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This article aims at introducing the critical rationalist approach to Quranic studies. 

Following some preliminaries concerning the Quran and Quranic studies in the first 

section, a summary account of critical rationalism will be presented in the second 

one. Then, the critical rationalist view of religion will be briefly presented in the 

third section. In section four, a set of interrelated concepts, namely, ‘algorithmic 

compressibility’, ‘complex systems’, and ‘logical depth’, will be introduced. 

Building on the results of the earlier sections, in section five, it will be argued that 

the Quran is a complex system with a considerable logical depth whose message can 

be best understood with the help of critical rationalism. Section six contains a short 

discussion concerning the Quran and semantical and hermeneutical approaches. 

Section seven is dedicated to a brief critical comparison between Imam Ali’s method 

of understanding the Quran, known as ‘the method of istintaq (interrogation)’ and 

the critical rationalist’s approach. Some possible criticisms of critical rationalism are 

discussed in section eight and section nine recaps and summarizes the discussions 

in the article. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The Quran constitutes the backbone of the Islamic civilisation. The majority of Muslims regard this book 

to be the words of God which were revealed to the Prophet Mohammad over a period of twenty-three years. 

Since the revelation of its first verses in Mecca some 1400 years ago, the Quran has remained a constant 

source of inspiration for all Muslims. It has not only impacted scores of intellectuals, thinkers, men of 

literature, artists and professionals throughout the ages, it has also given rise to a number of novel disciplines 

which are collectively known as ‘the classic Islamic sciences. 

Thousands, perhaps tens of thousands, of books and papers have been written about various aspects of 

the Quran by Muslims and non-Muslim scholars in the past (almost) one and a half millennia. But these 

works have not exhausted what the Quran has to offer. The secret of the longevity of the Quran and its 

freshness for all times and places and every generation is one of the issues I wish to discuss in this paper . 

The general aim of the paper is to introduce a critical rationalist approach to studying the Qur'an. Critical 

rationalism is a theoretical framework and also a form of life. It was the brainchild of the Austrian-British 

philosopher, Karl Popper. It endeavours to, among other things, accomplish the following three main 

objectives: 1) it is a quest for knowledge and truth, for ‘emancipation through knowledge’ and ‘spiritual 

freedom; 2) it seeks undogmatically to subject all attitudes, ideas, institutions, and traditions (including 

one’s own tradition), along with knowledge claims and claims about freedom, to critical examination and 

appraisal, and 3) it emphasise the need to recognise everybody with whom one communicates as a potential 

source of argument and of reasonable information and take the attitude that I may be wrong and you may 

be right, and by an effort we may get nearer to the truth. 

Chapter three deals with a brief account of religion according to critical rationalists. The chapter presents 

and defends the conjecture that all religions, and at the very least those that belong to the Abrahamic 

tradition, consist of two principal parts: ontological-epistemological and technological. The first part 

consists of an ontological and an epistemological statement. I.e. (a) There exists a non-human, Supreme 

Being who is regarded as the Creator and Sustainer and/or the Lord and Master of the whole realm of being, 

and (b) We can, in principle, learn more and more about this Being. The second part of all religions consists 

of rituals and religious practices, ethical norms, rules and regulations devised to assist the managing of the 

worldly affairs of the faithful. 

The paper then discusses a set of important and closely related notions, namely, ‘algorithmic 

compressibility,' 'complex systems,' and ‘logical depth,' that collectively provide an explanation for the 

miraculous richness of the Quran. 

In chapter five, three ways of approaching the Quran and benefiting from it, according to critical 

rationalists, are discussed. It is argued that the Quran is not a book of science. It complements the book of 

nature. Both books are authored by God. The content of the Quran is mostly about ‘the human conditions’. 

It is also argued that, as Imam Ali has stated in his Nahj al-Balāgah, the Quran is silent, and the method of 

istintaq (interrogation), introduced by the Imam, and should be adopted to make sense of the Quran. This 

method, according to critical rationalists, and in contradistinction to the views of some other scholars such 
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as Mohammad Baqir Sadr, is based on referring to the Quran in the light of a genuine problem and a 

conjecture which is developed as a provisional solution to the problem at hand. The Quran then can help us 

in three distinct ways: 1) it can play the role of a critic of our conjecture, 2) it can act as a source of heuristic 

for finding novel solutions for our problem, and 3) it can provide us with novel problems related to the 

problem we have had in mind. 

In the last chapter of the paper, some possible criticism of the critical rationalist approach to studying 

The Qur'an will be considered. Two main criticisms are in direct reaction to the set of views which are 

promoted by critical rationalism. Namely, all knowledge claims are conjectural and remain so forever, and 

that certainty is not an epistemic virtue; it belongs to the realm of personal psychology. It is argued that the 

Quran only rejects some types of conjectures ẓann (  ظن), but there are many verses in the Quran in which 

the notion of conjecture (ẓann) is used in the positive sense of a proper knowledge claim. As for the notion 

of certainty  yaqin  ( نیقی ) it is argued that the Quran corroborates the conjecture that certainty is subjective, 

it comes in degrees and of various types and it enjoys a dynamic status, in that people are constantly moving 

from one level of certainty to other levels . 

The article also offers examples of the application of the method of critical rationalism to the 

understanding of the Quran by discussing many different verses . 
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   توان آموخت؟   می چه و چگونه قرآناز 

 منظر عقالنیت نقاد یک بررسی از 

 علی پایا 

  apaya@islamic-college.ac.uk رایانامه:. رانیکشور، تهران، ا   یعلم استیس قاتیلندن، انگلستان. استاد وابسته مرکز تحق دلسکس، یوابسته به دانشگاه م یاستاد کالج اسالم

 چکیده  اطالعات مقاله 

 مقاله پژوهشی  نوع مقاله: 

 

 

 ۱40۱/ ۳۱/0۵ تاریخ دریافت: 

 2۹/0۶/۱40۱: بازنگری تاریخ 

 ۱40۱/ 0۷/ 0۱تاریخ پذیرش: 

 ۱40۱/ 0۷/ ۳0: انتشار تاریخ 

 

 

 ها:  واژهکلید

  ،ینقاد، عمق منطق   تی، عقالنقرآن

گمانه،   و  حدس  استنطاق،  روش 

 .نیقی

 

 

و    قرآن مقدماتی درباره  پژوهی است. پس از ارائه برخی مالحظات  قرآن هدف این مقاله معرفی رویکرد عقالنیت نقاد به  
پژوهی در بخش نخست، در دومین بخش توضیحاتی مختصر درباره دیدگاه عقالنیت نقاد ارائه خواهد شد. در دنبال    قرآن

گردد و سپس در بخش چهارم یک   می  گرایان نقاد در خصوص دین بازگو نکاتی به اختصار و اجمال درباره دیدگاه عقل
 « عمق منطقی»و    «ی پیچیدهها سیستم»،  «قابلیت فشرده شدن به نحو آلگوریتمی»یعنی  مجموعه از مفاهیم مرتبط  

، استدالل خواهد شد  اند ی پیشین عرضه شدهها معرفی خواهند شد. در بخش پنجم و با استفاده از مقدماتی که در بخش 
به مدد رویکرد عقالنیت نقاد  توان   می  یک سیستم پیچیده با عمق منطقی زیاد است و پیام آن را به بهترین نحو   قرآن

ی معنایی. در بخش  ها با بحث  قرآن فهم و درک کرد. بخش ششم در بردارنده بحث کوتاهی است در خصوص رابطه  
نسبت داده شده و به    قرآنهفتم یک مقایسه نقادانه )هرچند مختصر( میان رویکردی که به امام علی )ع( برای فهم  

ی  ها رسد. در بخش هشتم برخی انتقادات می  است و رویکرد عقالنیت نقاد به انجام  شهرت یافته  «قرآنروش استنطاق از  »
بندی مطالب مطروحه اختصاص   شوند. بخش نهم به جمع  می  مطرح و ارزیابی  قرآنگرایی نقاد به   احتمالی به رویکرد عقل

 دارد. 
 

 :DOI .۶۳۳-۶۶4 :(40)۱۶، های فلسفی پژوهش. نقاد تیاز منظر عقالن یبررس  کیتوان آموخت؟  می چه و چگونه قرآناز (. ۱40۱) .علی پایا: استناد

http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.15806 

 نویسندگان. ©                                                                                     .تبریزدانشگاه شر: نا
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   مقدمه
مطالعات  »در عرصه وسیعتری است که  ای   شود، قلمرو رشد یابنده می  شناخته  «پژوهی  قرآن ی یا  قرآن مطالعات  »که با عنوان  ای   حوزه

؛ ارنست و مارتین 20۱0؛ احمد و سان  ۱۹۹۷؛ نانجی  2008؛ سعید  ۱۹۹۳؛ هاوتینگ و شریف  ۱۳۷4نام دارد )خرمشاهی    «اسالمی
ی مسلمانان برای فهم پیامی که پیامبر )ص( از جانب ها توان در نخستین کوشش می  ی اولیه این حوزه مطالعاتی راها (. ریشه20۱0

را   قرآن(. محققان مسلمان و غیر مسلمان 200۳االعظمی  ؛؛ معرفت۱۳۶0)طباطبائی  جو کردو  خداوند برای آنان آورده بود جست
. برخی تاریخ آن و شرایطی را که تحت آن وحی بر پیامبر )ص( نازل شده اند ی مختلف مورد مطالعه قرار دادهها  از زوایا و جنبه

؛  ۱۳۶۳ق/8۷۹  ،ح.۱۳8۷ق/88۵.  ؛ سیوطی ح۱۳8۹ق/ ۷۶0)زرکشی ح.    اند را بررسی کرده  قرآن  «شان نزول»و به اصطالح    است
یی را که از دیدگاه مسلمانان این کتاب را به  ها ی ادبی و هنری آن، و نیز جنبهها  (؛ برخی جنبه۱۳۶2/ ۱۳4۶؛ رامیار 20۱۳نولدکه  

؛ قطب(؛ دیگران به 2008)شیخ مفید؛ سید مرتضی؛ جرجانی؛ رازی؛ بوالتا    اند کند مورد توجه قرار داده می  یک معجزه الهی بدل
ممکن   وجوه  دیگر  و  اخالقی،  علمی،  عرفانی،  فلسفی،  حقوق،  کالمی،  خویی  ۱۳۶0)طباطبائی    اند  پرداخته  قرآنوجوه  ؛ 

داتن  ۱۳۳4/۱۳۷۵ ایزوتسو  2004؛ وانزبرو  ۱۹۹۹ه.ق؛  نویسند۱۳۷4، خرمشاهی  ۱۳۷4؛ قطب؛  از  تاثیرات  (؛ شماری  بر    قرآنگان 
(؛ گروهی  20۱4اهلل   ؛ هدایت2000)اسدی    اند ی مختلف در حوزه علوم اجتماعی و انسانی را بررسی کردهها  و رشته  ها دیسیپلین

؛ ابو  ۱۳۶0)طباطبایی    اند رسیدههای بعد( در قالب یک کتاب را بربه پیامبر و سپس نحوه تدوین آن )در سال   قرآن دیگر شیوه ارائه  
؛ 200۶)ایوب    اند و رویکرد مفسران را گزارش و/یا تحلیل کرده  قرآن ی تفسیری  ها (؛ جمعی دیگر جنبه۱۳۹۳؛ سروش  ۱۳8۱زید  
 .۱( 200۶؛ ریپین ۱۹۹۶گتژه 

و مقاالت زیادی درباره آن نگاشته شده است. در قرن بیستم نشریات آکادمیک    ها  ، رسالهها  تا کنون کتاب  قرآناز زمان نزول  
مطالعات توان به عنوان نمونه به   می  . از این نشریاتاند ی پرداختهقرآنی مختلف به نحو تخصصی به مطالعات  ها متعددی به زبان

نشریه )دانشگاه تربیت مدرس(،  و حدیث  قرآنت ترجمه فصلنامه مطالعاالمللی امام خمینی(،  )انتشارات دانشگاه بین ی و رواییقرآن
)به انگلیسی،   و حدیث  قرآننشریه مطالعات  )به انگلیسی، انتشارات مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن(،    یقرآنمطالعات  

توان مدعی شد این کتاب  می  شده است  قرآنکه در طول اعصار و قرون به  ای   انتشارات بریل( اشاره کرد. نظر به اقبال گسترده
مستقیم بر  ی مسلمانان داشته است و در عین حل به نحو مستقیم و یا غیرها و اندیشه  ها نقشی محوری در شکل دادن به دیدگاه

 : اند را در میان مسلمانان اینگونه توصیف کرده قرآن زندگی غیر مسلمانان نیز تاثیر گذارده است. سه محقق معاصر مسلمان جایگاه 
طی چهارده قرن و در قلمرویی به وسعت مساکن مسلمانان در پنج قاره جهان،   قرآنعجیب نیست که  

میلیون نفوس مسلمان را این چنین به خود مشغول داشته است و این طور مردم دانشمند و خطیب،   ها هزار
ت در دنیا که مصلح اجتماعی و فقیه، سیاسی و پژوهنده، متوسل بدین کتاب بوده و هستند. کتابی نیس

گذرد که کتابی در این باره نشر نیابد.  نمی  مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته باشد. روزی  قرآنهمچون  
. حروف با نقطه و بی  اند قرنهاست که دانشمندان بدین کتاب اشتغال دارند. کلمات و حروفش را شمرده

آیه یا حتی کلمه را، خمس به خمس و عشر به  ین  تر ین یا بلندتر نقطه اش، کلمات کوتاه و بلندش، کوتاه
در هر آیه، مورد  ای   . جای هر کلمهاند عشر، حزب به حزب و جزء به جزء را شماره و به دقت تعیین کرده

 ها  مورد هزارای   قرار گرفته، هر زیر و زبَری از هر کلمه  ها ی متعدد کتابها ی مفصلی به بزرگی جلدها  بحث
داشته،   ها  .. بوده است. رسم الخط کلماتش بحث.و فقهی و تفسیری، و   بحث نحوی و صرفی و کالمی

تدبرات عقلی و شواهد اصولی و نظری مایه استنباط اصولیون و پایه علم اصول دین شده، معانی خطابها و 
اقتضای عام و خاص و نصّ و ظاهر و مجمل و محکم و متشابه و امر و نهی و نسخ و امثال آن، مایه اصول  

ته، اساس حالل و حرام و سایر احکام فقهی از آن نشات گرفته، داستانها و قصه کارِ مورخان شده،  فقه گش
موعظه و حکمت و تمثیل و وعد و وعید و حساب و کتاب و عِقاب و ثواب، تنبّه و عبرت خطباء و واعظان 

تاب سرچشمه گرفته است. را برانگیخته، علم فرائض و مواقیت و معانی و بیان و بدیع و امثال آن، از این ک

 
اند به هیچ روی حق مطلب را در   ی را در بر دارد و عناوین کتابها و نام نویسندگانی که در این فهرست ذکر شدهقرآنمجموعه از مطالعات  -یک زیر فهرست باال. 1

ی است.  قرآنمذکور صرفا ارائه شمار اندکی از منابع برای بررسی برخی از ابعاد مطالعات کند. غرض از ارائه فهرست   خصوص غنای این حوزه مطالعاتی بیان نمی
   کند، متکی نیستند.  پژوهی ادا می قرآنهای اصلی مقاله اما به هیچ روی به فهرست باال و یا هر فهرست جامعی که حق مطلب را در مورد  استدالل
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مورد توجه و عنایت جامعه بشری نبوده و نیست. اضافه    قرآن خالصه کنم، هیچ کتابی در جهان به اندازه  
دراز چهارده قرنی، چنین مصون از   کنم که به همین دلیل، هیچ کتابی در جهان، در طول یک چنین دوره

 ( ۵: ۱۳۶2/ ۱۳42، قرآن تاریخ.. )محمود رامیار، .دستبرد و تحریف قرار نگرفته
یا از َقَرَنَ )با هم بودن یا جمع کردن( آمده و یا از قَرَءَ)خواندن(. اینجا  قرآنگویند واژه  می شناسان اللغه فقه

اصالتا به صورت گفتاری به پیامبر    قرآندهم به این دلیل روشن که   می  من دومین معنای واژگانی را ترجیح 
القدس در هر نوبت نزول   متون اسالمی توضیح داده شده است که روح)ص( منتقل شد. در جای جای  

.. ..   نمود می  کرد و سپس پیامبر آنها را برای اصحاب بازگو  می  وحی، برخی از آیات را به پیامبر القاء یا الهام
انی و گذارد عمدتا مربوط است به قرائت زب می که بر زندگی روزمره مسلمانان تاثیر قرآنجنبه زیباشناسانه 

اصلی از  یکی  آن.  زیباشناسانه  تر تجوید  تاثیرات  به  قرآنین  زمانی که  است  آن  زبان شعرگونه  به  ناظر   ،
فعالیتی مهم در زندگی جمعی و  قرآنصورت فردی یا جمعی خوانده شود. به همین علت است که تالوت  

شود: در عروسی،  می  الوتت  قرآنیی از  ها آید. تقریبا در هر موقعیتی بخش می  فردی مسلمانان به شمار
جشن آغاز  در  و  نماز  ها عزا  مختلف،  شعائر  انجام  هنگام  در  بزرگداشت،  مراسم  دیگر  ها یا  یا  یومیه،  ی 

مها  موقعیت آیات  ذی  قرائت  پروژه  قرآنهبی.  افتتاح  در هنگام  یا مجالس ها همواره  برگزاری جلسات،   ،
 . (2 :2000رسد )نصر حامد ابوزید،  می جشن و سرور به انجام

هیچ قومی از اقوام و ملل صاحب کتاب مقدس، به اندازه مسلمانان کتاب مقدس آسمانی و دینی شان را  
که اساس حیات روحی و روحانی و زندگی فردی و جمعی شان را بر بنیاد این وحی   اند به جد و جهد نگرفته

عین الفاظ و بدون تغییر و تحریف به  ای   کریم فقط در این نیست که وحی نامه  قرآن. اهمیت  اند نامه نهاده
فرهنگ »دهد، بلکه در این هم هست که   می  است، و اساس شریغت و علوم شرعی اسالمی را تشکیل

 . ( 2۱-20 :۱۳۷4شناخت،  قرآناست )بهاءالدین خرمشاهی،  «آفرین
 قرآن  ینشان تر شود که از میان آنها مشهور می  ی مختلف نامیدهها کتاب مقدس اسالم در عربی به نامه

)خواندن( از سوی همه مسلمانان، صرف نظر از این که به کدام مذهب اسالمی تعلق دارند، به عنوان عین 
شود که به وسیله ملک اعظم یعنی جبرئیل به قلب و روح و دهن پیامبر نازل   می  کالم الهی به شمار آورده

ابسته به آن نظیر قرائت موزون آن گردید. هم کلمات این کتاب و هم معانی آنها، همچون هر جنبه دیگر و
نامند، و  می کریم  قرآن شود. مسلمانان با آیات این کتاب، که آن را  می یا خوشنویسی آیاتش، مقدس تلقی

شوند و   می  آیند، در سراسر زندگی آیات آن را  می  شود، به دنیا  می یشان خواندهها در هنگام تولید در گوش 
نماز هنگام  بخش ها  در  روزانه  تالوتیها  ی  را  آن  از  تالوت می  ی  همراهی  با  ازدواج قرآنی  ها  کنند،   ی 

شود )سید  می  در کنارشان تالوت  قرآنکنند در حالی که آیات   می  کنند، و جان به جان آفرین تسلیم می
 (. ۵۷ :200۷حسین نصر، 
باید برای   می عینی،ای  کتاب به گونه، هر کوششی برای کمک به خوانندگان برای درک بهتر پیام این قرآنبا توجه به اهمیت 

