
یه این دلیل تک تواند برعقل می ،ولی در عین حال ،کند و از عزل از موقعیت خود مصون باشد

نفسی، الرا، از نظر وضعیت شناختاری و علمی شرطی، اتصال خود زند و در عین حال با آن گزاره
 با واقع حفظ کند.

قطع و  تواند به وضعیترو شدن با دالیل قسم دوم تا چهارم نمیبدین ترتیب، عقل با روبه
 ؛فی بداندخالف آن را به کلی منت لیقین شناختاری نسبت به واقع قرار گیرد، به طوری که احتما

از منابع دین نباشد و در  دهد که اصالً زیرا عقل در دلیل قسم سوم و چهارم این احتمال را می
دهد که قطع نظر از صدور این محتوا از منابع دین یا با دلیل قسم دوم و چهارم این احتمال را می

آورده است مقصود صاحب متن یا سخن فرض صدور آن از منابع دین، محتوایی را که به دست 
ر وضعیت عقل نسبت به طرف دیگ ،صفر نباشد ،نباشد. همین که احتمال خطا در یک طرف

0هم احتمال یک خواهد بود. طبق قانون احتمال  ≤ 𝑝 ≤ ی قسم اول، عقل را در ، ادله1
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ی عوامل و چون همهگذارد دهد و هیچ جایی برای طرف مقابل نمیاحتمال یک قرار می
رار قبرای انتقال عقل به واقع در این قسم از ادله هست عقل در وضعیت یقین شناختاریشناختاری 

را از احتمال صفر حرکت دهد. هر کدام از تواند طرف مقابل نمی گیرد، به طوری که اصالً می
هر چند  د،نگذار میقی ی قسم دوم تا چهارم به نوعی عقل را در وضعیت میان یک و صفر باادله

 ها احتمال بسیار نزدیک به یک را بدهد.به مضمون آنها یا به صدور آن

 . رویکرد فیلسوفان در تحقیق مسائل اصول دین6

ی اول اصول دین و دریافت واقع آن، یک تصدیق دیدیم که پس از تأمل عقل بر مسائل رده
و اوصیای رسول ل خدا گیرد: هرچه از جانب خدا، رسو عقلی بنیادی در آن جای می

و  ها، مطابق با واقعقید و شرط آنو صدق نامحدود و بیباشد، به مالک علم نامتناهی  خدا
ی کالم نی عدم مطابقت، دربارهاست )از آن جهت که طرف دیگر مطابقت، یع بلکه عین واقع

داللت( متعلق  رو آنچه از ایشان باشد )چه در متن و چه درها غیر قابل فرض است(؛ از اینآن
ایمان عقلی است. بنابراین عقل، به اجمال، به هرچه از طرف منابع دین باشد ایمان و اعتقاد قلبی 

 یا یقین دارد.
ن ی دوم اصول دیمطابق آن چه گذشت، ابن سینا در بحث معاد جسمانی، که از مسائل رده

دمات عقلی آن را در است، منبع دریافت این واقعیت را، از آن جهت که نتوانسته است مق
ی خود فراهم آورد و در عین حال واقعیت مذکور را در متون دین از قطعیات و ضروریات فلسفه

قرار داده است، که او هم خود صادق است و هم  داند، کتاب خدا و سخن پیغمبرمی
 خداوند به صدق او گواهی داده است:

تصدیق و  و ال سبیل إلی إثباته إال طریق الشریعا الشرعیجب أن یعلم أن المعاد منه ما هو منقول من 
لم، إلی أن تعالیحتاج  عث، و خیرات البدن و شروره معلوماللبدن عند الب خبر النبوة و هو الذي

 الشقاوة التقحال السعادة و  أتانا بها نبینا و سیدنا و موالنا محمد وقدبسطت الشریعا الحقا التق
 بحسب البدن.

لثابتتان ا قته النبوة و هو السعادة و الّشقاوةو قد صد العقل والقیاس البرهانقو منه ما هو یدرك ب
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 1بالمقاییس اللتان لألنفس و ان کانت األوهام مّنا تقصر عن تصورهما اآلن لما نوضح من العلل... .
 ترجمه:

شریعت و دین سخن گفته است و اثبات  ،ی بخشی از معادالزم است دانسته شود که درباره 
مربوط به بدن  ،میسر نیست. این بخش از معاد آن جز از راه شریعت و تصدیق اخبار پیغمبر

انستن واضح و روشن است و نیازی به د ،شود. خیر و شر مربوط به بدنگاه که برانگیخته میاست آن
ی است به تفصیل دربارهما محمدی آن نبی و آقا و موالی ندارد و شریعت حق، که آورنده

 ی سعادت و شقاوت نفسکه درباره سخن گفته است. بخشی دیگر از معادسعادت و شقاوت آن 
نیز آن را تصدیق کرده است؛ هرچند  شود و پیغمبراست، با عقل و قیاس برهانی دانسته می

 ست.درک کنونی ما از این دو، به دالیلی که خواهیم گفت، کوتاه و ناتمام ا
ای لهأمس بر اصورت قطعی الصدور و قطعی الدالل اگر متن دین، به دهدعبارت باال نشان می

ی دوم اصول دین گواهی دهد، یا آن مسئله از طریق قیاس برهانی برای عقل به طور از مسائل رده
تن آن واقعیت داش ،مستقل تحصیل شده است یا تحصیل نشده است؛ در صورت اول، متن دین

یزان کند )هرچند مسیر رسیدن به آن نتیجه را نیز باید با می برهانی را تصدیق مییافته یا نتیجه
رد. به هر صورت آشکار است گذامتن دین سنجید( و در صورت دوم، واقع را در اختیار عقل می

دین آن را  هرچه متن گزارده است: سینا در مقام کشف واقع، یک تصدیق عقلی را بنیانکه ابن
به مسائل  سینا در کشف واقع نسبتتوان گفت ابنواقع است. بلکه می ،اثبات یا تصدیق کند

ا نصوص ی ضروریات یی براهین عقلی را بر پایهدهد و نتیجهاصول دین تقدم را به متن دین می
لسفی برای هان عقلی فشود که بر قادی منجر میتسنجد. این توجه پایه به متن دین یا به اعآن می

 شود که هم برهان عقلی فلسفی بر آن گواه استآن به دست نیامده است یا به اعتقادی منجر می
شود که متن دین بر امتناع و کند یا به اعتقادی منتهی میو هم متن دین آن را تصدیق می

 دهد.آن گواهی نمی ناسازگاری
دیق صدیق بنیادی گذشته، به صورت مشروط، تصی تبر پایه توان آن راقسم سوم است که می

 کرد.
 گوید:نیز می مالصدرا

                                                           
 .321سینا، التیات شفا، ص . ابن1
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دقناه صما بلغنا منه آمّنا به و  ذر، فکّل فألقینا زمام امرنا الیه )= الی الله( و الی رسوله النذیر المن
قوله تعالی ل بل اقتدینا بهداه و انتهینا بنهیه امتثاالً  بحثیاً  و مسلکاً  عقلیاً  لم نحتل ان نخّیل له وجهاً و 

       
 الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکی فتح احتّ  1

 2أنجح.متابعته و 
، که بیم دهنده و هشدار دهنده است، ترجمه: پس زمام امور خود را به خدا و به رسول خدا

اه کنیم و بنا نداریم از ر هرچه از او به ما رسیده است ایمان داریم و آن را تصدیق میدادیم؛ از این رو به 
ساختن وجهی عقلی یا راهی علمی در صدد توجیه و چاره سازی برای آن چه از طرف ایشان به ما رسیده 