آنان که به این کتاب عالقمندند مغتنم شمرده شود. مطالعه کنونی مبتنی بر یک رویکرد معرفتی/فلسفی خاص موسوم به عقالنیت 
 دهم.  می ی اصلی این رویکرد را در بخش بعد توضیحها است. من جنبه ۱گرایی نقاد(  نقاد )عقل

 گرایی نقاد عقل. 1

گرایی یک شیوه زیست و یک روش سلوک فکری و یک دیدگاه و رویکرد فلسفی است. این رویکرد نخستین بار به وسیله  عقل
( و به ۱۳84،  ۱۹۷2/۱۹۷۹،  ۱۹۶8ب،  ۱۹4۵الف،  ۱۹4۵،  ۱۹۳4/۱۹۵۹االصل انگلیسی، کارل پوپر ارائه شد )پوپر   فیلسوف اتریشی

(. برخی از ۱۹۷۵؛ آگاسی  ۱۹84/ ۱۹۶2؛ بارتلی  200۶،  ۱۹۹4یشتری یافت )میلر  وسیله برخی از شاگردان و همکاران پوپر بسط ب
 :2از معرفتی بدین قرار است اند ی این شیوه زیست و چشمها  ین جنبهتر اصلی

 
1. Critical rationalism 

 وامدار آثار پوپر، میلر و بارتلی است که در باال بدان اشاره شد.  ای ( که به نوبه خود تا اندازه 20۱8،  20۱8/ 2008،  20۱4است بر )پایا   این بخش بعضا مبتنی .2
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آزادی »، و ]دستیابی[  « رهایی از رهگذر کسب معرفت»جو برای دستیابی به معرفت و حقیقت، برای  و    گرایی نقاد جست عقل
 است؛  «معنوی

را، به همراه همه آنچه که اصطالحا معرفت،   ها  ، و سنتها ، نهادها ، اندیشهها کوشد همه گرایش  می  است کهای   رویکرد نقادانه
 شود در معرض ارزیابی نقادانه قرار دهد؛  می نامیده و آزادی
ه منزله یک منبع بالقوه برای استدالل عقالنی  باید ب می  کنیم می  کنند که هر که را با او ارتباط برقرار می  گرایان نقاد تاکید عقل

توان   می  خطا باشیم و دیگران بر صواب، و این که   و اطالعات معقول لحاظ کنیم و این رویکرد را در پیش بگیریم که ممکن است بر
 (. ۱۹۹4؛ پوپر ۱۹۶2/۱۹84شد )بارتلی  تر با تکاپو و تالش به حقیقت نزدیک

 شناسانه بر آن است که: شناسانه/معرفت  گرایی نقاد به منزله یک چارچوب روش  عقل
ی میان آدمیان نیست. این واقعیت ها واقعیتی موجود است که بر ساخته ذهن و زبان و اندیشه و قرارداد •

 االصول برای آدمیان قابل شناخت است.   اما علی
شدن به درکی حقیقی    تر هذا نزدیک مانند و مع می  و همواره چنین  اند زنانه ظنّی و گمانه  ها معرفتهمه   •

گیری از اشتباهات خود   رهگذر درس   از واقعیت، خواه واقعیت طبیعی و خواه واقعیت برساخته اجتماعی، از
 و تامل در اشتباهات دیگران، ناممکن نیست.

 و مسبوق به آنها هستند. ها نظریههمه مشاهدات پیچیده در  •
 سازی، به هر شکل و صورت، نه تنها نامطلوب که ناممکن است.  موجه •
رویکرد استقرایی، در مقام یک شیوه استنتاج منطقی، نامعتبر و عقیم و به منزله روشی برای اکتشاف،  •

 ناممکن است. 
یی که در دسترس نیستند، یکی از  ها ی موجود به حیطهها و داده  ها   مساله استقراء، یعنی تعمیم بینّه •

معرفت شبه  از  اصیل  معرفت  میان  تفکیک  مساله  چه   1فروع  که  است  نکته  این  به  ناظر  دومی    است. 
 (.200۶ ،آموزیم )میلر می آموزیم و اولی ناظر به این که چگونه می
معرفت بخودی »است که واجد اهمیت است و نه    «معرفتِ درخور و پر محتوا درباره واقعیت  رشدِ» •

 .«خود
کند: به نحو سلبی و به نحو ایجابی. رشد معرفت به   می  معرفت به دو نحو )که مکمل یکدیگرند( رشد •

ی ها  و کاستی  ها ی ما درباره واقعیت از رهگذر آشکار شدن خطاها نحو سلبی ناظر است به ابطال شدن گمانه
واقعیت درباره  فرایند  این  در  آنچه  که   می  آنها.  نیست  چنان  باشد،  چه  هر  واقعیت  که  است  آن  آموزیم 

یی که تا این زمان ها کردند. رشد معرفت به نحو ایجابی ناظر است به گمانه می  ی ابطال شده ادعا ها گمانه
یشان، تقویت شده باقی ها و نقص  ها خطای صادقانه ما برای آشکار ساختن  ها و علیرغم بهترین کوشش

ی بهتری ها درباره واقعیت را )تا زمانی که گمانه یا گمانهموقت . این قبیل دعاوی بهترین معرفت اند مانده
 گذارند.  می  جایگزین آنها شود( در اختیار ما

عرفت آدمی، که معرفت انسانی مطلق، قطعی، یقینی، تردیدناپذیر و موجه نتواند بود. به عبارت دیگر، م •
نامتعین ای   تواند واقعیت را دقیقا )با توجه به همه اجزای آن، که به گونه نمی  زنانه و ظنّی است همواره گمان

ی ادراکی محدود هستند ها  پر شمار و نامتناهی است( ارائه دهد. آدمیان، که موجوداتی خطا پذیر با ظرفیت
ی واقعیت را ها  ی آنان تنها تقریبی از برخی جنبهها یابند. بهترین گمانهنمیتوانند به امر نامتناهی احاطه  

 دهند.  می ارائه
  کند رشد  می  یی که واقعیت به اشکال گوناگون به ما عرضهها معرفت تنها از رهگدر تعامل با چالش •
نیم. این  ک می  بندی ی ممکن صورتها یی را به منزله پاسخها ما گمانه  ها کند. در پاسخ به این چالش می

و خطاهایشان آشکار   ها ی نقادانه قرار گیرند تا نقصها  ین ارزیابیتر باید در معرض دقیق می  سپس  ها گمانه
به عنوان پاسخ یا راه حل تکمیل کنیم. از   تر کم خطا ای   شود به این امید که در گام بعدی بتوانیم گمانه

 
1. problem of demarcation 
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دانیم که هر آنچه بر   می  هستیم پیشاپیش  ی ادراکی محدودها  آنجا که موجوداتی غیر معصوم با ظرفیت
برای فهم عالم یا ابزاری برای تغییر آن، خالی از عیب و نقص نخواهد بود. به همین  ای   بسازیم، خواه گمانه

یمان ها در برساخته  ها خطا  تر باید مصروف شناسایی هر چه سریع می  اعتبار، کوشش ما در مسیر رشد معرفت
ی خطا با هدف پرهیز از آنها شود. دو ها بهبود بخشی به آنها و نیز یاد گیری از رویکردبه نیت حذف آنها و  

 دهند.  می نمودار ذیل الگویی را برای رشد معرفت از رهگذر یادگیری در مسیر حذف خطا ارائه

 2مساله شماره           سازی و حذف خطا کارارزیابی نقادانه به نیت آش           حل پیشنهادی در قالب یک گمانه راه         ۱مساله شماره 

 رشد معرفت از طریق حذف خطا )الگوی ساده(  -1الگوی شماره 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الگوی رشد معرفت از رهگدر حذف خطا )الگوی بسط یافته(  -2نمودار 

ی  ها حل شود. راه می  عرضه ی مختلف به وسیله واقعیت به ما  ها یی هستند که در عرصهها مسائل، چالش  ، نمودار فوق  در دو •
باید مورد ارزیابی نقادانه   می  حل  دهیم. هر راه می  ارائه  ها یی هستند که ما برای غلبه بر چالشها پیشنهادی همگی در قالب گمانه

و جایگزین کردن   ها ، تالش برای رفع آنها یش آشکار شود. با روشن شدن ضعفها ضعف  تر و از آن مهم  ها قرار گیرد تا قوت
ی هر تکاپوی معرفتی سازنده که در مسیر صحیح به  ها شود. یکی از نشانه می  ی بهتر آغازها حل و راه  ها ی اولیه با گمانهها انهگم

با چالش می  پیش مواجهه  برای  تعامل  بار  پی هر  در  تازه  و  اصیل  مسائل  است که چون  ها رود ظهور  آن  نکته  این  دلیل  ست. 
ی ها ی دیگر مرتبط با آن را که احیانا در الیهها واقعیت نامتناهی است، تعامل با هر جنبه آن، جنبهگرایان نقاد   الفرض عقل علی

از حیث شناخت ای  ی تازهها سازد و با ظاهر شدن آثار علّی آنها، چالش می ی دیگر پنهانند آشکارها زیرین و یا در ظروف و جایگاه
 شود.  می ی موجود در آن آشکارها  واقعیت و ظرفیت تر دقیق
که فاقد محتوای آزمون پذیر    ها رسد. آن دسته از گمانه می  یا دعاوی معرفتی به دو صورت به انجام  ها آزمودن نقادانه گمانه •

-تحلیلیی عقالنی، منطقی و  ها ند که دسترسی تجربی به آنها امکان پذیر نیست به شیوها یی از واقعیتها تجربیند و یا درباره جنبه
یا دعاوی معرفتی که واجد محتوای تجربی هستند هم به شیوه فوق و هم با تکیه به   ها شوند. آن دسته از گمانه می نظری ارزیابی

 شوند.  می ی تجربی مورد ارزیابی نقادانه واقعها شبوه
سازد.    می  ر خود را آشکاررشد معرفت در گرو اخالقی بودن فاعالن شناسایی است. اخالقی بودن حداقل به صورت ذیل تاثی •

آید، به منزله غایتی فی نفسه و نه   می  برای کسب معرفتی بدیع به شمارای   باید به دیگری، که سرچشمه می  فاعالن شناسایی
یی که ها شناسانه، بخصوص گمانه برای رسیدن به هدف نظر کنند. فاعالن شناسایی همچنین در اریابی دعاوی معرفتای   وسیله

 سازد پرهیز کنند. می یی که نقادی را بالاثرها باید از توسل به شیوه می ،اند کرده خود پیشنهاد 
مستقیم برقرار است. ای  گرایی و پلورالیسم در زیستبوم معرفتی رابطه گرایان نقاد میان رشد معرفت با کثرت از دیدگاه عقل •

بومی که  ارائه تقریبی حقیقت نمایانه از واقعیت دارند، در زیستیی که در مسیر صواب و در راستای  ها شانس دستیابی به گمانه
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اندیشهها شود، به مراتب بیشتر از زیستبوم می  ی متنوع در آن عرضه ها و گمانه  ها کثرتی از دیدگاه آنها تک    ها یی است که در 
 حاکمیت دارند. 

د: آن بخش از واقعیت که جهان مادی را در خود  نکن می  ی ذیل تقسیمها گرایان نقاد، واقعیت را از یک منظر به بخش عقل •
  (W2)  2ی معرفتی و روانشناسانه و احساسی و ادراکی هر فرد آدمی جهان  ها شود. جنبه می  نامیده  (W1)  ۱جای داده است جهان  

میان جهان   تعامل  از  دارد.  تازه۱و جهان    2نام  واقعیت  در   می  ظهورای   ،  که  جایگاهی  از  است  عبارت  که  برگیرنده همه  یابد 
، اصول اخالقی، قوانین و مقررات، ها ، گمانهها ی واقعیت. همه نظریهها زبانی آدمی برای تعامل با چالش-ی معرفتیها برساخته

  . ...   و  ها و نقاشی  ها و تصویر  ها  و موسیقی  ها ، صورت همه نغمهها و همه انواع دیگر تکنولوژی  ها و ابزار  ها و ماشین  ها نقشه نهاد
ی  ها ین معیار واقعی بودن واجد بودن توانایی بر تاثیر گذاری بر وماقعیتتر ، جهانی واقعی و عینی است. واقعی است زیرا مهم۳جهان  

تواند بر افراد  می  از این توانایی برخوردارند. به عنوان مثال متن یک سخنرانی یا کتاب  ۳ی موجود در جهان  ها دیگر است. هستومند
وادارد. این جهان در عین حال عینی است، زیرا شرط عینی بودن    ۱یی در جهان  ها د و آنان را به انجام فعالییت( تاثیر بگذار2)جهان  

(. آنچه ۱۳۹۵  ،20۱۱)پایا    «دسترس پذیر بودن و قابل ارزیابی نقادانه بودن در حیطه عمومی است»را داراست. عینی بودن یعنی  
  گذارند و از یکدیگر اثر  می  در یکدیگر تاثیر   2است. هر سه جهان به وساطت جهان  گیرد این شرط را حائز   می  جای  ۳در جهان  

 پذیرند.  می
 ( پدید2یی را برای فاعالن شناسایی )جهان  ها چالش  ۱است. تحوالت در جهان    ۳و    ۱واسطه میان دو جهان    2جهان   •
ای   ی تازهها  تواند چالش می  مندرج است نیز   ۳ن  شود. آنچه در جها می  درج  ۳در جهان    ها به این چالش  ها آورد. صورت پاسخ می

 وادارد. ۱را برای فاعالن شناسایی مطرح سازد و آنان را به اعمال تغییرات در جهان 
تعلق دارد. هر فرد   ۳باید عینی باشند )به تعبیری که در باال ذکر شد(. معرفت به این اعتبار به جهان   می  دعاوی معرفتی •

تواند واجد معرفت )در قالب دعاوی معرفتی( باشد. اما از آنجا که این دعاوی عینی نیستند، معرفت  می ناخود احیا 2آدمی در جهان 
 شود.  نمی به شمار آورده «معرفت عینی»، 2جهان 
شناسانه نیست. القای یقین در افراد با استفاده از علل بیرونی،   یقین به قلمرو روانشناسی شخصی تعلق دارد و امری معرفت •
ی الکتریکی یا الکترومغناطیسی و نظایر آن کاری شدنی ها تبلیغات، مغز شویی، متصل کردن الکترود به مغز و گذراندن جریان  نظیر

این طریق حاصل از  یقینی که  اما  یقینی که شخص در تجربه می  است.  ارزش معرفتی است.  نوع  ی شهودی  ها شود، فاقد هر 
یابد احیانا ممکن است برای خود شخص معرفت آفرین باشد. اما این نوع   می  دست  ها ی زیسته وجودی بدانها شخصی و تجربه

)در معنای دقیق این اصطالح( به   «معرفت»چون در حیطه عمومی دسترس پدیر نیست )و تا زمانی که چنین باشد(    «معرفت»
، پایا ۱۹۷۹زیابی نقادانه باشد )پوپر  باید در حیطه عمومی قابل دسترس و ار می  شود. معرفت، چنان که گذشت، نمی  شمار آورده

20۱۱، ۱۳۹۵ .) 
شود.  می  ی این سه جهان را نیز پذیراها  گیرد ضرورتا محدودیت می  هرچه در سه جهانی که آدمی بدان دسترسی دارد جای •

فعل شوند. جهان  توانند بال می  االصول، ی بالقوه نامتنهای به نحو نامتعینی موجود است، که علیها در هر یک از سه جهان ظرفیت
 ی بینهایت ریاضی، که به نحو نامتناهی و احیانا نامتعین بزرگند. ها یی است، نظیر سلسلهها ، دارای هستومند۳

باید به   می  باید به وسیله آدمی در مواجهه با واقعیت تولید شوند، می  )و امثالهم( که  ها و فرضیه  ها ، گمانهها همه نظریه •
کنند. نقش واقعیت آن است که به منزله داور  نمی  پیشنهاد ای   واقعیت هیچ راه حل یا گمانه یا نظریه  وسیله آدمیان برساخته شوند.

حل پیشنهادی ما در مسیر ناصواب قرار داشته باشد   (. اگر راه۱، فصل  ۱۹۹4/۱۳84و قاضی، دعاوی معرفتی ما را تصحیح کند )پوپر  
کنیم. اگر از سوی   می  این حال نیز ما )به نحو سلبی( معرفتی درباره واقعیت کسبکند. اما حتی در   می  واقعیت آن را رد )ابطال( 

توانیم استنتاج کنیم این است که   می  دیگر، نظریه یا گمانه پیشنهادی ما مورد تقویت قرار گرفت، در آن صورت حداکثر چیزی که
توانیم آن را در مسیر صواب )یعنی در مسیر    می  سازد،در حال حاضر، و تا زمانی که واقعیت نقایص گمانه پیشنهادی ما را آشکار  

 نزدیک شدن به شناخت )تقریبی( واقعیت( تلقی کنیم و از آن برای حل مسائل عملی خود بهره بگیریم. 
آنها،  ها در مسیر کسب معرفت به شیوه ارائه گمانه • باید میان دو ظرف و زمینه مهم   می  و تالش برای تصحیح نقایص 

. نقش این دو ظرف و زمینه در تولید متفاوت اما  «ظرف و زمینه داوری و ارزیابی»و  «ظرف و زمینه اکتشاف»یم: تفکیک قائل شو
توانند معرفت تولید کنند. ظرف و زمینه اکتشاف به قلمرو   نمی  مکمل یکدیگر است. هیچ یک از این دو ظرف و زمینه بتنهایی

هر فرد مرتبط است. این قلمرویی است که در آن در نتیجه    2یقا با جهان  روانشناسی شخصی تعلق دارد. این ظرف و زمینه عم
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یی که واقعیت برایش مطرح ساخته است )به شرط احراز  ها مند شخص برای حل مسائل و غلبه بر چالشتکاپوی مستمر و نظام
سائل مورد نظر در قالب بارقه بصیرت، حل مآید که راه  می  بخش( احیانا این امکان بوجود  –شرایطی که بعدا توضیح داده خواهد شد  

، اند الهام غیبی، تجلی شهودی، و نظایر آن بر شخص مکشوف شود. این قبیل تجربیات، همگی از سنخ تجربیات وجودی و شخصی
ها  ین تجربهگیری از ا پایند و نظیر هر تجربه دیگر عینا قابل تکرار نیستند. برای بهره نمی  زمان درازی  شناسانه ندارند، جنبه معرفت

ظرف و  » باید در   می  ی شخصی آنگاهها باید آنها را به مدد حافظه، زبان و مفاهیم بازسازی کرد. صورت بازسازی شده تجربه می
ی بازسازی ها ی آن آشکار شود. صورتها و کاستی   ها در معرض نقادی در حیطه عمومی قرار گیرد تا نقص  «زمینه داوری و ارزیابی 

ی تجربه مورد نظر را در خود جای دهد و همواره صورتی تقریبی  ها  تواند بتمامه همه جنبه نمی  شخصی هیچگاهی  ها شده تجربه
ی واقعیت به مدد زبان و ها از جنبهای   ی زیسته خواهد بود. این نکته البته در مورد همه مواردی که جنبهها  و ناقص از آن واقعیت

از واقعیت به مدد همین    تر و صحیح  تر هذا نزدیک شدن به شناختی دقیق ت. معشود صادق اس می  مفاهیم برساخته ما بازسازی
 االصول، ناممکن نیست.  ی بازسازی شده، علیها صورت

 . عقالنیت نقاد و دین2
. بخش اول دربرگیرنده  اند  همه ادیان از دو بخش اصلی تشکیل یافته  ۱گرایان نقاد که گرایش دینی دارند در نظر آن دسته از عقل