م تا فرمان ایاست، باشیم؛ بلکه خود را به هدایت او سپردیم و از آن چه بر حذر داشته است کناره گرفته
هرچه رسول برای شما آورده است بگیرید و از آن چه ال را عمل کرده باشیم که فرمود: خداوند متع

تا این که با این پیروی خداوند قلب ما را گشایش داد به آن چه  بر حذر داشته است کناره بگیرید
 مند گشتم.نصیب من شد و به برکت این پیروی رستگار و سعادت

 محققان اصول فقه در تحقیق اصول دین. رویکرد 7

« ل الدیناصو  قاعتبار الظن ف قف»یت مطلق ظن را عنوان پنجم از بحث حج شیخ انصاری
داند الزم می پس از شمارش انظار مختلف در این مسئله، شیخ انصاری 3قرار داده است.

 دهد:می محل بحث را روشن و واضح گرداند. وی مسائل اصول دین را در دو بخش قرار
روط که مشآنها بر مکلف الزم و واجب است، بین مسائلی که اعتقاد و تدین به آناول، آ 

معارف یا اصول دین به صورت اجمالی است. بنابراین  ،به حصول علم باشد. مصداق این مسائل
د به االزم است هر کس به این قبیل مسائل علم و یقین یافته به آن اعتقاد قلبی داشته باشد. اعتق

ه از هر نقص و کاستی، اعتقاد به نبوت خاتم پیغمبران، ی کماالت و منز جامع همه وجود خداوند
الزم و ضروری  ،اد و جزای عمل نیک و بداد به معو اعتقو به امامت دوازده اماممحمد
 است. 

زم و ها بر مکلف ال ، آن مسائلی که، هرگاه علم به آنها پیش آید، اعتقاد و تدین به آندوم
                                                           

 .7سوره حشر، آیه . 1

 .88-82، صص 8، ج ةاالربع ةاالسفار العقلی يف ةعالیالمت ة، الحکمشیرازی. 2

 .991، ص 8االصول، ج . االنصاری، فرائد 3
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ر به معارف تفاصیل ناظ .به این گونه از تفاصیل واجب باشدکه تحصیل علم آنواجب است، بی
 یا اصول دین، هم چون تفاصیل برزخ و معاد از این مسائل است.

ی مسائل قسم دوم این است که چون تحصیل معرفت و علم به درباره نظر شیخ انصاری
لکه ت، بها اعتقاد و تدین یا تصدیق قلبی داشتوان به پاسخ ظنی به آنینم ،نیستاین مسائل الزم 

کننده از قول به غیر علم  یا امر کننده به توقف، نسبت به این الزم است، به دلیل اخبار نهی
 مسائل توقف داشت.

هم باشد،  (ال، خبر واحد صحیح )و قطعی الداللی یکی از این مسائبنابراین اگر پشتوانه
نسبت به  تکلیفی زیرا فرض این است که مکلف اصالً  ؛وان بر آن در اصول دین تکیه زدتنمی

 دانستن پاسخ این قبیل از مسائل ندارد.
اشته تواند به آن اعتقاد و تدین داما اگر مکلف نسبت به این مسائل به علم دست یافت می

 زیرا این معرفت ؛نستل این علم و معرفت را واجب داتوان تحصیباشد، در عین آن که نمی
نباط آن طلبد تا استی نظری دیگری را میتمکن از قوه افزون بر تمکن از اجتهاد در متون دین،

 1مخالف با براهین عقلی نباشد و این توانایی و تمکن بسیار کمیاب است.
ر به اهای ایشان، میان عمل به اخبای از عبارتبعضی از شارحان کالم شیخ، با استناد به پاره

اند. ادهتفاوت قرار د ،سبب دلیل خاص داشتن )ظن خاص( و عمل به اخبار به سبب دلیل انسداد
توان آن گاه بنابر وجه دوم، چون تکلیفی نسبت به اعتقاد داشتن به مسائل قسم دوم نداریم، نمی

ت ستوان به محتوای به دهای به دست آمده اعتقاد داشت، بر خالف وجه اول، که میبه پاسخ
 2آمده از آن اعتقاد قلبی داشت.

خبر واحد، که مستند به دلیلی جز  مثالً  ین سخن آن است که به مقتضای حجیتمعنای ا
توان به مؤدای آن معتقد بود و در صورتی که خطا کرده باشیم معذور دلیل انسداد است، می

 هستیم.
ن از مسائل اصول دیی قسم اول ، دربارهاالصول ةکفای، در کتاب سخن محقق خراسانی

ها و تحصیل علم برای این اعتقاد را واجب است و اعتقاد به آن مطابق با نظر شیخ انصاری
                                                           

 .911-992، صص 8االنصاری، فرائد االصول، ج. 1

 .112، ص 1ل، جاالصو ة. فیروزآبادی، عنای2
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 ی قسم دوم از مسائل اصول دین، بیان محقق خراسانی به این شرح است:داند. اما دربارهمی
عمل قلبی  ،عمل جوارحی است؛ و مطلوب در اصول دین ،مطلوب در فروع عملی دین

قاد و تسلیم در برابر آن اصول است. اما آیا با فرض بسته بودن قطعی و یقین به مسائل اصول اعت
رض توان در فطور که میها اعتقاد قلبی داشت همانی آنهای ظنی دربارهتوان به پاسخمی دین

 های ظنی ترتیب اثر داد؟بسته بودن قطع و یقین به مسائل عملی به پاسخ
ی لداند )و مشترک نمی ،ن را با مسائل اصولی دین در اتباع از ظن مطلقایشان مسائل عملی دی

و بر خالف اولی، ظن مطلق را در باب  1شود،بر خالف شیخ انصاری متعرض ظنون خاص نمی
ست، ها مطلوب امسائل اصول دین، که اعتقاد به آنی دارد؛ زیرا دربارهمسائل اصول دین روا نمی
فروع عملی، آن راه باز نیست. هرگاه قطع و یقین در مسائل اصول ی راهی باز است که درباره

 عملی ولی در فروع ،قع، آن گونه که هست، اعتقاد داشتبه وا توان اجماالً می دین ممکن نباشد،
آید که باید جوارح به کار گرفته شود، علم به مطابقت عمل با واقع فقط با احتیاط به دست می

ب شده است و نه در عقل جایز، و پس از عبور از احتیاط، هیچ که به فرض نه در شرع واج
 تر از عمل به ظن نیست.نزدیک ،راهی برای عمل مطابق با واقع
 توان اعتقاد بست که به آن علم و یقین داشته باشیم و هرجا که راهبدین ترتیب به چیزی می

چه واقع را عمل قلبی، به آن علم و یقین به مسائل اصول دین بسته است راه اعتقاد بستن، یعنی
دهد ممکن است و نیازی نیست که به مظنونات اعتقاد بورزیم. به تعبیر دیگر، به تشکیل می

اعتقاد را به  ،اشته باشیمفرض که تکلیفی بر وجوب اعتقاد به قسم دوم از مسائل اصول دین د
 2کنیم.ها متوجه میواقع آن

ن و بر این باورند که التزام و عقد قلبی به محتوای ظن ای دیگر از محققان دانش اصول فقهپاره
ه چ ،ها چه به معنای جعل طریقیتدوم مسائل اصول دین، که حجیت آن یناظر به رده ،خاص

به معنای منجزیت و معذریت ثابت شده است، هیچ مانعی ندارد. البته در صورتی که حجیت 
 3پذیرفته است. یمستند به دلیل انسداد باشد سخن محقق خراسان ،ظنون

                                                           
 112، ص1ل، جاالصو ةفیروز آبادی، عنای. 1

 .112-9، صص 2کفایه االصول، ج  . خراسانی،2

 .211، ص 2. واعظ حسینی، مصباح االصول، ج 3
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 . اعتقاد قلبی یا دیانت داشتن به تحقیقات در متون دین8