 (: ۱۳۹۱ذیل است )پایا    «ساده»شناسانه پیام ادیان است و متشکل از دو گزاره   ی وجودشناسانه و معرفتها جنبه
 گزاره وجودشناسانه: مُلک هستی صاحبی دارد؛  (الف
 پذیر است. االصول امکان علیشناسانه: شناخت صاحب مُلک هستی  گزاره معرفت( ب

دارد. ادیان مختلف ای   گزاره نخست بازگوکننده این نکته است که هستی به خود ظاهر نشده است بلکه مالک و نگاهدارنده
ادیان ممکن است ویژگی می  ی مختلفی به این نگاهدارنده و مالک نسبتها  احیانا ویژگی ی این مالک و  ها  دهند. در برخی از 

.. بیان . مدارانه )آنتروپومورفیک(، نظیر برخورداری از حکمت و قدرت و دست و چشم و ی انسانها نگاهدارنده در قالب مشخصه
شود. اما در   می  شکل کیهانی توصیف شود. در برخی دیگر از ادیان احیانا این مالک و نگاهدارنده در قالب نوعی نیرو و انرژی بی

ی  ها ها به شیوه افق وجود دارد که مُلک هستی کر و کور و فاقد حس نیست و به رفتار افراد و گروههمه ادیان بر سر این نکته تو
 دهد.   می «پاسخ»معین 

ی مختلف برای ها ی تکنولوژیک است که در قالب شعائر و دستورالعملها ی ادیان یکسره ناظر به جنبهها بخش دوم آموزه
گرایان نقاد   ، از هر سنخ، چنان که عقلها (. تکنولوژی۱۳۹۱شود )پایا   می  ظاهری فردی و اجتماعی  ها کنش و رفتار در عرصه

، ها دهند. البسه، اتومبیل می  ی غیر معرفتی افراد پاسخها : برخی به نیازاند ( دارای دو کارکرد اصلی۱۳۹۱،  ۱۳8۶دهند )پایا   می  توضیح
، و نظایر آنها از این قبیلند. برخی دیگر از تکنولوژی به  ها ، رستورانها ، بانکها ، هتلها و از آنجمله دموکراسی ها  ، حکومتها خانه

کنند. اما هیچ نوع تکنولوژی هیچگاه نقش پاسخگویی به رفع  می  ی معرفتی کمکها  برای رفع نیاز  ها منزله ابزار به تسهیل تکاپو
، ها  ، قلمها ، کتابها با دانش/معرفت است. کامپیوتر  ها تواند شد. رفع این دسته از نیاز نمی  دار دهنیاز معرفتی را به صورت مستقیم عه

توانند هر دو کارکرد را   می  نیز البته  ها  تعلق دارند. برخی از تکنولوژی  ها .. به این دسته دوم از تکنولوژی.و  ها ، تخته سیاهها عینک
برای سرگرمی و گذران وقتند و هم ابزاری برای کمک  ای  همراه )موبایل( جدید هم وسیلهی ها  متکفل شوند. به عنوان مثال تلفن

 ی معرفتی. ها به تکاپو
همان دوکارکرد اصلی را )اما در دایره اهداف دین( حائزند. شعائر و مناسک   ها ی دینی نیز نظیر همه دیگر تکنولوژیها  تکنولوژی

نماز نظیر  نظایر آن همگی ی روزانه، حج عمره و تمها دینی  احکام معامالت و  منکر،  از  به معروف و نهی  امر  تع، زکات، روزه، 
به شمارها  تکنولوژی نیاز  می  ی دینی  به رفع  یا  آنها    ی غیر معرفتی مومنان در ظرف و زمینه یک فرهنگ دینی کمک ها آیند: 

ی معرفتی مومنان را در ها ا به منزله ابزار تکاپوکنند )نظیر کارکرد زکات یا احکام مربوط به معامالت در دین اسالم( یا صرف می
ین نیاز معرفتی مومنان در ظرف و زمینه یک دین خاص، شناخت بهتر  تر کنند. مهم می  ظرف و زمینه حیات دینی شان تسهیل

را کمک کند   تواند مومنان می  ی آن دین است. به عنوان مثال نماز، در ظرف و زمینه دین اسالم،ها بر وفق آموزه  «صاحب عالم»

 
فردی و هم به اعتبار قائل بودن به پلورالیسم معرفتی، در  . اما همگی آنان چنان که گذشت هم به لحاظ اخالقی بودن از جنبه  ندا  الادری  نقاد  گرایانعقل  از  شماری.  ۱

شود  هایی که از سوی نهادهای وابسته به ادیان سازمان یافته اعمال می مداران رفتاری توام با احترام دارند هرچند که احیانا ممکن است نسبت به برخی شیوه مقابل دین
 انتقاد داشته باشند. 
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تا به درک بهتری از خدا نائل شوند. اما البته خود نماز معرفت بخش نیست. بلکه یک نماز مقبول به رشد روحی و معنوی و معرفتی 
دهند.  می  ی دینی هر دو کارکرد را توامان انجامها نماید. برخی از تکنولوژی می  کند و تکاپوی معرفتی وی را تسهیل می  فرد کمک
کند و به این ترتیب یک نیاز غیر   می  با همبستگی بیشتر کمکای   ثال، حج از یک سو به مسلمانان در ایجاد جامعهبه عنوان م

  از خدا مدد  تر شدن به درکی حقیقی  تر  کند و از سوی دیگر به مومنان در تکاپویشان برای نزدیک می  معرفتی مومنان را برطرف 
 (. ۱۳۹۱رساند )پایا  می

شان )در قلمرو دین(  خصوص عملکرد موثر تکنولوژی دینی در کمک به مومنان در کسب اهداف معرفتییک نشانه وثیق در  
ی ها بروز تحوالت مثبت در شیوه سلوک و رفتار فرد مومن است. اگر رفتار مومن با دیگران )اعم از مومن و غیر مومن( به لحاظ معیار

رد مومن به دیگران ظلم کند، یا در معامله با آنها مرتکب تقلب شود، یا حقوق  اخالقی و انسانی غیر قابل قبول باشد، نظیر این که ف
..( با فرض این که شخص .ی دینی )نظیر حج و نماز وها توان حکم کرد که تکنولوژی می  دیگران را زیر پا بگذارد، در آن صورت

به نحو مناسب و در راستای مورد    ها  ی این تکنولوژیها و او نتوانسته است از کارکرد  اند عامل به آنها باشد، تاثیری در فرد نداشته
 (. ۱۳۹۱نظر دین بهره بگیرد )پایا 

 قرآن ، عمق منطقی و 1ی پیچیده، قابلیت فشرده شدن به نحو آلگوریتمیها سیستم. 3
ی ها . در دههاند جلب کردهیی هستند که توجه دانشمندان و محققان را در دو قرن اخیر به خود  ها ی پیچیده در زمره پدیدارها سیستم

ی پیچیده حاصل شده است. در ها و نحوه رفتار سیستم  ها ی زیادی در زمینه کاوش در خصوص انواع، مشخصهها اخیر پیشرفت
رکار تکمیل  اند در آمریکا( که دست  ۳در اتحاد جماهیر شوروی، و گرگوری چیتین  2برخی از محققان )آندرئی کولموگروف   ۱۹۶0دهه  
  ها  ی پیچیده و تمییز گذاردن میان این نوع سیستمها جدید انفورماسیون )اطالعات( بودند ایده ذیل را برای تشخیص سیستمدانش  

ی آشوبناک، پیشنهاد کردند. آنان توضیح دادند که درجه پیچیدگی یک  ها ی ساده و سیستمها از دو نوع دیگر سیستم، یعنی سیستم
 (. 2۵0، ص ۱۹88تواند آن را وصف کند مشخص ساخت )دیویس  می کوتاهترین توصیفی کهتوان با توجه به طول  می سیستم را

یی که رفتارشان اتفاقی  ها توان با توصیفات کوتاهی آنها را وصف کرد. در برابر، سیستم می  ی ساده آنهایی هستند کهها سیستم
توان   می  توان در آنها تشخیص داد، نمی  الگوی منظمی رایی که هیچ نوع  ها را، یعنی سیستم  ۵ی آشوبناک ها ( است یا سیستم4)رندوم 

توصیف کرد؛ یا   «منظم است  سیستم فاقد هر نوع الگوی»یا با کمک یک پیام ساده اما فاقد محتوای اطالعاتی غنی، نظیر این که  
ف متناظر با آن جزء  با پیامی که طول آن به اندازه طول خود سیستم است: یعنی به اندازه هر جزء یک سیستم واجد یک توصی

یی که به نحو آلگوریتمی ها توان به مدد پیام نمی  ی آشوبناک راها ی واجد رفتار اتفاقی یا سیستمها است. به این اعتبار، سیستم
 توضیح داد.  اند فشرده شده

یی که ها با استفاده از پیامتوان آنها را   می  قرار دارند کهای   ی پیچیدهها  ی ساده، اتفاقی و آشوبناک، سیستمها در برابر سیستم
توان رفتار سیستم متشکل از خورشید و سیارات منظومه   می  به نحو آلگوریتمی قابل فشرده شدن هستند توصیف کرد. به عنوان مثال

 را با استفاده از قوانین مکانیک نیوتنی توصیف کرد. این قوانین صورت فشرده شده آلگوریتمی توصیفات این سیستم پیچیده  شمسی
سیستم دیگر،  عبارت  به  صورت  ها هستند.  به  شدن  فشرده  قابلیت  توصیفاتشان  که  شمسی،  منظومه  سیستم  نظیر  پیچیده،  ی 

ی رفتاری است که در قالب توصیفات آلگوریتمی فشرده  ها را داراست، از الگوهای رفتاری منظم برخوردارند. همین الگو آلگوریتمی
 (. ۱۹۹۵شده، قابل ارائه است )دیویس 

انی که دانشمندان توجه خود را به بزرگترین سیستم شناخته شده، یعنی کل کیهان معطوف کردند متوجه شدند که این زم
سیستم نوع خاصی از پیچیدگی را واجد است که با پیچیدگی سیستمی نظیر منظومه شمسی تفاوت دارد. سیستمی نظیر کیهان هم 

ر قالب توصیفات قابل فشرده شدن به نحو آلگوریتمی قابل بیان است، و هم  ی منظمی است که دها ی مکرر و الگوها دارای نظم
توان تشخیص داد. دانشمندان برای مشخص ساختن  نمی  ی بکلی آشوبناک است که در آن هیچ نوع نظم مشهودی راها دارای جنبه

ای   ی پیچیدهها (. همه سیستم۱۳۶  : ۱۹۹2)دیویس  کنند   می  استفاده  ۶« مندپیچیدگی نظام»ی پیچیده، از عنوان  ها این قبیل سیستم
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گذارند،  می  توان در آنها شناسایی کرد به نمایش نمی  یی را که نظم مشهودی راها ی مشهود و جنبهها نظیر کیهان که ترکیبی از نظم
 دارای این نوع از پیچیدگی هستند.
بی ام به پژوهش سرگرم  ای     د آمریکایی که در موسسهی پیچیده به وسیله چارلز بِنِت دانشمنها گام بعدی در شناخت سیستم

کم و بیش کیفی، و نه بر اساس طول ای   ی پیچیده، به گونهها  را برای مشخص کردن سیستمای   است برداشته شد. بنت شیوه
معیاری است برای  بود که    «۱عمق منطقی »کوتاهترین توصیف ممکن سیستم، پیشنهاد کرد. شیوه پیشنهادی بنت متکی به مفهوم  

 رود:  می پیامی که برای توصیف یک سیستم به کار «عمق»یا  «ارزش »یا  «کیفیت»ارزیابی 
و سیارات   دارای محتوای اطالعاتی باال اما ارزش پائین است؛ یک جدول نجومی، که موقعیت ماه  ها یک رشته از شیر یا خط

کند، اطالعی بیش از آنچه که معادالت مربوط به گردش ماه و سیارات به همراه   می  را در هر روز برای یک دوره صد ساله معین
دهند، در بر ندارد، اما این جدول، دارنده آن را از انجام  می  ت ارائهکه محاسبات با استفاده از آنها انجام شده اس  ای شرایط اولیه

 سازد. می دوباره محاسبات برای تعیین موقعیت این اجرام معاف

رسد ارزش یک پیام نه در اطالعات موجود در آن مندرج است، نه در اضافات واضح و آشکار موجود در   می  به این اعتبار به نظر
  توان  می  تنها  که  ییها بخش  یعنی  –توان آن را »اضافات مدفون شده« نامید    می  رات(، بلکه در آنچه که احیاناپیام )نظیر تکرار مکر

د،  کن  راهنمایی  را  او  کسی  آنکه بی  آنها،  از  تواند می  االصول علی  پیام  گیرنده  که  ییها چیز  کرد،  بینی پیش  را  آنها  فراوان  دشواری  با
 . بسیار قابل مالحظه هزینه و وقت و انرژی و توان محاسباتی سر در آورد، اما تنها با صرف 

به عبارت دیگر، ارزش یک پیام در میزان کاری مندرج است که خالق پیام برای آن که گیرنده پیام را از انجام دوباره ]اما همراه  
 . (۱۹88)بنت  با مشقت فراوان آن[ معاف سازد، به انجام رسانده است

پیشنهاد کرد که هر چه کاری که خالق یک سیستم برای تولید آن به انجام رسانده است بیشتر بوده باشد،  به دیگر بیان، بنت  
بیشتر خواهد بود. مثال ذیل نکته    عمق منطقی سیستم تولید شده، یعنی میزان اطالعات مندرج در آن مرتبط با نوع کار انجام شده،

تصاویر یک اسکلت واقعی و یک اسکلت چوبی را که به عنوان مدل برای    ۵و    4ی  ها  دهد. شکل می  مورد نظر بنت را بهتر توضیح
 دهند.   می رود، نمایش می آموزش به کار

  

       

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 2: تصویر یک اسکلت واقعی 4تصویر شماره 

 
1. logical depth 

  منبع:. 2
https://www.google.co.uk/search?q=human+skeleton&client=firefox-a&hs=YZb&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=  
nts&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cMiBVI6gKsXd7gah9oHwAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=609 

https://www.google.co.uk/search?q=human+skeleton&client=firefox-a&hs=YZb&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=%20nts&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cMiBVI6gKsXd7gah9oHwAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=609
https://www.google.co.uk/search?q=human+skeleton&client=firefox-a&hs=YZb&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=%20nts&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cMiBVI6gKsXd7gah9oHwAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=609
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 1چوبی  : تصویر یک اسکلت5تصویر شماره 

که بر اساس –آن دو به این قرار است: برای تولید اسکلت واقعی، کیهان    «عمق منطقی»میان دو اسکلت در ارتباط با    تفاوت
اولیه تا زمان تکمیل اسکلت مورد    2بانگ از لحظه مِه  -گذرد می  میلیارد سال   ۱۳.۷شناسانه از عمر آن   ی کیهانها آخرین دانسته
را تولید کند. معنای این امر   در تکاپو بوده است تا بتواند این سیستم )یعنی اسکلت واقعی مورد اشاره(میلیارد سال   ۱۳.۷نظر قریب 

)یعنی از اولین    آن است که کلّ اطالعاتی که از لحظه مه بانگ اولیه تا زمان تکمیل اسکلت برای تولید آن به کار گرفته شده است
تا زمانی که منظومه شمسی پدید آمد و سپس سیاره زمین   ها  و کهکشان ها لحظه انفجار بزرگ تا مراحل بعدی شکل گیری ستاره

ی حیاتی انسان ایجاد گردید و یکی از آنان اسکلتی ها در آن شکل گرفت و آنگاه در این سیاره حیات ظهور یافت و از دل انواع گونه
توان گام به گام این   می  رش در اینجا نموده شده حائز شد( در درون اجزای اسکلت موجود است و با کنار زدن هر الیهرا که تصوی

اطالعات مندرج در درون اسکلت را بازیافت کرد و تاریخچه کل کیهان را در این مسیر خاص )مسیر تولید این اسکلت مشخص( 
اندازه عمر کل ای   بسیار قابل مالحظه  «عمق منطقی»ه، دارای  بازسازی کرد. به این ترتیب اسکلت مورد اشار است: عمقی به 

کند،  می  کیهان. در مقایسه، اسکلت چوبی، از حیث اطالعاتی که به محققان در خصوص نحوه تولید یک اسکلت انسانی عرضه 
دو اسکلت، دومی هیچ نوع اطالعی  بسیار اندکی است: احیانا صرفنظر از شباهتی ظاهری میان شکل بیرونی    «عمق منطقی»واجد  

شناس یا پزشک که قصد  دهد. به این اعتبار، یک زیست نمی  در خصوص فرایند تولید اسکلت انسانی در اختیار دانشمندان قرار
برد که اسکلت برد. البته این نکته را نباید از یاد   ای نمی ی اسکلت آدمی دارد، از مطالعه اسکلت چوبی بهرهها مطالعه در راز و رمز

یی که  ها ، دارای عمق منطقی قابل مقایسه با اسکلت مورد اشاره است. یعنی کیهان برای تولید چوب«چوب بودن»چوبی، از حیث 
، به ها میلیارد سال صرف کرده است. بررسی این چوب  ۱۳.۷آنها برای تولید اسکلت چوبی استفاده شده است، زمانی معادل  از  

دهد. اما آن مسیر تطوری  می   دانشمندان اطالعات جامعی در خصوص یک مسیر تطوری دیگر که در کیهان تحقق یافته است ارائه
 نیست بلکه به نحو تولید چوب مربوط است. «اسکلت آدمی»گیری  واجد اطالعی درباره نحوه شکل

منطقی» آلگوریتمی»و    «عمق  نحو  به  دو    «قابلیت فشرده شدن  پیچیدگی سیستمها معیارهر  درجه  برای سنجش  ی  ها  یی 
با استفاده از کامپیوتر شبیه سازی کرد، تفاوت میان این دو معیار را ها توان سیستم می  پیچیده هستند. از آنجا که   ی پیچیده را 

 توان این گونه توضیح داد:   می
ین برنامه کامپیوتری تر طول کوتاه  ر حالی که معیار قابلیت فشرده شدن به نحو آلگوریتمی توجه خود را بهد

کند، معیار عمق منطقی به   می  سازی کند معطوفتواند سیستم مورد نظر را باز می  افزاری( که )برنامه نرم

 
 31cm Woodcraft Construction Kit / 3D Wooden Model FSC Certified منبع: .1

 http://www.ebay.co.uk/itm/Human-Skeleton-31cm-Woodcraft-Construction-Kit-3D-Wooden-Model-FSC-Certified-/350726  
606317 

2. Big Bang 

http://www.ebay.co.uk/itm/Human-Skeleton-31cm-Woodcraft-Construction-Kit-3D-Wooden-Model-FSC-Certified-/350726%20606317
http://www.ebay.co.uk/itm/Human-Skeleton-31cm-Woodcraft-Construction-Kit-3D-Wooden-Model-FSC-Certified-/350726%20606317


 

 
 1401، 40، شماره 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 646   

646 

  باید کار کند تا بتواند سیستم مورد نظر را شبیه سازی کند، توجه دارد  می  ین زمانی که کامپیوترتر کوتاه
 (. ۱۳۷ :۱۹۹2)دیویس 

  ها مشهود این سیستم  «نظم»ی پیچیده به نحوی وثیق با مفهوم درجه  ها  و غنای اطالعاتی سیستم  «ق منطقیعم»مفهوم  
 کنند.  می استفاده ها سیستم «نظمیبی»ارتباط دارد. دانشمندان از مفهوم آنتروپی برای توصیف درجه 