اعتقاد قلبی، به معنای یقین به واقع، به چیزی که در وضعیت احتمال خطا است، ممکن 
گر کسی دهد. انیست؛ چون قلب مثل سایر قوای ادراکی کار طبیعی خود را به درستی انجام می

دهد اعتقاد یقینی ببندد، یک کار شخصی انجام داده را میبه چیزی که احتمال خالف آن 
چه احتمال است، نه کاری که مطابق با طبیعت عقل باشد. بنابراین اعتقاد یقینی و قلبی به آن

لی ی عقار از قوههمان است با یقین به چیزی که گمانی و ظنی است. این کارد، اینخالف د
ه ادراک حسی را در جای ادراک عقلی قرار طور کزیرا عقل همان ؛جامع ممکن نیست

 دهد.ی دیگر نمیدهد، احکام یک درجه از تصدیق را نیز به درجهنمی
ه ای محتمل الخطا، آن هم بدر این موارد، یک راه این است که متعلق اعتقاد قلبی را قضیه

 ی ضروریقضیهبه  هی قضایای موجهارجاع همهای که امکان خطا دارد، قرار دهیم؛ مثل اندازه
هرودی ی سی سهروردی، با این تفاوت که جهت مندرج در محمول قضیه در فلسفهدر فلسفه

 ناظر به ،چه در متعلق یقین آمده استناظر به واقع آن سوی شناسنده است و در این جا آن
 ،ت گمانییقین دارم که این قضیه به صور »ل شناسایی نسبت به واقع است:وضعیت معرفتی فاع
اعتقاد قلبی من این است که این قضیه به صورت گمانی )ظن خاص( »یا: ،«مطابق با واقع است
 .«مطابق با واقع است
ی خود، خود را به روی هم راه به سوی واقع گشوده است و ذهن با نظریه ،در این صورت

صول ل اشود )بر خالف قضایای ناظر به قسم او ی خود محبوس نمیبندد و در نظریهواقع نمی
ه است به خارج راه یافت بلکه عقل قطعاً  ،امکان محبوس شدن عقل در اذهان نیست دین که اصالً 

شان تواند با دلیل نو هرگونه تردید یا خالف آن اصول، نه راهی به سوی عقل دارند و نه عقل می
لکه ند، بکی مذکور را رها نمیدهد که با خالف آن اصول به واقع راه یافته است( و هم قضیه

ید گردد، و یا یافتن شواهد موافق بر درجات تأیهمواره به دنبال شواهد اثباتی یا معارض با آن می
ضیه یقین دارم که این ق»افزاید، تا در نهایت، در صورت به دست آوردن دالیل کافی، به آن می

قد و اهد به نن شآیافتن شاهد خالف، آن قضیه را با برسد، و در صورت « مطابق با واقع است
 کشد.بررسی مجدد می
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های توان به هر ظن به دست آمده از متون و منابع دین و نیز برهانراه دیگر این است که می
ی دوم اصول دین اعتقاد داشت، مشروط بر این که به طور خاص منافاتی با عقلی بر مسائل رده

ا واقع ب که به طور عام مخالف ی اول نداشته باشد و نیز مشروط به اینهای مسائل ردهپاسخ
خود  یی واقع جاری است. دانشمند به نظریهی علوم شناختاری دربارهنباشد. این روند در همه

داند( تا آن زمان که واقع، ها را مطابق واقع میشواهدی است اعتقاد دارد )یعنی آنکه مؤّید به 
 مطابق نداشتن آن را نشان دهد.

ست که بخواهیم این نظر اکتسابی را به متون دین نسبت دهیم و ترین مرحله آن ااما سخت
 این مقصود را داشته است. بگوییم صاحب متن قطعاً 

توان به اگر اعتقاد یا دیانت داشتن به معنای اعتقاد به واقع با مراجعه به منابع دین باشد، می
یعنی آن  د، اعتقاد ورزید،آیی اجتهادی به دست میظنون بسیار محتمل که از منابع دین به شیوه

 ؛ادطور قاطع به منابع دین نسبت د توان محتوای آن ظنون را بهرا مطابق با واقع دانست، اما نمی
ر نظر ی آن دواقع را بر پایه ،زیرا انسان هرچه را با مدارک محتمل، به احتمال زیاد، تأیید کند

گاه کند. بنابراین می ،گیرد تا خود واقعمی روض تقاد را در فتوان اعاو را از صحت و سقم آن آ
مقرون به احتمال ضعیف طرف مقابل مطرح کرد. بشر به هر حال  ،رفطاحتمال شدید یک 

رسد یا تفاوت باشد. چه متن دین به بشر بتواند نسبت به واقع بیطالب کشف واقع است و نمی
 های بشری در جنبچگونه خلق شده است. از این رو فلسفهخواهد بفهمد جهان نرسد عقل می

روند و احوال آل هم پیش میدههای ایهای مفروض و جهانتوجه به جهان واقع تا سر حد جهان
قع منتقل خواهد به وانشیند و میها ساکت نمیکنند. پس عقل در برابر پرسشها را بررسی میآن

واقع به قضایا و مفاهیمی نیاز دارد. اگر عقل این مفاهیم و  شود. افزون بر این عقل در انتقال به
ست از ها درت یافتن خطا یا ناهماهنگی در آنهای خود به دست آورد در صو قضایا را با فعالیت

دهد. دارد و دیگر آن را به واقع نسبت نمیتر آن را باور داشت ا برمیی خود ا که پیشنظریه
ین آن گاه محتوای ا ،خدا و فرستادگان اوست عین واقع استپذیریم آن چه مقصود وقتی می

عه طور که مراجدانیم همانها را مثل مراجعه به نظام تکوین میمتون را عین واقع و مراجعه به آن
به تکوین، در جهت کشف چگونگی و چرایی آن و حوادثش، کار عادی و متعارف عقل است 

آورد، در بخش درک واقع ها را به میان میات و تستها و آزمایشنظریه که در این مسیر مثالً 
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شود؛ های خود وارد تحقیق میها و تستها و دیدگاهمقصود متون دینی هم عقل به صورت نظریه
فهمیم باید نشان داده شود که مطابق با واقع است. چه ما میآن چه واقع است، واقع است، اما آن

کال ندارد اش ،ی به نوعی عقل را از واقع مطلع ساخته استاگر ادله در این جهت کافی نباشد، ول
واند به این تی خود را به صورت محتمل واقعی بداند، نه به طور نامشروط. عقل میکه عقل یافته

گونه که تاکنون با توجه به مدارک، به دست آن»ی تحقیق خود را بیان کند: یجهصورت نت
تواند به این استنباط، که به . در این صورت، عقل نمی«تواقع )متن( از این قرار اس ،امآورده

ن را کنار تفاوت باشد یا آمند به دست آمده است، از نظر معرفتی بیفرض بر اساس موازین قانون
اد شکار شده اعتقآواقع ه عقل بالفاصله ب ،بگذارد. اما در صورتی که کشف خالف شود

ن جهت اهمیت داشت که او را با واقع مرتبط کند. تر برای عقل از آزیرا دلیل پیش ؛ورزدمی
ه ی قسم اول بگوید: من بتواند در مورد هر محتوای به دست آمده از ادلهبدین ترتیب، عقل می

این و آن محتوا اعتقاد قلبی دارم؛ و در مورد محتوای به دست آمده از قسم دوم تا چهارم بگوید: 
أیید کرده آن را ت ،مشروط بر این که صاحبان منابع دین ،رممن به این یا آن محتوا اعتقاد قلبی دا

 کرد.شد مطابقت عقل با واقع را تضمین میباشند، که اگر این تأیید دانسته می
ایمان مشروط در مواقعی است که محتوای دلیل در عین آن که خاصیت کشف واقع را دارد، 