سیستم  تر نها در اجزای کوچکتوان با استفاده از آ می ی متفاوتی کهها  آنتروپی عبارت است از شمار شیوه
 (.  20۱4، )بکر تغییر داد بی آن که در ترکیب کل سیستم تغییری ایجاد شود

به عنوان مثال، آنتروپی سیستمی نظیر یک تَلّ از آوار بر جای مانده از یک ساختمان تخریب شده بسیار باالست زیرا با جابجا  
اما  ؛کند می حفظ « تلّی از آوار»مورد نظر هویت خود را که عبارت است از   «سیستم»ی مختلف تَلّ آئار، همچنان  ها  کردن قسمت

ی رضا عباسی،  ها اهلل در اصفهان( یا یک اثر هنری، مثال مینیاتور آنتروپی سیستمی نظیر یک بنای شکیل )نظیر مسجد شیخ لطف
میان   نظم  است.  پائین  بسیار  دوره صوفیه،  در  ایرانی  نامدار  قبیل سیستممینیاتوریست  این  نوع   ها اجزای  باالست که هر  چنان 

ی دارای آنتروپی بسیار اندک  ها کند. سیستم می  برد و سیستم را دستخوش تغییر می  دستکاری در ترکیب اجزاء، زیبایی اثر را از بین 
 یی هستند که از عمق منطقی زیاد برخوردارند. ها و درجه نظم بسیار باال، سیسم

است که از عمق منطقی بسیار    «ای سیستم پیچیده»،  قرآناین گمانه را مطرح ساخت که    توان  می  باال   گیری از بحث با بهره
العاده غنی است. برخی از   واجد درجه سازماندهی بسیار باال و دربردارنده محتوای اطالعاتی فوق   «سیستم»زیاد برخوردارست. این  

: هر دو کتاب، بر  «کتاب کیهان»است مشابه و مکمل    «کتابی گشوده»  قرآن کنند که   می  گرایان نقاد این گمانه را پیشنهاد عقل
چنان   «کتاب»یی است که صاحب عالم برای راهنمایی ابناء بشر ارائه کرده است. هر دو  ها مبنای نظر مسلمانان در بردارنده هدایت

ی  ها  ی مشترک و برخی تفاوتها نده برخی جنبهآیند، هرچند که در بردار می  که مکمل یکدیگر به شمار  اند که گذشت واجد اطالعاتی
ی ها و رمز  ها یکی در قالب نماد  «آیات»نظر از این که   صرف  «کتاب»ین تفاوت میان این دو  تر اساسی نیز هستند. شاید مهم
بر خالف    «قرآنکتاب  »ی متشکل از اجزاء مادی، آن است که  ها  شود و دیگری در هیئت ساختار  می  مکتوب یا مصوت )آوایی( بیان

توان به این نکته   می  میان دو کتاب  ها هم واجد اطالعات توصیفی است و هم اطالعات تجویزی. از حیث شباهت   «کتاب طبیعت»
وریتمی قابل فشرده شدن  یی که به نحو آلگها تواند در قالب پیام می  گذارند که می  یی را به نمایش ها اشاره کرد که هر دو نظم

خورد اما هر دو سیستم  نمی  به چشم  «آشوبناک »ی  ها الظاهر جنبه علی  قرآنهستند آنها را توصیف کرد. عالوه بر این هرچند در  
به    قرآنسازند. در مورد   نمی  روند و الگوی منظم خاصی را آشکار می  یی هستند که از فهم زمانه فراتر ها و کیهان واجد جنبه  قرآن
 اشاره کرد: توان به آیات ذیل  می وان تنها یک نمونهعن

هُوَ إِلَّا وَحْيٌ  إِنْ   ﴾٣﴿ ٰ  وَمَا يَنطِقُ عَِن الْهَوَى ﴾ ٢﴿ ٰ  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾١﴿ ٰ  وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى»
  ٰ  َتدَلَّىثُمَّ دَنَا فَ  ﴾ ٧﴿  ٰ  وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى  ﴾٦﴿  ٰ  ةٍ فَاسَْتوَىذُو مِرَّ  ﴾٥﴿  ٰ  عَلَّمَهُ شَدِيدُ الُْقوَى  ﴾٤﴿ ٰ  يُوحَى 

 ( سوره نجم) « ١﴾ ١٠﴿  ٰ  عَْبدِهِ مَا أَوْحَى ٰ  إِلَى ٰ  فَأَوْحَى  ﴾٩﴿  ٰ  فَكَانَ قَابَ قَوْسَْيِن أَوْ أَدْنَى ﴾٨﴿

و از سر هوای   .سوگند به ثریا چون فرو گراید. که همسخن شما نه سرگشته است و نه گمراه شده است
. است  [ نیرومند او را آموختهشود. ]فرشتهگوید. آن جز وحیی نیست که به او فرستاده می نفس سخن نمی

برومند است و سپس ]در برابر او[ در ایستاد. و او در افق باال بود. سپس نزدیک شد و فرود آمد. تا که 
 . ]فاصله آنها به قدر[ دو کمان شد یا کمتر. آنگاه به بنده او آنچه باید وحی کند، وحی کرد )خرمشاهی(

فرود آمد؛ )که( همنشین شما نه گمراه شده و نه  اش[ آن هنگام که و آورنده قرآن]: سوگند به اختر فروزان
ی فاسدی است؛ و از سر هوا)ی نفس، یا هوای عقل یا هوای مشورت( هرگز سخنی در نادانی بر عقیده

آن را )خدای( شدیدالقُوا    .شود نیستای که )به او( وحی میگفتارش )و کردار و رفتارش( بجز وحی  .گویدنمی
حال آنکه او   .. پس )مسلّط بر جهان( ایستادای مستحکم )و( نیرومند استکردهاو خود مرور    .به او آموخت

اش( به قدر پس )فاصله  .سپس به خدا نزدیک شد؛ پس به او درآویخت و نزدیکتر شد  .در افق اعلی است

 
 http://tanzil.netند: هست ند برگرفته از پایگاه اینترنتی ذیلا   های آنها که در این مقاله مندرج و ترجمه قرآنهای  همه سوره. ۱
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د وحی اش آنچه را بایپس )همان خدای شدیدالقوا( به بنده   .)اتصال( دو )انتهای( کمان یا نزدیکتر از آن بود
 .)صادقی تهرانی( فرماید وحی فرمود

دارند که بر سر کیفیت آن میان مفسران و مترجمان )چنان که از دو ترجمه باال مشهود    آیات فوق اشاره به رویدادی رازآمیز
ترجمان است( اتفاق نظر وجود ندارد. آیه نهم در میان آیات فوق بخصوص از این جهت حائز اهمیت است. بسیاری از مفسران و م

شود،   می  که در آیات باال )به صورت ظاهری( توصیفای   که گویی در صحنه  اند تفسیر و ترجمه کردهای   را به گونه  «قاب قوسین»
قرار گرفتند   تر فرشته وحی )جبرئیل( و پیامبر )و یا خدا و پیامبرش( رویروی یکدیگر در فاصله دو قاب یک کمان یا اندکی نزدیک

( بر این نظرند که مالقات  ۶و وحی به پیامبر القاء شد. حال آن که برخی دیگر از مفسران با توجه به شکل کمان رومی )تصویر  
شدن بیشتر آن دو به یکدیگر    تر صورت گرفت و نزدیک  «قاب قوسین»میان فرشته وحی و پیامبر )یا خدا و پیامبرش( در میانه  

 د وجودی و تجربه زیسته است که در آن انتقال وحی به وسیله کلمات و مفاهیم صورت نگرفته است. اشاره به نوعی اتحا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1: تصویر کمان رومی 6تصویر شماره 

که در باال بیان شده است، بکلی رازآلود است و ارائه توضیحی ای   اما تفسیر حقیقی هر چه باشد، واقعیت این است که صحنه
 پذیر نیست. امکانغِلِق از آن  سرراست و بی

را به  قرآن، در کنار آیاتی که معانی ظاهری آن با وضوح و روشنی بیشتری قابل دسترسی است، قرآنوجود این قبیل آیات در 
 دیگر از آن استای  سازد که سیستم کیهان نیز نمونه می بدل «مند ی دارای پیچیدگی نظامها سیستم»از نوع ای  سیستم پیچیده

 توان آموخت؟  می چه و چگونه قرآن از  .4
بینهآهمچون کیهان، کتابی گشوده است سرشار از    قرآناگر همان گونه که گذشت،   یی که به واقعیتی ورای  ها  یات و نشانه و 

و   ها ارائه حدس کاربرد شیوه    قرآنگیری از   اشارت دارند، آنگاه مدعای مقاله حاضر آن است که بهترین راه برای بهره  ها پدیدار
گونه که پیشتر توضیح  در باال(. گام نخست در کاربرد موفق این روش، همان  2ی آن است )بخش  ها و نقص  ها ارزیابی نقادانه خطا

طلبد. گام بعد عبارت است از   می حلهداده شد، عبارت است از داشتن مساله یا چالشی که واقعیت پیش روی ما قرار داده است و را
حل موقت برای مساله یا چالش مورد بحث. سومین گام ناظر است به ارزیابی نقادانه راه حل پیشنهادی   گمانه به منزله راهتولید یک  

 ی ضعف و قوت آن.ها به نیت آشکار ساختن جنبه
تازه    «مسائل»تواند   می  تواند در هر سه زمینه فوق کمک کار واقع شود. این کتاب می  قرآنمدعای مقاله کنونی این است که  

  یی که واقعیت پیش روی او ها  تواند به وی در تکاپو برای دستیابی به راه حل برای چالش می  و اصیلی به شخص پیشنهاد کند؛
ی پیشنهادی شخص را ارزیابی کند.  ها نقاد، راه حلای   تواند به منزله داور و ارزیابی کننده می  نهد مدد برساند؛ و باالخره این که می

 گانه فوق نیازمند توضیح بیشتر است و هر یک استلزامات فرونتری در بر دارد.  موارد سهاما هر یک از  

 

 منبع:  .1

https://www.google.co.uk/search?q=roman+bow&biw=1280&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MJJ8VLi_KM

HT7AaH24GIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=roman+bow+drawings   

https://www.google.co.uk/search?q=roman+bow&biw=1280&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MJJ8VLi_KMHT7AaH24GIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=roman+bow+drawings
https://www.google.co.uk/search?q=roman+bow&biw=1280&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=MJJ8VLi_KMHT7AaH24GIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=roman+bow+drawings
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دهد. راه   نمی  ی مستقیم و صریح برای مسائلی که با آن مواجهیم ارائهها حل  به منزله یک منبع معرفت، نظیر طبیعت، راه  قرآن
در معنای گسترده   -)به منزله بخشی از واقعیت قرآناخته شوند. باید به وسیله خود ما برس می و نظایر آن ها گمانه/ها  نظریه/ها حل

تواند در یافتن   می  (اند پیشنهاد شده  ها این مفهوم( به منزله داور دعاوی معرفتی ما )که مثال در قالب راه حل برای مسائل و چالش
 تا از بروز بدفهمی جلوگیری کند.  باید توضیح داده شود  می نقایص این قبیل دعاوی به ما کمک کند. در اینجا نکته مهمی

واحد در آنها درج  ای   واجد اطالعاتی است که نویسنده  قرآنپیشتر اشاره شد که هرچند، به اعتقاد مومنان، دو کتاب طبیعت و  
شایان  ی این دو کتاب مورد ذیل  ها کرده است، محتوای این اطالعات عینا یکسان نیست، بلکه مکمل یکدیگر است. در میان تفاوت

ی مادی در اختیار ما ها  توجه است. در حالی که کتاب طبیعت اطالعاتی در خصوص جهان طبیعت و واقعیت پنهان ورای پدیدار
توان آن را با عنوان   می  است کهای   ناظر به حوزهعمدتا )هرچند نه انحصارا(  گذارد که   می  اطالعاتی در اختیار ما  قرآندهد،   می  قرار
 با کتاب طبیعت در اطالعاتی که هر یک ارائه  قرآنمشخص ساخت. به عبارت دیگر،    ۱«ی انسانیها  وضع و حالشرایط یا  » کلی  
کند. بلکه همان گونه که تاکید شد، اطالعات مندرج در این دو کتاب مکمل یکدیگرند. هر یک اطالعاتی را   نمی  دهند رقابت می
توان اطالعات مربوط به نحوه سلوک  نمی  عنوان مثال، درست همان گونه که  شود. به نمی  دهد که عمدتا در دیگری یافت می  ارائه

مغالطه »ی رفتار اخالقی را از طبیعت استنتاج و استخراج کرد و هر نوع اصرار در این زمینه به ارتکاب ها  اجتماعی و فردی و شیوه
میل مکانیک کوانتومی یا نظام جبر هومولوژیک یا  شود، اصرار بر این که اطالعات مربوط به نحوه تک می  منجر  2« گرایانه طبیعت

ی آشکار دو  ها  انجامد. از جمله تفاوت می  ۳« خلط مقوله»استنتاج شود، به ارتکاب مغالطه    قرآنهندسه توپولوژیک و امثال آن از  
در    ها و نهی  ها ه تجویزکتاب، چنان که در باال اشاره شد، آنست که در کتاب طبیعت هیچ نوع امر تجویزی وجود ندارد. در حالی ک

 شوند. می یافت قرآن
نیز مورد    قرآنرسد رویکردی که در این مقاله برای رشد معرفت پیشنهاد شد، یعنی رویکرد عقالنیت نقاد، در خود   می  به نظر

 دهد:  می نکته مورد اشاره را به روشنی مورد تقویت قراراستفاده قرار گرفته است. آیات ذیل 

   ﴾٧٥﴿  الْمُوقِِنيَن مَِن وَلَِيكُونَ ضِوَالْأَرْ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتَ  اهِيمَ إِبْرَ ينُرِ لِكَٰ  كَذَ وَ

 نمایانیم تا از اصحاب یقین گردد  سان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم میو بدین
  كَوْكًَبا  ٰ  أَىفَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّْيلُ رَ

 
  بِِّيرَ  ذَاٰ  هَـ  قَالَ ۖ

 
ۖ 

 ای دید و گفت این پروردگار من است، زمانی که شب بر او پرده انداخت، ستاره
 ﴾ ٧٦﴿أُحِبُّ الْآفِلِيَن  فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا

 کنندگان را دوست ندارمآنگاه چون افول کرد، گفت افول 
   ٰ   بِِّيرَ ذَا ٰ  بَازِغًا قَالَ هَـ أَى الَْقمَرَلَمَّا رَف

  آنگاه چون ماه را تابان دید، گفت این پروردگار من است،
 ﴾ ٧٧﴿بِِّي لَأَكُونَنَّ مَِن الَْقوْمِ الضَّالِِّيَن فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئن لَّمْ يَهْدِنِي رَ

 گمان از گمراهان خواهم شد و چون افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند بی
  أَكَْبرُ ذَاٰ  هَـ  بِِّيرَ ذَاٰ  مَْس بَازِغَةً قَالَ هَـأَى الشَّفلَمَّا رَ

 
ۖ 

 آنگاه چون خورشید را تابان دید گفت این پروردگار من است، این بزرگتر است،

 ﴾ ٧٨﴿كُونَ يٌء مِِّمَّا تُشْرِفَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِِّي بَرِ

 ورزید، بری و برکنارمقوم من، من از شرکی که می ای  و چون افول کرد گفت

  ضَ حَِنيًفا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ طَرَإِنِِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَ
 
 ( سورة األنعام) ﴾۷۹﴿ كِيَنرِوَمَا أَنَا مَِن الْمُش ۖ

 نهم به سوی کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، و من از مشرکان نیستمدینانه روی دل می من پاک

 
1. the human condition 

2. naturalistic fallacy 

3. category mistake 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#6:78
about:blank#6:79
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دارند حضرت ابراهیم در تکاپو برای دستیابی به معرفت درباره صاحب مُلک هستی  می  گونه که همان گونه که آیات بیانهمان  
ی اولیه، به ها و با ارزیابی نقادانه تک تک آنها و درس گیری از اشتباهات معرفتی هر یک از گمانه  ۱برساخت  ها یک سلسله گمانه

بهتر از گمانه ای   خصوص خالق و پروردگار و نگاهدارنده عالم افزود و در هر گام کوشید گمانه  سلبی بر میان دانش خود درای   شیوه
هدایت کرد. او دریافت موجودی    تر بخش و اطالع  تر جامعای   پیشین ارائه کند. در پایان، معرفت انباشت شده وی، او را به گمانه

شود و به   می  باشد که در جهان طبیعت یافتای   «غروب کننده»ی  ها تواند از سنخ پدیدار نمی  جویش است،و    برینی که در جست
ن و سازد، خالق زمی می  دنبال این توجه و تنبّه معرفتی، سودا را یکسره کرد و اعالم داشت که خدایی که خود را در برابر او تسلیم

 آسمانهاست و تنها اوست که شایسته پرستش است.
یی شود  ها بخش اندیشهتواند الهام می  احیانا  اما آموزش دهنده اطالعات علمی یا ریاضی یا منطقی نیست. البته این کتاب،  قرآن

ی ریاضی( شود.  ها یز آموزهشامل علوم طبیعی و اجتماعی و انسانی و ن  ،ی علمی )در معنای عام این اصطالحها که به افراد در تکاپو
توان به عنوان داور نقاد دعاوی معرفتی مربوط   می  اما الهام بخشی غیر از آموزش مستقیم است. از این کتاب همچنان که گذشت

و کمک کننده به کشف و دریافت )الهام پذیری(    2«معین کشف»، یا به عنوان  «ی انسانیها شرایط و وضع و حال»به حوزه کلی  
حل مسائل معرفتی و عملی، و یا به عنوان منبعی برای دستیابی به مسائلی تازه عمدتا )هرچند نه انحصارا( ی ناظر به راه ها گمانه

نیز ممکن    تر ی عامها  وضع و حال انسانی، بهره گرفت. هرچند که احیانا مسائلی در قلمرو  در خصوص حوزه مسائل مربوط به شرایط
ی دیگر برخوردارند و ذهنی مساله یاب و  ها  ی پیشینی غنی در قلمروها  ن کتاب برای اذهانی که از معرفتاست از رهگذر انس با ای

 جوگر دارند مسائلی تازه رخ بنماید.و  جست
زندگی خوب »توان به موارد ذیل اشاره کرد:   می  «ی انسانیها  شرایط و وضع و حال»از جمله مسائل مربوط به حوزه کلی  

ی عام و اصول اخالقی فراگیر که مورد  ها  آیا ارزش »، «ی هر فرد آدمی در مُلک هستی چیست؟ ها  مسوولیتحقوق و »، «چیست؟
، «توان آالم بشری را کاهش داد؟  می  چگونه و با کدام تمهیدات» ،  «شوند؟  می  باشد یافت  ها قبول همه آدمیان در همه زمان و مکان

از میان دو ارزش عدالت و آزادی کدام یک بر دیگری  »،  « ز آن کدام است؟ بهترین شیوه مهار قدرت سیاسی و بهره گیری بهینه ا»
ی ها توان فهرست این قبیل مسائل را همچنان بسط داد و شمار بسیار زیادی از مسائل مرتبط با وضع و حال می  «اولویت دارد؟ 

 انسانی را در آن درج کرد. 
زنانه ی انسانی، گمانهها  هر مساله دیگر ناظر به حوزه کلی وضع و حالیی که عنوان شد و یا  ها حال فرض کنید در ارتباط با مثال

باید  می  حل پیشنهادی ما عمل کند. برای این منظور تواند به منزله منبعی برای نقادی راه می  قرآنحلی دست بیابیم. در اینجا  به راه
استنباط ما این باشد که    قرآنگفت و گوی نقادانه با   شویم. فرض کنید در پایان این فرایند  قرآنوارد یک گفت و گوی انتقادی با  