د و این احتمال تخطی از واقع ناشی از کناحتمال خالف یا احتمال تخطی از واقع را منتفی نمی
قصور موجود جایز الخطا در مسیر رسیدن به منابع دین یا در مسیر درک مقاصد مندرج در منابع 

ه واقع از زم برای عبور بدین است. خاصیت کاشفیت از واقع در این گونه ادله و داشتن شرایط ال 
هتمام شودکه عقل با انباشند موجب میها، هر چند شرایط کافی برای رسیدن به واقع طریق آن

ند، عقل در بودها دنبال کند. حتی اگر این ادله نمیو انتقال به واقع را از طریق آن مسیر شناخت
ن، ای، از منابع دیآمد، چه رسد به این که ادلهی مسائل مورد نظر برمیشف واقع دربارهکصدد 

در دسترس او قرار گرفته است. بنابراین، بار  اند، هرچند در حد شرایط الزم،گر واقعکه بیان
رطی به ید و شقتواند به صورت معقل می ،توان گفت: تا کشف خالف نشده باشددیگر می

 ی مذکور اعتقاد داشته باشد.محتوای ادله
 حتوای متعلق ایمان مشروط را در کنارمشود تا همیشه محقق اعتقاد و ایمان مشروط سبب می

تر شیبی دیگر به آن ر صورت تأیید ادلهر داده همواره آن را بررسی کند و دی دیگر قراادله
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نان ی دیگر و تغییر محتوا، از محتوای گذشته سلب اطمیاطمینان یابد یا در صورت تعارض با ادله
 کند.

بدین ترتیب، عقل چه به صورت محض به سوی واقع حرکت کند و چه با مراجعه به منابع 
ق بنیادی آن تصدی ،ت عزیمت کند، در هر دو صورت نسبت به تفاصیل دیندین به سوی واقعی

رو اگر داند. از اینهای خود حاکم و محیط میرا همیشه با خود دارد و آن را بر تمام فعالیت
ی یقینی و ضروری، به واقع عبور کرده باشد ایمان و های شناختاری، به گونهعقل در فعالیت

دد؛ به طوری که آن گر میاعتقاد قلبی برای او به طور استوار و مبتنی بر آن تصدیق بنیادی برقرار 
اعتقاد و تصدیق بنیادی نامحدود در اعتقاد خاص و محدود، به فعالیت شناختاری منتهی شده 

عین  ی برهانی، و درهای شناختاری به گونهبه واقع، متعین شده است. و اگر عقل در فعالیت
ی، برهانی اکتسابحال محتمل الخطا و نه خطا، به سوی واقع حرکت کرده و آن را با استدالل 

که امکان خطا از آن قابل طرد نیست، به دست آورده است، به آن واقع به صورت مشروط باور 
، همان ی این ایمانو اعتقاد قلبی دارد و به آن تصدیق و ایمان مشروط دارد، اما شرط مقید کننده

 تصدیق بنیادی است و نه چیز دیگر.
ه این که مشروط ب ،خود ایمان و اعتقاد قلبی داردعقل در این وضعیت به فعالیت شناختاری 

مطابق با اعتقاد قلبی و ایمان او به تصدیق بنیادی باشد. از نظر عینی، واقع به دست  ،آن فعالیت
آمده از طریق فعالیت شناختاری وضعیت دوم، در صورتی واقع است که با واقعیت مندرج در 

نین نباشد حتی در وضعیت دوم، عقل از نظر منابع دین این همان باشد؛ و در صورتی که چ
اعتقادی و تصدیق و باور و ایمان، نه به آن اعتقاد قلبی دارد و نه بدان ایمان و تصدیق. بنابراین 

جا که، از نظر عقل خاص خود، از طبیعت عقل فقط به واقع اعتقاد قلبی و ایمان دارد، اما از آن
پیماییم های عبور به واقع را میقع دسترسی داریم راههای علمی کاشف از واقع به واطریق صورت