در باال( ما بازهم از این رهگذر   2کند. در این صورت همان گونه که پیشتر اشاره شد )بخش   می  حل پیشنهادی ما را ردراه   قرآن
 ایم. هرچند این آموزش به نحو سلبی بوده است. آموختهای  چیز تازه

حلی درباره مسائل مربوط به حوزه کلی علوم انسانی و اجتماعی دست یابیم ناظر به این دیدگاه   هزنانه به را این نکته که گمان
خاص در بر ای   خاص در زمینهای   توان و نباید انتظار داشت نظریه نمی  قرآنشود و از   نمی  یافتای   هیچ نظریه  قرآندر  است که  

 سازد برساخته  می  یی که واقعیت برای ما مطرحها وسیله ما، و در پاسخ به چالش، چنان که توضیح داده شد، به  ها داشته باشد. نظریه
فکنیم به  می  جمله متون( فرا  را به واقعیت، اعم از واقعیت طبیعی و واقعیت برساخته اجتماعی )و از آن  ها شوند. ما این نظریه می

 کند.  می ، به منزله داور دعاوی معرفتی ما عمل این نیت که به درکی حقیقی از آنها نائل شویم. واقعیت، چنان که گذشت
دکر شد نیازمند توضیح است تا از بروز بدفهمی احتمالی   قرآنکه در باال در خصوص فقدان وجود هر نوع نظریه در  ای   نکته

گونه که پیشتر  ، همان  ها و گمانه  ها عینا سخن خداست. نظریه  قرآن جلوگیری کند. این سخن بیانگر دیدگاه کسانی است که قائلند  
  ی ادراکی ناقص است. موجود ناقص ها ی زیسته موجوداتی غیر معصوم با ظرفیتها توضیح داده شد محصول فکر و اندیشه و تجربه

یافته و بی نقص نمی و  ها و نظریه  ها تولید کند. گمانه  تواند محصول کمال  دارای نقص  اعتبار همواره  به همین  نیز  آدمیان  ی 
ی ها باید مجدانه کوشید خطا می  توانند به کلّ واقعیت احاطه یابند. به همین دلیل است که برای رشد معرفت نمی  زیرا  اند کاستی

 
)به عنوان نمونه بنگرید به    خدا ایمان آوردبر اساس برخی تفسیرها، آنچه حضرت ابراهیم به انجام رساند برای متنبّه ساختن مشرکان بود و نه برای آن که خود به  .  ۱

المیزان های آن، تاثیری  ار ساختن نقصک از شیوه برساختن گمانه و کوشش برای آش  قرآنگیری   که در متن مورد نظر است، یعنی بهره  ای  ، بر نکتهنظر. این  (تفسیر 
 گذارد.  نمی

2. heuristic insight 
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ی پیشنهادی را از رهگذر ارزیابی نقادانه آشکار ساخت. اما خدا موجودی بی نقص است که کلّ واقعیت مخلوق اوست.  ها گمانه
یی ناقص نیستند زیرا، علی الفرض،  ها شوند، گمانه می  یافت  قرآنیی که در  ها یست. گزارهزنانه و ناقص نشناخت او از واقعیت گمان

 .اند که کمال مطلق و خالق کل شی است صادر شده از موجودی برین
ی  ها محصول تجربه  قرآندانند )خواه آن دسته از مسلمانان که احیانا معتقدند   نمی  را سخن خدا  قرآناما از نظر کسانی که  

 قرآن در قالب زبان و مفاهیمی است که در اختیار داست، و خواه آنان که    ها  ی پیامبر )ص( و حاصل بازسازی او از آن تجربهوحیان 
شمار به  محمد  برساخته  یکسره  تلقی می  را  پیامبر  را  او  و  گزاره نمی  آورند  در  ها کنند(،  که  همگیاند آمده  قرآنیی  توانند   می  ، 

 .اند چنگ آوردن واقعیت در قالب زبان و مفاهیم بازگو شده-که برای فرا یی انسانی تلقی شوندها نظریه
دانند و آنان که چنین نظری ندارند، دسترسی  می  را سخن خدا  قرآننکته مهم اما این که برای هر دو گروه، یعنی آنان که  

واقعیت طبیعی نیز امکان پذیر نیست. هر دو  امکان پذیر نیست. عینا همان گونه که دسترسی مستقیم به  قرآنمستقیم به محتوای 
شوند. این سخن البته درباره    ها و گمانه  ها  نهفته است، دست به دامن برساختن نظریه  قرآن گروه ناگزیرند برای درک حقایقی که در  

ی افراد ها  تجربههر متن مکتوب دیگری نیز صادق است. دلیل این امر نیز چنان که پیشتر اشاره شد آن است که همه مشاهدات و  
پیچیده در نظریه با متون(  با طبیعت و خواه در مواجهه  این نظریه  ها )خواه در مواجهه  آنهاست.  و گمانه، چون    ها  و مسبوق به 

و نیازمند بهبود بخشی. به این اعتبار، راه برای شناخت بهتر موضوعات مورد    اند برساخته آدمیانند، همواره دارای نقص و کاستی
با اندازه که  بررسی  ی تازه درباره آن ها  ، دامنه شناختتر و ژرف  تر  موضوع مورد بررسی عمیق  «عمق منطقی»ز است. حال هر 
 ی تازه تا قیام قیامت باز است.  ها  به اعتبار عمق شگرفی که دارد راه شناخت قرآن . در مورد تر گسترده

یی برسازند که ها ی زیسته، گمانهها ین تجربهتر و امکانات و غنی  ها توانند با تکیه به بهترین دانسته می  در هر زمان ابناء بشر 
ی تازه نیز برساخته موجوداتی غیر معصوم و ناقص است، ها ی پیشین عاری باشد، اما چون گمانهها  و شناخت  ها ی گمانهها  از نقص

تازه، راه را برای رشد بیشتر معرفت  ی  ها  ی تازه نیست. کوشش برای آشکار کردن و برطرف ساختن این کاستیها  عاری از نقص
این کتاب هموار گمانه می  درباره محتوای  تکاپوها سازد.  تازه محصول  قلمروها ی  در  بشری  علوم ها  ی  است.  علمی  ی مختلف 

اخت برای شن  ها . علوم زیستی و طبیعی در خدمت گمانهاند ی انسانیها  برای وضع و حال  ها اجتماعی و انسانی در خدمت ارائه گمانه
ی بشری برای فهم واقعیت شود که در  ها تواند جایگزین تکاپو نمی به هیچ روی قرآن طبیعت. تاکید بر این نکته ضروری است که 

  و هر لحظه  اند ی مختلف علمی، از علوم طبیعی و زیستی گرفته تا علوم اجتماعی و انسانی، ظاهر شدهها  قالب علوم و دیسیپلین
باره واقعیت، نظیر  ر، به منزله یک منبع غنی اطالعات دقرآن توضیح داده شد بسط یابند. 2ه در بخش کای  باید به همان شیوه می

ی )عمدتا( ها ، نقادی گمانهها تواند به رشد معرفت آدمی کمک کند. یکی از این شیوه می طبیعت، چنان که اشاره شد، به سه شیوه
 ی انسانی است. ها مربوط به وضع و حال

که فرد با آن دست به گریبان است آن است که وظیفه او در قبال پدر و مادر پیرش چیست؟ ای   «مساله»فرض کنید  برای مثال  
کوچک و هزینه زندگی بسیار باالست،   ها و آپارتمان  ها فرض کنید که شخص زن و فرزند دارد و در شهری بزرگ که در آن خانه

  همسرش ناگزیرند برای گذران زندگی مستمرا کار کنند. فرزندانشان به مدرسه گذراند در حالی هم خود و هم   می  با سختی روزگار
که بتوانند بخشی از بار را از دوش آنان بردارند برخوردار نیستند. فرض  ای   روند و زن و شوهر از شبکه حمایتی فامیل گسترده می

یی که دارد  ها  رسد که با امکانات و محدودیت می  هشخص به این نتیج  «مساله»دست و پنجه نرم کردن با این    ها کنید بعد از مدت
والدینش را خواه در منزل مسکونی خود آنان و خواه در یک خانه سالمندان، کم و بیش، به حال خود    حل این است که بهترین راه 

 آید برایشان تامین کند. می ی زندگی آنان را در حدی از دستش برها رها سازد و حداکثر، بخشی از هزینه
انتقال دهد   «ظرف و زمینه ارزیابی و داوری»باید راه حل را به   می  که راه حلی گمانه زنانه به ذهن شخص رسید، او  حال همین

ی ها و قوت ها و در انجا صورت بازسازی شده راه حل را به نحو نقادانه مورد وارسی قرار دهد. در این ظرف و زمینه است که نقص
ی  ها وضع و حال»شود. در اینجا با توجه به آن که مساله و راه حل آن به حوزه کلی   می  عینی آشکار  ای راه حل پیشنهادی به گونه

ی راه حل پیشنهادی بهره بگیرد. حال اگر پس  ها  برای ارزیابی نقادانه قوت و ضعف قرآنتواند از  می ارتباط دارد، شخص «انسانی
گذارد،  نمی  بر نظر او صحه  قرآنامکان پذیر بود( او به این نتیجه رسید که  )در حدی که برای شخص    قرآناز بررسی دقیق نظر  
دریافته است،   قرآنیی که در بررسی نقادانه راه حل خود با استفاده از  ها گیری از نقطه ضعفباید با درس  می  در آن صورت وی

ه عکس پس از بررسی دقیق و صادقانه و نقادانه  ارائه دهد. اما اگر ب اند ی کنونیها ی بهتری که فاقد ضعفها کوشش کند راه حل
تواند موقتا )و تا زمانی که به راه حل بهتری دست یابد(   می  مخالفت آشکاری با نظر وی ندارد، آنگاه   قرآنبه این نتیجه رسید که  
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نظر بگیرد و بر مبنای آن  ( قرار دارد، در  قرآنکه در مسیر صواب )یعنی نظر نهایی صاحب  ای   حل پیشنهادی را به عنوان گمانهراه
 عمل کند.

به عنوان داور نقاد برای دعاوی معرفتی ما در    قرآناین نکته حائز اهمیت است که توجه شود به منظور بهره گیری از ظرفیت  
آنها  بتوان بسادگی برای    قرآنبندی شوند که از  صورتای   باید به گونه ها نمی ی انسانی، این دعاوی و گمانهها حوزه وضع و حال

موید » بینه  «۱بینه  آورد.  دست  ما ها به  به  چیزی  موید،  ساختن  نمی  ی  آشکار  منظور  به  که  است  آموزنده  زمانی  نقادی  آموزند. 
ی ابطال  ها ی نظرات ما و در جهت ابطال آنها به کار گرفته شود. اما اگر در پایان یک بررسی جامع و سختگیرانه چنین بینهها  نقص
توان نتیجه گرفت که دعوی معرفتی یا گمانه پیشنهادی  می  نشدند، آنگاه، و تنها آنگاه )و آنهم صرفا به نحو موقت( یافت  ای   کننده

 قرار گرفته است. در ادامه بحث به این نکته باز خواهیم گشت. قرآناز ناحیه  2مورد تقویت

  ها د ایفای نقش آن به منزله یک منبع الهام راه حلی معرفتی مان کمک کنها تواند به ما در تکاپو می  قرآن که  ای   دومین شیوه
نیاز داریم. در این زمینه   ها یی که با آنها دست بگریبانیم بدانها یی است که برای مسائل و چالشها و دستیابی شهودی به گمانه

اله یا مسائل مورد نظر احیانا  مند وی با مس و نیز دست و پنجه نرم کردن مستمر و نظام قرآنآشنایی عمیق و ارتباط مستمر فرد با 
ی مسائل مورد  ها فرد در ارتباط با راه حل  2یی در جهان  ها  ، یا الهامها ، یا شهودها تواند منجر به ظهور بصیرت می  )اما نه لزوما(

ی  ها محصول تجربهی بصیرت و الهام و شهود، که  ها گونه که پیشتر توضیح داده شد همه این قبیل بارقه نظر شود. البته همان
مورد بررسی   «ظرف و زمینه ارزیابی و داوری»باید به مدد حافظه و زبان و مفاهیم بازسازی شوند و در   می  ،اند زیسته و وجودی
 نقادانه قرار گیرند. 

با استفاده از آن  باید مورد تاکید قرار گیرد که هیچ دستورالعمل، یا آلگوریتم، یا رویّه منطقی یا مکانیکی که بتوان  می این نکته
ی ها  ی محدود از مساله به راه حل آن رسید وجود ندارد. این نکته هم در مورد مسائلی که به حوزه وضع و حالها  و با طی گام

تنها ممکن است )اگر شروطی که در   ها انسانی مربوط است صادق است و هم مسائلی که به جهان طبیعت ارتباط دارد. راه حل
وجودی و  ای   شود برقرار باشند( به صورت برق بصیرت، یا جرقه الهام، یا روشنایی شهود در قالب تجربه می  اشاره  ها ذیل بدان

 . نخست آن که شخصاند چنین  ها حلراه   «ظهور»بر فرد مکشوف شوند. شروط الزم )اما غیر کافی( برای    2زیسته و در جهان  
نظر در تعامل باشد. تعامل اهلل بختکی و باری بهر جهت با مساله کمک چندانی نظام مند و مستمر با مساله مورد  ای   باید به گونه می

 .۳کند  نمی به یافتن راه حل 
فرد به عنوان پاسخی برای چالشی که فرد در تالش    2دومین شرط الزم اما غیر کافی برای ظهور گمانه و حدس در جهان  

داشتن زمینه معرفتی مناسب، متناسب با چالش و مساله مورد نظر است. کسی برای یافتن راه حلی برای آن است عبارت است از  
که قصد حل کردن آن را دارد اطالع زیادی ندارد، شانس چندانی برای یافتن راه حل مناسبی برای آن ندارد.  ای  که در مورد مساله

و زیستبوم فرهنگی و معرفتی مناسب سومین شرط ضروری عبارت است از حضور کسی که در تکاپوی حل مساله است در محیط 
باید عامل بخت و اقبال مناسب )یا لطف حق( را نیز اضافه کرد. اگر  می و غنی متناسب با مساله مورد نظر. به مجموعه شروط باال 

رخشش  همه عوامل باال در کنار هم جمع شوند، راه حل ممکن است )هر چند نه ضرورتا( در قالب یک بارقه بصیرت، برق الهام، د
 فرد ظاهر شود. 2شهود و نظایر آن در جهان 

- ۱۶0۱فرما )  یر سازد. پی می  ی یافتن راه حل مناسب برای مسائل را بهتر روشنها  مثال ذیل، یکی از میان هزاران، دشواری
ساخت.    دانان قرن هفدهم مطرح یی برای ریاضیها دان فرانسوی یک سلسه مسائل مهم ریاضی را به عنوان چالش ( ریاضی۱۶۶۵

 :گوید  می سادگیه در دوره حیات خود او حل ناشده باقی ماند. این قضیه ب ۱۶۳۷آخرین قضیه او که در سال 
 2بزرگتر از    nتوان یافت که تساوی ذیل را به ازای هر مقدار   نمی  x, y, zهیچ سه عدد صحیح مثبت  

 . (۳2: 2000)سینگ  nz= ny+ nxبرقرار سازد: 

 
1. confirming evidence 

2. corroboration 
 ای ند می شود آن است که اگر با مسالها  این نکته برای بروز از بدفهمی احتمالی نیاز به توضیح دارد. یکی از توصیه هایی که به محققانی که در تکاپوی حل مسائل  .۳

بگذارند و ذهن خود را به    بسیار دشوار درگیرند مناسب است پس از مدتی تعامل با آن و به منظور استراحت دادن به ذهن، برای زمانی نه چندان طوالنی مساله را کنار
  تر ی کند خود را برای دست و پنجه نرم کردن موثرامور دیگر سرگرم کنند و با فاصله به مساله مورد نظر بازگردند. در طی این زمان، بخش ناخودآگاه ذهن فرصت پیدا م

 با مساله بهتر آماده کند.  
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حل مطلوب را ارائه دهند.  انجامید تا هر چهار عاملی که اشاره شد )و عواملی که اشاره نشد( جمع شوند و راهسال به طول    ۳۵8
ی بیضوی  ها منحنی»از مسائل ریاضی موسوم به  ای   دان انگلیسی، آندر وایلز، زمانی که بر روی خانواده یک ریاضی  ۱۹۹4در سال  

 (. 2000حلی نیز برای آخرین قضیه فرما فراهم سازد )سینگ  تواند راه می حل آن مسائلکرد دریافت که راه  می کار ۱« پایدار نیمه
ی )به نحو امکانی و نه  قرآن که در تالش برای یافتن راه حل برای آن است از الهام  ای   برای آن که شخص در ارتباط با مساله
  قرآنای   سپهر اندیشه-( آن این است که در زیستمند شود، شرط الزم )اما غیر کافی  ضروری، به توضیحی که داده شد( بهره

 شوند. می کند گویی که آن آیات اول بار بر خود وی نازل می را تالوت قرآن غوطه ور شود و با آن انس گیرد چنان که هر بار که 
جنبه    توضیح داده شد،اش   ی معرفتیها  به شخص در تکاپو  قرآنکه در باال در خصوص نحوه کمک  ای   جدای از دو شیوه

ناظر به عرضه مسائل    قرآنشود. این کارکرد سوم   می   مددکار شخص در بسط دانشش واقع  قرآنسومی نیز وجود دارد که در آن نیز  
ی پیشینی غنی و رویکرد ها درخور توجه به آن دسته از اذهان آماده و جست و جو گر است که عالوه بر برخورداری از معرفت

و الفت دارند. در اینجا نیز، همانند مورد مواجهه با جهان طبیعت، اذهان آماده و جست و جو گر، بیش  نیز انس    قرآنمحور با  -مساله
تفطن پیدا   «ی انسانیها وضع و حال»ی به مسائلی در خور اهمیت در حوزه  قرآناز دیگران در مظان آن قرار دارند که از اشارات  

ماهیت وحی »توان به عنوان شاهد مثال ذکر کرد. برای نمونه این پرسش که    می  ی متعددی را در این خصوصها  کنند. نمونه
؛ سروش  ۱۹۹0مورد توجه شمار زیادی از محققان مسلمان خواه در قرون اولیه و خواه در قرون جدید بوده است )ابو زید  «؟چیست
؛ لوکسنبرگ  200۷)جفری    « و چرا؟   اند هراه یافت  قرآنچه تعداد واژگان غیر عربی در  » (. نمونه دیگر این پرسش است که  20۱4
،  «روح چیست؟ »، «حیات پس از مرگ چگونه خواهد بود؟ »اشاره کرد:  ها توان به این نمونه می ی دیگرها (. از جمله پرسش200۷

 . ... و «کند؟  می آیا در هنگام خواب روح از بدن مفارقت پیدا»
که اشاره شد به محققان ای   تواند به سه شیوه می  رد که شیوه پیشنهادیی فراوانی از مواردی ذکر کها و مثال  ها توان نمونه می

مسلمان در تحقیقاتشان کمک برساند. به عنوان تنها یک نمونه، فرض کنید پژوهشگری که به مسائل مربوط به حقوق بشر عالقمند 
گزیند. این پژوهشگر در گام  می  ود برکند، موضوع حقوق زن در اسالم را به عنوان مساله پژوهش خ می  است ودر آن حوزه تحقیق
از    قرآناین پژوهشگر در مطالعه    2مردان حقوق مساوی در نظر گرفته است.  گزیند که اسالم برای زنان مینخست این گمانه را بر

کالسیک درباره این  سخن به میان آمده است. بررسی آراء مفسران    «مُلک یمین»خورد که در آنها از مفهوم   می  جماه به ایاتی بر 
شوند به  می سراند که گمانه نخستش نادرست بوده است و اسالم بردگی زنانی را که در جنگها اسیر می آیات، وی را به این نتیجه

این محقق  تر ی دقیقها نیز در نظر نگرفته است. اما پژوهش «آزاد»رسمیت شناخته و برای آنان زنان حقوق مساوی حتی با زنان 
  ی جدید تفسیر دنبال ها ی جدید در حوزه حقوق بشر و فلسفه سیاسی و نیز شیوهها که با بهره گیری از رویکرد قرآنآیات در دیگر 

و بنابراین    اند زیسته می  سازد که مفسران دوره کالسیک در فضا و فرهنگی بشدت مردساالر می  شود ویرا به این نکته متفطن  می
ی متاثر باشد، متاثر از فرهنگی مردساالر باشد. او همچنین قرآنش از آن که از روح تعلیمات  توانسته است بی می  یشان نیزها تفسیر

و به یک معنا   قرآنیابد ایده حقوق نابرابر برای زن و مرد با بسیاری از آیات  مییی که در ذهن دارد درها با اندیشه قرآندر مطالعه 
شود که گمانه تازه او را در آثارشان مورد تقویت   می  ین با آراء محققانی آشنابا روح پیام ان در تعارض است. در این مسیر او همچن

که در باال بدان اشاره شد از مطالعه ای   به این ترتیب، این محقق، با استفاده از رویکرد عقالنیت نقاد، به سه شیوه  ۳.اند قرار داده
   گیرد. می بهره  قرآن

 و بحث معنا قرآن . 5
ین پیامی که این کتاب برای ابناء تر سازد که مهم می  این گمانه را برای شخص مطرح  قرآنچندان عمیق در خود  ولو نه  ای   مطالعه

. این پیام البته، چنان که  «ملک هستی صاحبی دارد»بدان اشاره شد، یعنی این نکته که    ۳بشر دارد، همان است که در بخش  
  ، بحثی دامنه دار است و غرض مقالهقرآنبحث درباره معنا و جایگاه آن در  ی معنایی بسیار فراخی است.  ها گذشت واجد ظرفیت

 
1. semi-stable elliptic curves 

 توان عینا بر مبنای این فرض نیز بسط داد که گمانه محقق مبتنی بر اعطای حقوق نابرابر به زنان در اسالم است.   این مثال را می .2
 به عنوان یک نمونه در این زمینه بنگرید به: .۳

Nehad Khanfar, “A Critical Examination of the Legal Position of ‘Mulk Al-Yameen’ in Islamic Family law, the Law of War 

and Slavery: Quranic Perspective”. The paper is under consideration to be published in Electronic Journal of Islamic and 

Middle Eastern Law (EJIMEL). I should like to thank my colleague Dr Khanfar for providing me with a copy of his paper. 



  

 
 علی پایا  /  نقاد تیاز منظر عقالن یبررس کیتوان آموخت؟  یچه و چگونه م قرآناز      

 

 

JPI, 2022; 16 (40): page 653   

653 

از دیدگاه عقل اما در این مقام اشاره به این نکته ضروری است که  گرایان نقاد،   حاضر پرداختن تفصیلی به این موضوع نیست. 
ی معنایی را هدف ها  کنند و کاوش  می  نظری تلقیین مفهوم  تر گرایانی که معنا را بنیادی خالف آن دسته از معناگرایان و تاویلبر

ی معنایی )وصرف ها  ی معنایی در حوزه بحثها آورند، معنا و بحث می  ی هرمنیوتیستی به شمارها ین هدف پژوهشتر اصلی و اصلی
اهمیت دارند که به  ی معرفتی مربوط نیست( تنها تا آنجا ها ی تهییج کنندگی و برانگیزانندگی آنها که به حوزه بحثها نظر از جنبه

 قرآن بهبود شناختی حقیقی درباره واقعیت مدد برسانند. از این منظر، یکی از دعاوی مقاله کنونی آن است که معانی مندرج در  
ناظر    «المعنی هواهلل»تر از صاحب ملک هستی است. این سخن شمس تبریزی که   ساز و مددرسان دستیابی به شناختی دقیق زمینه

 کند:  می  است. موالنا در مثنوی معنوی خود به این سخن شمس اینگونه اشارهبه همین نکته 

 ی ربُّ العالمین ها بحر معنی  گفت المعنی هواهلل شیخ دین
 همچو خاشاکی در آن بحر روان    جمله اطباق زمین و آسمان 

 (2۳۵ :۱۳8۷موحد، )

علی عربی نیز، آن گونه که آقای دکتر محمد. ابن اند این سخن را برخی دیگر از عرفای مسلمان نیز با عباراتی دیگر بیان کرده
 نویسد:   می فتوحات مکیه 2۳8، در باب اند موحد توجه داده
 « عناهُ اهللمَلِمَعنيً،  َءفانَّ العالَم كُلَّهُ حرفٌ جا »

 (.2۳۵ :۱۳8۷موحد، ) کند و آن معنی خداست( می )همه عالم به منزله یک حرف است که افاده معنایی را
ی ویتگنشتاین متاخر( مقایسه کرد که  ها باید با این سخن دان کیوپیت )ملهم از آموزه  عربی را سخن شمس و موالنا و ابن

 نویسد:  می درباره خدا و معنای خدا
باید پیش رو داشته باشیم و  می  سخن گفتن از خدا سخن گفتن درباره اهداف اخالقی و معنویی است که

، امری دینی است نه مابعدالطبیعی، هرچند «خدا»معنای  باید بدان بدل شویم.   می  درباره آن چیزی است که
]از رهگذر رازآمیز کردن امور[ «سازی ودْ مبهوت»خکه متاسفانه یک عادت عمیقا رسوخ یافته در خصوص 

نادرستی فهم کنند.  می  موجب شود که بسیاری از مردم، در اغلب اوقات، معنای زبان دینی را بکلی به 
انگیز نیست، بلکه خدا به منزله یک  ه یک امرِ واقع)فکتِ( ماوراء الطبیعی شگفتخدای حقیقی، خدا، به منزل

 (. 2۷0 :۱۹84آل دینی است )دان کیوپیت  ایده
کاهند و واقعیت را با متن همانند    ی زبان فرومیها و فیلسوفانی که مرزهای واقعیت را به مرز  ها برای بسیاری از هرمنیوتیست

شود. صدق،   می  عیتی بیرون از متن ارتباط ندارد و سخن گفتن از صدق نیز به امری درون سیستمی تبدیلکنند، معنا، با واق می  تلقی
 صدق تالئمی است و نه تطابقی. 

عقل نظر  بحث در  )درحوزه  معنا  اما،  نقاد  تصویری  ها  گرایان  به  که  دارد  اهمیت  آنجا  تا  تنها  گذشت،  که  چنان  معرفتی(،  ی 
ی بسیار فراخ است و معانی مندرج در آن عموما  ها از این حیث واجد ظرفیت  قرآناز واقعیت بیرون از زبان داللت کند.    تر  حقیقی

از   قرآندهند. تاملی در  می  داللت و اشارت دارند و توجه «صاحب ملک هستی»هایی به واقعیت و آیات و پیکان ها همچون نشانه
از واقعیت صاحب ملک هستی    تر  شدن به درکی حقیقی  تر نزدیک  قرآنازد. به عنوان مثال  س می  این منظر، نکات بسیاری را آشکار

ی ها  ی عاشقانه و طلبها ی وجودی و پراکسیس عملی از سنخ جست و جوها داند و به تکاپو نمی  ی نظریها  را صرفا در گرو بحث
به موضوع شناخت البته وجوهی است که در هر طلب   مُحبّانه نیز تاکید بلیغ دارد. عشق و تکاپوی مستمر و پیگیر و دل سپردن

  خورد. اما در تکاپو و طلب حق، پیامی که  می  معرفت اصیل و در نزد همه پویندگان سختکوش و جدی شناخت واقعیت به چشم
کند(  می  فیمعر  قرآنی کلیدی نظیر ابراهیم )ع( یا محمد )ص( که  ها )و با نظر به برخی از شخصیت  قرآنزنانه از   توان گمان می

الهام گرفت آن است درجه شورمندی و عشق و دلبستگی و عزم و ثبات قدم و صبوری و شکیبایی و خسته نشدن از طلب و از همه 
و کیفا  باالتر از دیگر مصادیق شورمندی و پایداری است که  ا  باالتر ناامید و دلسرد نشدن و به یاس و پژمردگی روح تن ندادن، کمّ

سازند. در اینجا رابطه میان خدا   می  یی از عالم طبیعت( از خود ظاهرها ی دیگر واقعیت )مثال جنبهها  محققان در طلب شناخت جنبه
 و معنا از اهمیتی اساسی برخوردار است. 

ی فیزیکی و مادی برای توصیف آن کفایت کند. خدا  ها که تنها مشخصه  ی بیرونی نیستها  خدا از سنخ آن دسته از واقعیت 
واقعیتی است که همه عرصه وجود و از آن جمله همه ارکان هستی کسی را که طلب شناختش را دارد در بر گرفته است. عالم از  
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ی معنایی اصیل و ها  هیچگاه از ظرفیتکند. عالمی اینچنین    می  یاد  «اهلل الصمد»از این معنا با رمز    قرآناست.    «پُر»وجود خدا  
شود که توجه کرد در غیاب معنایی که همه  می  عمیق، و نه موهوم و برساخته خیال، خالی نیست. اهمیت این نکته آنگاه بهتر درک

را به آن که  ، که آن قرآنشود و راه برای نیهیلیسم و پوچ انگاری هموار گردد. پیام  می هستی را در بر گیرد، جهان سرد و بی روح
کند، اما آن است که نباید در هیچ شرایطی به نیهلیسم و بی معنایی و پوچی و نفی همه چیز و دست  می  گیرد الهام می  انس  قرآنبا  

تسلیم   است،  پُر  معنا  و  از خدا  اگر جهان  داد.  تن  از طلب و مجاهدت  و    «معناییبی»برداشتن  معرفت  فقدان  عین  حق »شدن 
باید در  می  صاحب عالم به راه خطا رفته ایم و  «شناخت »ار شدن در یاس و ناامیدی، نشان آن است که در  است. گرفت  «ناشناسی

تیب  تر در خصوص صاحب عالم کسب کرده ایم تجدید نظر اساسی به عمل آوریم. به این  «معرفت»ایم که به عنوان   آنچه پنداشته
ی موقت نیز نکته آموز و درس دهنده است: طالب و جست و جو ها  یوجودی برای شناخت خدا، حتی ناکام-ی معرفتیها در تکاپو

ی گذشته پی  ها  باید تکاپوی بعدی را با دقت بیشتر و بری از خطا می  پنداشته بر صواب نبوده است و می  آموزد که آنچه می  گر
نیز صرفا مقطعی است و به منزله دستیابی به هدف نهایی نیست زیرا که راه به سمت وجود برین و   ها و کامیابی ها بگیرد. موفقیت

ناپذیر است.   نامتناهی است و سیر در آن جست و جویی پایان  را در بر گرفته است   «معنایی »صاحب ملک هستی  که واقعیت 
 همچون خود واقعیت واجد ظرفیتی نامتناهی است. 

و   ۱ی معنایی عمیق اما، نیازمند آن است که رویکرد گمانه زنانه که از آن برای شناخت جهان  ها  فیتفراچنگ آوردن این ظر
گرایان نقاد، آن گونه که   آید مورد تقویت قرار گیرد. عقل می  گیریم، به توضیحی که می  ی برساخته اجتماع بهره ها  جهان واقعیت

یی که برای شناخت واقعیت بر ها ت به واقعیت تاکید دارند. همه گمانهدر رشد معرفت نسب 2پیشتر گذشت، بر اهمیت غنای جهان 
اما جهان   2، شانس رشد معرفت فرد بیشتر. جهان تر غنی 2گیرند. هر چه جهان  می شناسندگان نشات  2شوند از جهان  می ساخته
یر دستیابی به حقایق جهان واقعیات سازد که اکثریت کسانی که در مس می  ی زیسته است. نگاهی به تاریخ اندیشه روشنها تجربه

)جهان   برساخته  ۱بیرونی  دستاوردها و جهان  اجتماعی(  بزرگ کسب کردهها ی  در طلب    اند داشتهای   ی شیفتهها  ، جاناند ی  و 
شیفتگی است که عالم را پر کرده است، نیز    «معنایی». برای شناخت صاحب عالم که  اند مقصود ثبات قدم و عزم و اراده نشان داده

ی  ها باید از تجربه می  و شورمندی و ثبات قدم و خستگی ناپذیری و عشق و شوق و همت باال همگی شروط ضروریند. در اینجا نیز
ی مادی )جهان ها ی معرفتی برای ابژهها  وجودی غنی مدد گرفت. اما شاید بتوان میان مراتب درجات وابستگی وجودی که در تکاپو

ضرورت دارد و درجات وابستگی وجودی که برای شناخت صاحب عالم ضروری است، تفاوتی اساسی از   ۳( و یا متعلق به جهان  ۱
  من با خدای تو»کرد که  می  حیث رتبه و شدت قائل شد. این نکته را پاسکال به زیباترین وجه بیان کرده است. او به دکارت انتقاد

یی که در پهنه هستی موجودند و ما در طلب  ها کرده است، با دیگر واقعیت  را که عالم را پر  «معنایی».  «توانم راز و نیاز کنم  نمی
ماند. هر نوع اقدام برای   می  شناختشان هستیم این تفاوت را دارد که در شناخت این دومی همواره فاصله میان سوژه و ابژه برقرار 

(. اما در شناخت صاحب ۱۹۹0تریگ    ؛الف۱۹4۵پوپر  شود ) می  از میان برداشتن این فاصله به از بین رفتن امکان شناخت عینی منجر
یابد. معنای آن حدیث   می ، سوژه ابژه را عینا در خود )و در همه جای دیگر نیز(«معنایی است که جهان را پر کرده است»عالم که 

 توان دریافت. می را در پرتو این توجه بهتر «نفسه فَقد عَرفَ ربِّه مَن عَرفَ»گوید  می که
که    «سلوکی»کنند، با    تر می که عالم از او پر است هموار  «معنایی»درونی غنی که راه را به سوی شناخت بهتر  ی  ها تجربه
ی زیسته، همچنان ها ی زیسته است. تجربهها ، ارتباط دارد. سلوک از نوع تجربهاند گفته  ها ست در خصوص آن نکتهها عرفا قرن
. ۱شود می  ۳ساز غنای جهان   زمینه  2گیرند و غنای جهان   می  قرار   2نیز توضیح داده شد در خدمت غنی شدن جهان    تر که پیش

ی وجودی است. ها ی معرفتی و گرایشها کنند، ترکیب موزونی از این جنبه می از آن یاد «ایمان»آنچه که مومنی واقعی با عنوان 
، آتش اشتیاقش تیزتر  تر کشد. در این سیر هر چه سالک پیشرفته می  ا به سوی خود خدا همچون یک میدان جاذبه قدرتمند محبّ ر

، اما  ها زیستی، با خطر کردن و فراگذری از مرز-. این تکاپوی معرفتیتر ژرفاش   و عمق معرفتی  تر ی وجودیش فراخها  و ظرفیت
 بی مباالت، بلکه با نظر به چند جنبه اساسی، همراه است. ای  نه به گونه

نور »از خدا با صفت    قرآنباید با کمال یابی روحی در کنار استکمال معرفتی همراه باشد. در   می  نخستین نکته این که این سیر
یی از نوری را که  ها زیسته خود برای شناخت صاحب عالم، بارقه-باید، در سیر معرفتی می  یاد شده است. سالک  «و زمین ها آسمان

 
عارفی نظیر مالی روم، با    «های زیسته تجربه»و نیز    «معرفت»آورد.   فراهم می  2غنی امکان بهتری برای غنا بخشی به جهان    ۳گیری از یک جهان   متقابال بهره.  ۱
 کند، تفاوت اساسی دارد.   چوپانی که موالنا در داستان موسی و شبان )در مثنوی( آن را وصف می «های زیسته  تجربه»و  «معرفت»
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رود، شدت و روشنایی بخشی این نور را بیشتر و بهتر   می  خود بیابد و هر اندازه که در طلبش پیشترهمه هستی بدان روشن است در  
ازدیاد مباالت اخالقی طالب و جست و جو گر و نیز توجه او به   «نور درون»ی این افزایش ها در خویش بیابد. از جمله آثار و نشانه

بهره    «عالم را پر کرده است»موجودات، و بخصوص دیگر آدمیان، از نوری که  این معناست که همه اجزای عالم و از آن میان دیگر  
 دارند و به همان میزان باید عزیز و محتشم داشته شوند.  