قل ع ،تا در آن وارد شویم، ولی چون ممکن است به دلیل جواز خطا راه را درست نیامده باشیم
لمی او را با های عهای علمی خود به صورت مشروط و مقید، یعنی به شرطی که آن یافتهبه یافته

 ام دارد.واقع مرتبط کرده باشد، اعتنا و اهتم
اعتقاد یا دیانت به معنای اعتقاد به واقع دین بر اساس منابع دین با به میان  ،آن چه گذشت

ه نتایج اعتقاد و ایمان مشروط ب ،آمدن فعالیت عقلی اجتهاد بود. حاصل تالش اکتشافی اجتهادی
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 به دست آمده است.
د و وی منابع دین به خداوناما اگر اعتقاد یا دیانت به معنای نسبت دادن امر کشف شده از ر 

ی قسم دوم تا چهارم احتمال خطا برای خود را جا که عقل در ادلهباشد، از آنمعصومین 
ل تواند آن محتوا را، بدون احتمازیرا نمی ؛اشدتواند به آن محتوا اعتقاد داشته بدارد نمیروا می

 خطا از طرف خدا، به صاحبان منابع دین نسبت دهد.

 گیریو نتیجه بندی. جمع9

داند طبیعت عقل خالف آن را محتمل نمی به طوری که ،فقط به هرچه یقین عقلی تعلق گیرد
 توان اعتقاد قلبی و یقینی ورزید.)از آن نظر که خالف آن با اصول عقل سازگار نیست( می

توان به آن یقین عقلی رو که نمیبنابراین، هرچه در معرض احتمال خالف باشد، از آن
 شت، متعلق اعتقاد یقینی نیست.دا

توان متعلق می ،ی ظن عقلی بسیار محتمل پایین آمدیمی یقین عقلی به مرتبهاگر از مرحله
آن را پذیرفت و به صورت مشروط آن را مطابق با واقع دانست. اگر عقل با اصول و قواعد خود 

 ؛گیردار میی گمان عقلی قر رتبهامری را به طور اکتسابی نسبت به واقع به دست آورد، آن امر در م
و آن  تتوان این گمان را نادیده گرفاما نمی ،ل طرف مقابل به کلی نفی نشده استزیرا احتما

زیرا ظن عقلی مستند به مدارکی است که شرایط الزم کشف واقع را  ؛را به مانند جهل قرار داد
 دارد، هرچند به صورت شرط کافی در حّد تعیین واقع نیست.

ی نف ن ظن عقلی، یک مرحله از حرکت عقل به سوی کشف واقع است و آیات داّل برای
ن و از ظ ، عقل با داشتن احتمال طرف مقابل، اصالً زیرا اوالً  ؛شامل آن نیست اصالً  ،اتباع ظن

گمان محض پیروی ندارد؛ بلکه عقل فقط در صدد پیروی از واقع است. از این رو ظن خود را 
برد و به محض رسیدن به واقع، در صورتی که با گمان او مطابق نباشد، از به محک واقع می

ی دهتوان گفت مدلول آیه، مذمت کنن، میثانیاً  پیوندد.دست برداشته به واقع می ی خودنظریه
ت ی آن مواردی اسمدرک است و قرینهپایه و اساس و بیی ظن بیپیروی از گمان و ظن درباره

ازگار های آن ستواند آن موارد را بپذیرد، چون با اصول و پایهکه طبیعت عقل به هیچ وجه نمی
هرچند  ا،هقط اموری است که مدرکی به نفع آننیست. به تعبیر دیگر، موارد یاد شده در قرآن، نه ف
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به کاستی و نقصان، وجود ندارد، بلکه مدرک بر خالف آن برقرار است، به طوری که طبیعت 
 ی آن موارد تصور معقولی داشته باشد.تواند دربارهعقل حتی نمی
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