شود. این نکته   می  رود بر اشتیاقش برای پیشتر رفتن افزوده می  جنبه اساسی دیگر این که سالک در طلب خویش هر چه پیشتر 
دهند قرابت دارد. در آن حیطه، یک نشان آشکار از حرکت در مسیر   می  د در قلمرو رشد معرفت توضیحگرایان نقا  با آنچه که عقل

از واقعیت، در پی هر کوشش اصیل برای حل مسائلی که    تر ی پیچیدهها و جنبه  تر  صحیح عبارت بود از مواجهه با مسائل اصیل
ی  ها  در واقعیت نیز هر اندازه که شخص با ظرفیت  «معنایابی» واقعیت پیش روی جست و جوگر معرفتی قرار داده است. در مسیر  

 گردد.  می شود، اشتیاقش برای پیش روی افزوده  می معنایی تازه روبرو
آن است که عالم از اش   پیش فرض اصلی و اساسی  سومین جنبه اساسی این سیر آن است که طالب و جست و جوگر که

شود، هیچگاه و تحت هیچ شرایطی   می  ، تقویتتر ی عمیقها ی زیسته و در پرتو فهمها پر است، فرضی که با تجربه  «معنای خدا»
شود. این جنبه بخصوص در جهان مدرن که در آن نیهیلیسم   نمی  دارد و تسلیم یاس و ناامیدی و بی عملی نمی  از طلب دست بر

برخوردار است. روی دیگر سکه تکاپوگری دائم    کند از اهمیت فراوان می  همچون مرضی عالج ناپذیر حیات افراد و جوامع را تهدید
ی اجتماعی  ها در مسیر نزدیک شدن به معرفتی حقیقی و عاشقانه از صاحب عالم، پادزهری برای یکی دیگر از بزرگترین بیماری

ه هیچ  و به سخره گرفتن امور و عدم پای بندی و تعهد ب  cynicism  کلبی مسلکی»در زمانه جدید است. بیماری مورد اشاره،  
 اید.   می است که نیرویی مخرب در راه اصالح به شمار «فعالییت جمعی در راه بهبود امور

پایان، آن است که به میزانی که سالک و طالب در مسیر فراچنگ آوردن   جنبه اساسی دیگر مرتبط با این جست و جوی بی
و در محضر چنین بزرگی باید ادب محضر را مراعات  همه عالم محضر حق است  »رود، به این نکته که   می  پیشتر  «معنای عالم»

کند و از  می مرد تنها یک بار توبه»کند. شمس تبریزی سخن بلندی دارد به این مضمون که  می تفطن پیدا تر بهتر و عمیق «کرد
وی تکرار شده   «مقاالت»ی مختلف در  ها . سخن شمس که به بیان«کند می  بابت همان یک بار نیز تا آخر عمر خود را سرزنش

است به خوبی نشان از توجه او به همین جنبه دارد. آن که حقیقت حق و حضور فراگیر او را وجدان کرده است، ادب محضر وی را  
کند و اگر سهوا مرتکب خطایی شد که بابت آن به توبه نیازمند شد. تا آخر عمر خود را به جهت چنان خطایی در حضور  می  مراعات
 کند.  می سرزنش «سلطان شگرفی»چنان 

گرایان نقاد تاکید دارند    در مسیر شناخت صاحب عالم عالوه بر آنچه گفته شد توجه به دو نکته ذیل نیز حائز اهمیت است. عقل
است که ابناء بشر ای  ی ابطال شده و تقویت شدهها که معرفت امری انباشتی است و آنچه نزد ماست، محصول انباشت همه یافته

  تر ی همه کسانی که در طلب دستیابی به شناختی عمیقها . یافتهاند و به حیطه عمومی انتقال داده اند کسب کرده ها طول قرندر 
، برای اند ی گوناگون عاشقانه تکاپو ورزیدهها  و سنت  ها در طی قرون و اعصار و در فرهنگ  «معنایی که عالم را پر کرده است»از  

گذارند به کار آمد است با این توجه که هر تجربه زیسته امری شخصی و   می  گام در مسیر این طلبسالکانی که در زمانه کنونی  
  ان به مدد زبان و مفاهیم به حیطه عمومی انتقال   «بازسازی شده»خاص است و آنگاه که صورت  ای   محدود به ظرف و زمینه

شوند و پاالیش پیامی را  می  عصری هستند( نیز در کار واردی  ها  ی زبان و مفاهیم )که خود تابع محدودیتها  یابد، محدودیت می
ی ها ی نقادانه و مجهز بودن به ظرفیتها گیری از شیوه سازند. بهره می  ی حائل قرار گرفته است دشوارها که در پس این الیه

)اما نه احیانا به نحو تمام  ای   هی گذشتگان را تا اندازها گیری از تجربه معرفتی غنی، در کنار و همراه سلوک خود سالک، کار بهره
 کند.   تر می عیار( آسان

با آن روبرو هستیم اینهمانی  ۳و  2و    ۱ی  ها یی که در جهانها صاحب عالم با واقعیت  «واقعیت»نکته دیگر این که از آنجا که  
ی دیگر واقعیت به ها جنبه  ف صیی بیشتری از زبانی که برای توها ندارد، زبانی که برای توصیف آن نیز مورد نیاز است با دشواری

بخشد، احیانا   می ی معنایی انچه که به عالم معناها پایان ظرفیت شود، روبروست. این محدودیت، به همراه ژرفای بی می  کار گرفته
 کنند، باز  می از آن یاد  «شطحیات»انگیز و غالبا متناقض نما، از آن سنخ که عرفا با عنوان   راه را برای بیان انواع توصیفات شگفت

را همواره باید با واقعیت محک زد و به مدد باطل السحر    «معانی برساخته»کنند،   می  گرایان نقاد تاکید لقکند. در اینجاست که ع می
 زدگی به واسطه زبان و معانی برساخته آن حذر کرد. واقعیت، از افسون
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 گرایان نقاد رویکرد عقلمنسوب به حضرت علی )ع( و  «استنطاق»میان روش ای  مقایسه. 6
 شوند:  می متذکر  قرآننهج البالغه، در ضمن اشاره به  ۱۵۷امام علی )ع( در خطبه 

الْ...   لَنْ   قرآنذلِكَ  وَ    عَنِ   وَالْحَديثَ  يَأْتى،  ما   عِلْمَ  فيهِ  اِنَّ  اَال:  عَْنهُ  اُخِْبرُكُمْ   وَلكِْن  يَْنطِقَ،  فَاسَْتْنطُِقوهُ 
 ( ۱۵۷البالغه: خطبه )نهج .كُمْ، وَ نَظْمَ ما بَْيَنكُمْدائِ  دَواَء وَ الْماضى،

  هرگز  ولى  آرید سخن به  را آن  است، قرآن  نور آن  [.آمد مردم جانب به  شود  پیروى آن  از  باید که  و نورى]
 در  که  آنچه  خبر  و  آید مى  آنچه  دانش  که  باشید  آگاه:  دهم امّا من شما را از آن خبر مى  گوید، نمى  سخن
 )حسین انصاریان( .است کتاب این در زندگیتان دهنده گذشت، و درمان دردهاى شما، و مقررات نظم عالم

کنند. شاید در میان محققان معاصر   می  یاد  «قرآناستنطاق از  »با عنوان روش    اند پژوهان از آنچه امام بدان متذکر شدهقرآن
پژوهی است که به این روش اشاره کرده و آن را روش مختار خود در بررسی  قرآناهلل شهید صدر نامبردارترین   مسلمان مرحوم آیت

 دهد که:   می اهلل صدر توضیح (. آیت۱۳8۹یساقی و ایازی  ؛۱۳82اعالم داشته است )صدر  قرآن
بود و هر مفسری مانند پیشینیانش ای   تقریبا در طول سیزده قرن، روش حاکم بر تفسیر همان روش تجزیه

 . (۱۹8؛ یساقی، ایازی ۹0را آیه به آیه تفسیر کند )صدر  قرآندید  می  ملزمخود را 
ای  شود. در قرن بیستم شماری از مسلمانان روش تازه می  نامیده  تفسیر ترتیبیو بر اساس توالی سور    قرآنتفسیر آیه به آیه  

پژوهانی است که این روش را مورد استفاده    قرآنابداع کردند. مرحوم صدر از جمله    قرآنبرای بررسی    تفسیر موضوعیموسوم به  
 نویسد: می قرار داده است. او در خصوص این روش 

کند. در این صورت مفسر   می  ی آن شروعها  بر خالف روش ترتیبی، مفسر موضوعی از متن واقعیات و نیاز
کند.  می  نظر و اندیشه خود را به یکی از موضوعات اعتقادی یا اجتماعی و مسائل دیگر انسانی معطوف

.. .گیرد. می  پاسخ  قرآن پرسد و از   می  کند و درباره آنها می  آنگاه تمامی آیات مربوط به آن موضوع را مالحظه
کریم و پرسشگری از آن است. آن    قرآنتوان گفت تفسیر موضوعی، گفت و گو و محاوره با   می  همچنین

-200؛ یساقی و ایازی  ۱8فعاالنه )صدر  هم نه فقط یک پاسخ انفعالی و ضعیف بلکه پاسخ خواهی پویا و  
20۱ .) 
، اند آن است که او با اقتباس اصطالحی که امام علی )ع( به کار گرفته  قرآنی رویکرد آیت اهلل صدر به  ها ین جنبهتر یکی از مهم

 گوید:  می نامد و در توضیح آن می روش خود را روش استنطاقی
کند نه چیز دیگر. ثانیا مراد از این   می  الم الهی تاکید و تکیه... مفسر موضوعی اوال برای یافتن پاسخ، بر ک

است. این عنصر، یعنی استنطاق از   قرآناستنباط و استخراج پاسخی از    –بر خالف مفسر ترتیبی    –کار  
سازد و آن اینکه مفسر   می  ویژگی دیگری را در بر دارد که تفسیر موضوعی را از تفسیر ترتیبی متمایز  قرآن

را که مقطع ای  رتیبی حالت منفعالنه و منفی دارد. به این بیان که مفسیر ترتیبی یک یا چند آیهدر روش ت
کوشد مدلول آیات را در پرتو معانی الفاظ   می  دهد و می  واحدی دارد بدون هیچ طرح قبلی مورد مطالعه قرار

دهد  می قرآنری دارد.  تفسیر کند. تفسیری که صرفا مبتنی بر نصّ است. مفسر در این روش نقش اثرپذی
از  قرآنبه قدری که او بتواند دریافت کند و بفهمد، اما مفسر موضوعی موضعی فعاالنه دارد. مواجهه او با  

ذکر خود را بر روی موضوع خاصی از موضوعات   قرآنموضع استنطاق است. چرا که پیش از مراجعه به  
ی بشری درباره آن مطالب آشنا شده است. از این  اه و اندیشه  ها حل زندگی انسان متمرکز ساخته و با راه

رود، تنها شنونده صِرف و گزارشگری بی تالش نیست.  می  قرآنبه سراغ    ها رو هنگامی که با این آگاهی
ی قبلی که پیرامون آن موضوع به دست آورده به گفت و گو و استنطاق ها بلکه او با توجه به دانش و آگاهی

، ۳0۳، یساقی و ایازی  ۱۷-۱۶گوید )صدر   می  پاسخ  قرآن پرسد و   می  پردازد. مفسر یکایک می  قرآن با متن  
 تاکید از ماست(. 

ین عنصر این روش تر  همگی در این خصوص توافق دارند که اصلی  اند نویسندگانی که روش استنطاق را مورد استفاده قرار داده
با عنوان  ای   نه سه تن از محققان دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مقالهو طلب پاسخ از آن است. به عنوان نمو  قرآنطرح سوال با  

 دهند: می این روش را اینگونه توضیح «قرآناستنطاق از »
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و طلب نطق و پاسخ از آن. این تعبیر، نخستین بار از   قرآنیعنی طرح پرسش در پیشگاه    قرآناستنطاق  
، تاویل، تفسیر موضوعی قرآنبه    قرآنی آن را بر تفسیر  سوی امام علی )ع( مطرح گردیده است. عالمان دین

)صفره، معارف،   که هر یک، بعدی از ابعاد استنطاق را در بر می گیرد  اند اطالق کرده  قرآنو استنباط از  
 ، تاکید از ماست(. ۱۳۹، ۱۳8۹پهلوان 

 کند:  می اهلل صادقی تهرانی، روش استنطاق را این گونه معرفی به همین ترتیب، آیت
براى بیان مفاهیم و مرادات مورد   قرآندو بعدى است: نخست این که الفاظ و عبارات  قرآن ... ناطق بودن 

نظر خود نسبت به کل تکالیف مکلفان، باالترین مراحل اعجاز و داللت را داراست، دوم این که پس از 
نطق کرد. )استفهام، استنطاق   طلب فهم و  قرآنها از  دست آوردن همان داللتنطق داللتى، بایستى براى به

کند. به اجبار مفاهیم خود را به کسى ارزانى نمى  قرآنفهم و نطق نکند،    طلب  قرآنو استفسار( اگر کسى از  
استنطاق و استفسار به معنى طلب نطق و آشکارى خواستن است، یعنى با سعى و کوشش و تفکر و تعمق، 

خود مفسر و ناطق  قرآنکه قبل ا نیز توضیح دادیم، و چنانطلب فهم و طلب معنا خواستن در مطلبى است، 
، قرآن هاى پیشین همراه گردد، در فهم نطق و تفسیر مطلق  خود است. اگر استفسار و استنطاق با درک

ى و تفسیر آیات به وسیله  قرآنکند. ما تنها باید جوینده و یابنده معانى الفاظ  حجاب منحرف کننده ایجاد مى
    ۱. )تاکید از ماست( براى ما نطق کرده است؛... قرآنشیم که اگر معانى مقصود الفاظ را یافتیم، خود آیات با

او بر اهمیت استخراج نظریه  قرآناهلل صدر به   نبه دیگر از رویکرد آیتج مربوط به موضوعاتی که  ی  ها ناظر است به تاکید 
 گوید: می . اوقرآنکند از درون  می پژوهش محقق درباره آنها

گیرد که یکی از موضوعات زندگی اعتقادی یا اجتماعی و جهانی مطرح  می  تفسیر موضوعی زمانی شکل 
؛ ۱۵-۱۵بینجامد )صدر    قرآنمورد بررسی قرار گیرد تا به استخراج وکشف نظریه    قرآنگردیده و از دیدگاه  

 . (20۶یساقی و ایازی 
( توضیح داده شد با رویکرد مرحوم صدر و دیگر  ۵-2ی  ها ی پیشین مقاله )بخشها به آنچه که در بخش  حتی یک نگاه گذرا

گرفته بهره  خود(  تعبیر  )به  استنطاق  روش  از  که  کهاند مفسرانی  روشی  است،   می  ،  )ع(  علی  امام  رویکرد  به  متکی  پندارند 
سازد. مدعای مقاله کنونی آن است که روش استنطاق منسوب به امام علی )ع(  می  یکرد این مفسران را آشکاری روها  محدودیت

توضیح داده شد   ۵-۳ی  ها  ، به رویکرد عقالنیت نقاد که در بخشاند بر خالف نظر مفسرانی که روش خود را با این عنوان نامیده
 «استنطاق»اهلل صدر و مفسران دیگر که از روش موضوعی و شیوه  شباهت دارد و نه به روش این دسته از مفسران. رویکرد آیت

و طلب پاسخ از آن کردن. اما    قرآن گیرند، عبارت است از مطرح ساختن پرسشی با   می  دهند( بهره می  )آن گونه که خود توضیح 
 .«گوید نمی [ سخنقرآن]این »است که مد نظر امام علی )ع( است آنجا که فرمودند: ای  جنبه این دقیقا همان

بحث روشنها از  گذشته  چنین می  ی  اشتباه  به  موضوعی  تفسیر  طرفداران  که  که   می  شود  نظریه  قرآنپندارند  ی ها حاوی 
  قرآن توان از   می  را  ها رسی کنند و این نظریهدر خصوص موضوعاتی است که مفسران مایلند درباره آنها برای   بندی شدهصورت

دهد. به این ترتیب بر اساس دیدگاه قائالن به تفسیر موضوعی، بر   می  به صورت صریح پاسخ  ها به این پرسش  قرآنسوال کرد و  
را توضیح  «استنطاق »اساس روش   آن  آنان  را درباره موضها توان مستقیما نظریه می  دهند، می  آن گونه که  وعات  ی مشخصی 
. اشتباه این  شناسانه است شناسانه و روش  استخراج کرد. اما این دیدگاه مبتنی بر نوعی رویکرد نادرست معرفت  قرآنمشخص از  

 2« علوم فرهنگی»مفسران قابل قیاس با اشتباهی است که فیلسوفان پوزیتیویست از یکسو، و منتقدان آنان، یعنی نویسندگانی که به  
)امور  ها توان به مدد مشاهده و تجربه مستقیم به فکت می بر این نظرند که ها شوند. پوزیتیویست می دیگر، مرتکبقائلند از سوی 
دست پیدا کرد و    ها شود، به فرضیه می  یافت  ها و داده  ها یی که در فکتها دست یافت و سپس با استفاده از الگو  ها واقع( و داده

فرضیه بررسی  با  منظور    ها آنگاه  صحت  تبه  نظریه می  آنها،ایید  فرضیه،  شماری  گذاردن  هم  کنار  از  کرد.   ها توان  تولید  را 
فرض  ها پوزیتیویست پیش  از  بکلی  را  خود  و ضمیر  ذهن  پژوهشگران  اگر  که  معرفت   ها معتقدند  سازند، ها و  عاری  پیشینی    ی 

 

 : برگرفته از . 1
http://fariba9999.blogfa.com/post/875/-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86% D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%  
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 ها ی مناسب درباره پدیدارها  آنان را به فرضیه  ها کنند و این الگو  «مشاهده»  ها و داده  ها ی مشخصی را در فکتها توانند الگو می
پوزیتیویسم اصیل چیزی جز فنومنولوژی  »یی نظیر هوسرل که از یکسو تاکید داشتند  ها کنند. در برابر، فنومنولوژیست می  داللت
دست یابند.   ها ه و گزارشگری دقیق به ذات پدیدارتوانند با مشاهد می  ( بر این نظرند که۱۹۶۳؛ شینا  20۱2/ ۱۹۳۱)هوسرل    «نیست

این مقصود الزم است فنومنولوژیست روش  به  ها  برای حصول  و    ۱«اپوخه»ی موسوم  پرانتز گذاردن»)تعلیق(  را در مورد    2«در 
  در برابرش ظاهر گیری هر نوع نظریه جدا پرهیز کند و اهتمام نماید که صرفا آنچه را که  مشاهدات خود اعمال کند، از به کار

 (. 2008/ 20۱8شود، عینا آنچنان که هست توصیف کند )پایا  می
که   اند اما مشکل هر دو رویکرد پوزیتیویستی و فنومنولوژیستی در آن است که این دو گروه از این نکته اساسی غفلت ورزیده

پذیر نیست. حتی نوزاد ز نظریه و گمانه، امکانو هیچ مشاهده بکلی ا  «و مسوبق به آنها هستند  ها همه مشاهدات پیچیده در نظریه»
)که همگی گمانه   ها و معرفت  ها گذارد. ما تنها در پرتو نظریه می  و انتظارات به عالم پا  ها از پیش دانستهای   آدمی نیز با مجموعه

 (. 20۱8/2008، ۱۳۹۵؛ پایا ۱۳84، ۱۹۶8کنیم )پوپر  می «مشاهده»( و انتظارات خود امور را اند زنانه

که آنچه    اند . آنان مدعیاند مرتکب اشتباهی از نوع دیگر شده  ها یعنی هرمنیوتیست  «علوم فرهنگی»گروه دیگری از قائالن به  
و دهنی است در   شود تفاوت دارد. اولی نوعی درک سوبژکتیو و شخصی می  نامیده  «تبیین»نامند بکلی با آنچه که   می  «فهم»که  

شخصی و سوبژکتیو   «درک»یا    «فهم»یا    «تفسیر»ی عینی است. اشتباه این گروه در آن است که توجه ندارند  حالی که دومی تفسیر
  به شمار آورد. این نوع امور سوبژکتیو و ذهنی را  «معرفت»توان در معنای دقیق کلمه  نمی و ذهنی از یک پدیدار، متن، یا رویداد را

ارزیابی، این قبیل  توان به نحو عینی و در حیطه عمومی مور نمی ارزیابی نقادی قرار داد و در غیاب امکان این نوع  دعاوی  »د 
ندارند و این نوع آراء فردی، نقادی نشده و از بوته نقد سربلند    ۳« نظرات و عقاید شخصی و فردی»کمترین تفاوتی با    «معرفتی

یگری است و هیچ یک واجد اعتبار معرفت عینی نیست شود: اعتبار هر یک از آنها به اندازه د نمی  بیرون نیامده، معرفت محسوب
 (. ۱۳۹۵)پایا 

  « استنطاق »توان دریافت چرا دیددگاه آیت اهلل صدر و دیگر قائالن به روش   می  با توجه به آنچه در باال توضیح داده شد حال بهتر
 داشتن، دیدگاهی بر صواب نیست. قرآنو انتظار پاسخ از  قرآندهد، یعنی پرسشگری از  می آن گونه که مرحوم صدر توضیح

به هیچ پرسشی پاسخ   قرآندهند،   می  را توضیح«  استنطاق»برخالف نظر مرحوم صدر و دیگر کسانی که به شیوه ایشان روش  
 قرآنکند. کار   می  کنیم عمل می  یی که ما بدان عرضه ها ، به منزله بخشی از واقعیت، در مقام داور گمانهقرآندهد.   نمی  مستقیم

ارائه پاسخها ی گمانهها  گری و آشکارسازی کاستی که توضیح داده شد( تصحیحای   )یکی از وظایف سه گانه ی ها ی ماست نه 
در مقام داوری نقاد، باید زحمت تولید نظریه و گمانه را تقبل کرد و آنگاه وارد    قرآنی ما. برای بهره گیری از ها مستقیم به پرسش

 و طبیعت تفاوتی وجود ندارد. طبیعت نیز به ما به نحو مستقیم پاسخ   قرآند. از این حیث، میان  ش  قرآنگفت و گوی نقادانه با  
سازد. برای بهره گیری از حداکثر ظرفیت   می  ایم آشکار ی آن برساختهها  یی را که برای شناخت رازها دهد. بلکه خطای گمانه نمی

یمان چنان ها و نظریه  ها باید کوشش کنیم صورت بندی گمانه می  ،قرآنآشکار سازی خطا، خواه در مورد طبیعت و خواه در مورد  
ی  ها روشن و خالی از ابهام و دوپهلو گویی و نظایر آن باشد، که هر خطای احتمالی در آن، بسرعت آشکار گردد. توسل به شیوه

نیز امری غیر اخالقی است که مانع رشد موزون   ها ی احتمالی و ایمن سازی گمانه در برابر نقدها موجه سازانه برای پوشاندن خطا
 شود.  می معرفت

اهلل صادقی   یتآاهلل صدر و  به شیوه آیت  «استنطاق»شناسانه طرفداران روش    نکته دیگری که الزم است در توضیح خطای روش 
و    ها و پیش فرض  ها فتاهلل تهرانی مدعی شده است پاکسازی ذهن از همه معر تهرانی ذکر شود آن است که بر خالف آنچه آیت

گرایان نقاد   کند. عقل می  کند، که اساسا راه رشد معرفت را سد نمی  قرآنی پیشینی نه تنها کمکی به درک بهتر پیام  ها دانسته
ی پیشین امکان پذیر نیست و ثانیا اگر به فرض  ها و دانسته  ها  دهند که اوال عاری ساختن ذهن از همه پیش فرض می  توضیح
چنین امری شدنی باشد، ذهنی که به یک لوح نانوشته بدل شده است، اساسا امکان آن که چیزی را فراگیرد نخواهد داشت محال  
 (. ۱، فصل ۱۳84)پوپر 
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توان   نمی  قرآن، از  اند در پایان این بخش اشاره به دو نکته احیانا خالی از فایده نیست. نخست این که اگر بر اساس آنچه گفته 
و    «زدن  قرآن تفال به  »سازند، پس چگونه است که سنت   می یی را داشت که با آن مطرحها پاسخ گویی مستقیم به پرسشانتظار  

 در بسیاری از جوامع اسالمی از قدیم االیام رایج بوده است و کسانی چنان در این کار تبحر از خود نشان  «قرآناستخاره کردن با  »
از آن می را  دهند که در مواردی حتی پیش  پاسخ سائل  را مطرح سازد  برخی   می  که شخص پرسش خود  اکنون در  دهند. هم 

توان به مواردی برخورد که اشخاصی در کسوت روحانیون، در حالی   می  ی ویدیویی که در اینترنت نیز قابل مشاهده استها  کلیپ
ان قرار دارد که بی وقفه درخواست متقاضیان و شمار زیادی دستگاه تلفن در کنارش  اند که مراجعین متعددی آنان را محاصره کرده

و بی آن که فرصتی برای قرائت آیات آن   قرآندهد، در هر مورد تنها با نگاهی سریع به   می  را از اقصی نقاط عالم به آنان ارائه
 کنند.   می «کمک»یشان ها  گیریدهند و علی الظاهر آنان را در تصمیم می داشته باشند، پاسخ متاقضیان را

، امری نیست که به قلمرو امور عقالنی یا معرفتی تعلق داشته «تصمیم گیری»دهند که   می  گرایان نقاد این نکته را توضیح عقل
نان    «گیری تصمیم»باشد.   به  اعتبار چیزی  این  به  امور عملی متعلق است.  آنچه   «گیری عقالنیتصمیم»به حوزه  ندارد.  وجود 
باشد، فرایندی است   می  عقالنی به تصمیم طیتواند  برای رسیدن  به تصمیم جنبه می  که  برای رسیدن  اگر شخص  ی  ها شود. 

از مسیر دیگر تشخیص دهد، و آنگاه بر مبنای   تر مختلف مساله را به نحو عقالنی ارزیابی کند و دست آخر یک مسیر را مناسب
توان گفت که فرایندی عقالنی را برای اتخاذ تصمیم  می  تصمیم بگیرد و عمل کند، آنگاه درباره او  تر مقتضیات این مسیر مناسب

فرایندی که به  طی کرده است. اما اگر همین شخص برای دستیابی به گزینه مورد نظر از شیر یا خط کردن یک سکه استفاده کند،  
 (. 200۹کار گرفته است، عقالنی نیست )میلر 

شوند تا به آنان در اتخاذ تصمیم کند، این گونه باشد که مساله محور راه حلی  می  متمسک  قرآن حال اگر شیوه کسانی که به  
روند تا از   می  قرآنکه به سراغ    کنند تا نقادانه ارزیابی شود، یا آن می  عرضه  قرآنبه    اند را که به نحو عقالنی سبک و سنگین کرده

آن برای راه حلی که در پی آنند، الهامی بگیرند، نه آن که راه حل را مستقیما استخراج کنند و نه آن که پاسخ عملی صریح از این  
ای   به شیوه  «سر کتاب باز کردن»رواست. اما در غیر این دو صورت،    قرآنگیریشان از   کتاب انتظار داشته باشند، در آن صورت بهره

که ذکر آن گذشت، توهینی مستقیم و جسارتی عظیم به کتاب خداست و جایگاه این امانت پر بها را تا حد شیر یا خط کردن با یک  
 دهد. می سکه تنزل

( نازل شده است.  ها و مکان  ها  به شهادت بسیاری از آیاتش برای هدایت همه ابناء بشر )در همه زمان  قرآن نکته دوم این که  
باید برای همه خوانندگان آن، اعم از دانشمند و محقق و افراد عادی قابل دسترس   می  گر چنین باشد، در آن صورت آیات این کتاب،ا

گرایانه است و صرفا در دسترس کسانی قرار   رسد روشی که در مقاله پیشنهاد شده است، روشی نخبه می  باشد. حال آن که به نظر 
ی بشود، قرآنی ها  ساز الهام  ی زیسته غنی که زمینهها و یا از تجربه قرآنو نقادی آنها به مدد  ها  گمانه دارد که از توانایی برساختن

یاب، برخوردار باشند. در حالی که این قبیل امور ظاهرا از دسترس افراد  مسالهای   به مدد اندیشه  قرآن و یا از قابلیت یافتن مساله در  
 عادی به دور است. 
کامال دمکراتیک و قابل دسترس عموم است. این شیوه با  ای   گرایان نقاد، از قضا رویه که شیوه پیشنهادی عقلپاسخ این است  

دانند،   می  ی انحصاری و اختصایها گرایانه کسانی که حقیقت را تنها در دسترس گروه اندکی که برخوردار از ویژگی ی نخبهها شیوه
ی واقعیت و کوشش برای دست یافتن به راه  ها زنی در برابر چالش دهند که گمانه یم گرایان نقاد توضیح بکلی متفاوت است. عقل

، امری است که همگان، حتی نوزادان تازه زاده شده آدمی نیز، نه تنها بدان قادرند که بدان عاملند  ها  و فرض  ها حل در قالب حدس 
گرایان نقاد، به نظریه صدق تطابقی و ارزیابی دعاوی   ، فصل اول(. از سوی دیگر عقل۱۳84و اساسا از آن گریزی ندارند )پوپر  

گرایانه معرفتی قرار دارد که به نظریه   ی نخبهها معرفتی در حیطه عمومی قائلند. این رویکرد نیز در تقابل کامال با آن دسته از نظریه
برخوردارند و دیگران از این    «حقیقت  رویت و دیدار»قائلند و معتقدند تنها گروهی از برگزیدگان از توانایی    «آشکارگی حقیقت»

ی ها  ورزند که به میزانی که معرفت می  گرایان نقاد بر این نکته نیز تاکید ، فصل هفتم(. البته عقل۱۹84)پوپر    اند بهره فیض بی
با دستاورد او  اندازه ذهن و ضمیر ، و هر  تر  ی مختلف علمی( غنیها  ی قلمروها  و یافته  ها پیشینی شخص )نظیر آشنایی عمیق 

و دستیابی به   تر ی معرفتی پرمایهها گیری  بیشتر، شانس بهره  قرآن، هرچه انس و الفت او با  تر و نقاد  تر وقاد  ،تر  جو شخص مساله
 ، بیشتر. تر ی شناختی ارجمندها گوهر
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 ؟ ی در تعارض استقرآن ی ها : آیا عقالنیت نقاد با آموزهقرآنظنّ و یقین در  .7
در باال توضیح داده    2پردازم. در بخش   می قرآنبخش به اختصار به بررسی دو شبهه مقدر درباره رویکرد عقالنیت نقاد به  در این  

و الی االبد اینگونه خواهند ماند. این نکته نیز تاکید شد که یقین   اند گمانی و ظنّی ها گرایی نقاد همه معرفت شد که از دیدگاه عقل
به آیات متعددی برمی خوریم که در   قرآناز سوی دیگر در    شناسانه نیست.   ی تعلق دارد و امری معرفتبه قلمرو روانشناسی شخص 

رسد در  می  شناسانه آن هشدار داده شده است. در عین حال به نظر  به مفهوم ظنّ اشاره شده و در خصوص اعتبار معرفت  ها آن
ی ذیل در بردارنده شماری از آیاتند که در آن به دو مفهوم ها است. نمونهبرای یقین اهمیت بسیار زیادی در نظر گرفته شده  قرآن

 ظنّ و یقین اشاره شده است:

األنعام: ﴿صُونَ  هِ إِن يَتَِّبعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضِ يُضِلُّوكَ عَن سَِبيلِ اللَّمَن فِي الْأَرْ  وَإِن تُطِعْ أَكَْثرَ
۱۱۶ ﴾ 

کنند، چرا که جز از وهم و گمان بیشتر مردم ]این سر[ زمین پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می  و اگر از
 . بافندکنند و جز این نیست که دروغ میپیروی نمی

  هُمْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا يَتَِّبعُ أَكَْثرُ
 
  شَْيًئا  الْحَقِِّ مَِن يُغِْني لَا الظَّنَّ إِنَّ ۖ

 
 ﴾ ۳۶ :یونس﴿ يَْفعَلُونَ  بِمَا عَلِيمٌ اللَّـهَ  إِنَّ ۖ

بیشترینه  نمیو  پیروی  گمان  از  جز  نمیشان  بار  به  را  گمان حق  و  بیکنند  آنچه آورد،  به  خداوند  گمان 
 . کنند داناستمی

  ﴾۹۹ :جرح ال﴿  يَأْتَِيكَ الَْيقيُنوَ اعُْبدْ رَبَّكَ حَتَّى 
 .فرا رسد -مرگ - و پروردگارت را پرستش کن تا آنگاه که تو را یقین

 ﴾ ۷ :التکاثر﴿  وُنَّهَا عَْيَن الَْيِقيِنثُمَّ لََترَ  ﴾٦﴿وُنَّ الْجَحِيمَ  لََترَ ﴾ ٥﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الَْيِقيِن 
 .بنگریدالیقین آری آن را به عین، شبهه دوزخ را ببینیدبی، الیقین بدانیدحاشا اگر به علم 

 ﴾ ۹۵الواقعه  ﴿  الَْيِقيِن حَقُّ  لَهُوَ ذَاٰ  إِنَّ هَـ
 . الیقین استاین همانا حق

. در  «توانند گول زننده و خطا برانگیز باشند می  ظواهر امور»در ارتباط با دو شبهه مورد اشاره، یک پاسخ سرراست آن اسیت که  
سازد   می  روشن  تر اشاره نشده، اندکی بررسی دقیق   ها آمده است و در این مقاله بدان  قرآنهمه موارد باال و همه دیگر مواردی که در  

ی مرادف آن  ها . در همه آیاتی که واژه ظنّ یا واژهاند به کار رفته قرآنی آن به دو معنی مثبت و منفی در ها که واژه ظنّ و مرادف
است که اشخاص  ای   قادی نشدهی ارزیابی نشده و نها ، بدون استثنا اشاره به فهمقرآندر معنایی منفی به کار رفته است، مقصود  

کسانی   قرآنکند. به عنوان مثال در آیه ذیل   می  از این بابت آنان را مالمت  قرآن و    اند  تامل و رویّت، و بر اساس تقلید پذیرا شده بی
  :اند دهد که پنداری ناسنجیده را پذیرفته می پندارند حضرت مسیح )ع( مصلوب شد مورد انتقاد قرار می را که

ابَْن مَرْ  وَ الْمَسِيحَ عِيسَى  قََتلَْنا  إِنَّا  قََتلُوهُ وَمَا صَلَُبوهُ وَلَـيَمَ رَقَوْلِهِمْ  اللَّـهِ وَمَا    لَهُمْ  شُِبِّهَ   كِنٰ  سُولَ 
 
 وَإِنَّ  ۖ

  مِِّْنهُ شَكٍِّ  لَِفي فِيهِ اخَْتلَُفوا الَّذِيَن
 
  الظَِّنِّ اتَِِّباعَ  إِلَّا عِلْمٍ مِْن بِهِ لَهُم  مَا ۖ

 
 ﴾ ۱۵۷النساء  ﴿ يَِقيًنا قََتلُوهُ وَمَا ۖ

ایم و حال آنکه نه او را کشتند و نه بر دار و ادعایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشته
اند و به  که در این امر اختالف کردند از آن در شک کردند، بلکه ]حقیقت امر[ بر آنان مشتبه شد، و کسانی

 .اندکنند و او را به یقین نکشته آن علم ندارند، فقط پیروی از حدس و گمان می

آن    قرآن، روشن است که  اند ی آن در معنای مثبت به کار گرفته شدهها از سوی دیگر در آن دسته از آیات که این واژه ومرادف
کند. به   می این موارد این واژه نوعی گمانه ارزیابی شده و سنجیده را که مورد پذیرش قرار گرفته است را افادهکند. در  نمی را نفی

 عنوان نمونه: 

   ﴾ 4۶البقره ﴿ الَّذِيَن يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

دانند خدای خویش را )پس از دوباره زنده شدن( مالقات خواهند کرد، و این که آن کسانی که به یقین می
 ایشان به سوی او باز خواهند گشت )تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و پادافره خود را دریافت دارند(.
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 أَن  وَظَنُّوا  أَنُفسُهُمْ   عَلَيْهِمْ  وَضَاقَتْ  حَُبتْرَ  بِمَا  ضُالْأَرْ  عَلَيْهِمُ  ضَاقَتْ  إِذَا  ٰ  خُلُِِّفوا حَتَّى وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيَن  
  لَِيُتوبُوا  عَلَيْهِمْ تَابَ ثُمَّ  إِلَْيهِ إِلَّا اللَّـهِ  مَِن مَلْجَأَ لَّا

 
 ﴾ ۱۱8﴿)التوبه(  حِيمُالرَّ  التَّوَّابُ هُوَ اللَّـهَ  إِنَّ ۖ

[ باز پس مانده شدند، تا آنگاه که عرصه زمین با آنکه  و نیز بر سه تنی که ]از پیوستن به مجاهدان تبوک
ست، سپس به  گسترده است، بر آنان تنگ آمد، و تنگدل شدند و دانستند که پناهی از خداوند جز به او نی 

 . پذیر مهربان استگمان خداوند توبهآنان توفیق توبه داد تا توبه کنند، که بی

 ( قابل سرزنشند:ها  کند تنها برخی )و نه همه ظنّ می به روشنی تاکید قرآندر آیه ذیل 

 ﴾ ۱2 حجرات:ال﴿  إِنَّ بَعْضَ الظَِّنِّ إِثْمٌ

 بعضی از گمانها گناه است،همانا 

دعاوی معرفتی »یش در معنای  ها رسد، هر جا که واژه ظنّ و مرادف می  دیگر، همان گونه که توضیح داده شد، به نظربه عبارت  
کند.    می رد و تقبیح اند آنها را به عنوان آن که سرچشمه بدفهمی یا بدعملی قرآن، اند به کار رفته «غیر وارسی شده و نقادی ناشده

گرایان نقاد، همان گونه که پیشتر   گرایان نقاد است تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه عقل  راد عقل با آنچه که م   «ظنّ»اما این معنای  
گمانه شد،  داده  حدس   ها توضیح  ظنّ  ها و  ارائهها و  و  پیشنهاد  معرفتی  دعاوی  عنوان  به  که  معرض   می  شوند می  یی  در  باید 

شوند به ما به شیوه سلبی درباره واقعیت )خواه  می  یی که زد و ابطال ها قرار گیرند. آن دسته از گمانه  ها ین ارزیابیتر سختگیرانه
یی که از محک ها کنند. آن دسته از گمانه می  جمله متون( نکته آموزی  واقعیت طبیعی و خواه واقعیت برساخته اجتماعی، و از آن

ای  شوند تا زمانی که گمانه می  قتا به عنوان معرفت ایجابی درباره واقعیت پذیرفتهآیند، مو می  ی سخت گیرانه سربلند بیرونها آزمون
گیرند که از غربال نقادی و   می  تنها وقتی مورد اعتناء قرار   ها و ظنّ  ها حدس   ،ها بهتر جایگزین آنان شود. در هر دو مورد، گمانه

 ارزیابی دقیق عبور کرده باشند. 
سازد در همه این موارد    می  واژه یقین مورد استفاده قرار گرفته است نیز باز هم اندکی دقت روشندر خصوص آیاتی که در آنها  

،  «علم الیقین»یی شخصی و فردی نظر دارد که البته از حیث شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند و با سه عنوان  ها به تجربه  قرآن
  . اولین نوع یقین، یقینی است که به نحو نظری برای شخص حاصل شوند می  از یکدیگر متمایز  «حق الیقین»و    «عین الیقین»

ین انواع تر و باالخره سومین نوع یقین، که شدید .یباد می شود. دومین نوع یقین آن است که از رهگذر شهادت حواس تحجقق می
 اشاره دارد. اید، ظاهرا به نوعی تجربه اتحاد وجودی میان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی می یقین به شمار

 :توان دریافت می  را با نظر به دیگر آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته است بهتر   قرآنشخصی و فردی بودن مفهوم یقین در  

  ٰ  نِي كَْيفَ تُحِْيي الْمَوْتَىبِِّ أَرِاهِيمُ رَوَإِذْ قَالَ إِبْرَ
 
  قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن  ۖ

 
قَلِْبي    لَِِّيطْمَِئنَّ   كِن ٰ  وَلَـ  ٰ  قَالَ بَلَى  ۖ

  ﴾2۶ بقره:ال﴿

را زنده می بنمای که چگونه مردگان  به من  پروردگارا  ابراهیم گفت  آنگاه که  ایمان و  کنی، فرمود مگر 
ه پاره کن ]و همه [ و پارنداری؟ گفت چرا، ولی برای آنکه دلم آرام گیرد، فرمود چهار پرنده بگیر ]و بکش

خواهی دید[   ]ای از آنها را بگذار، آنگاه آنان را ]به خود[ بخوانسپس بر سر هر کوهی پاره[  را در هم بیامیز
 .آیند و بدان که خداوند پیروزمند فرزانه استکه شتابان به سوی تو می 

برای مومنان است که هیچگاه نباید از تکاپو برای تاباند این آموزه   می  ی دیگر که نور بیشتری به بحث حاضرقرآنیک نکته  
باید به منزله فعالییتی   می  از صاحب مُلک هستی دست بردارند و به این امر   تر شدن به شناختی حقیقی  تر رشد معرفت و نزدیک

 خوانیم:  می  مستمر و کوششی پایان ناپذیر نظر کنند. به عنوان مثال در این آیه در سوره انشراح

 ﴾ ۷ نشراح:اال ﴿ غْتَ فَانصَبْرَفَإِذَا فَ

 پس چون فراغت یافتی، به تکاپوی دوباره بیاغاز.

با توجه به آن که پیامبر   اما  آیه، و در واقع کل آیات سوره انشراح، حضرت پیامبر )ص( است  اولیه این  هرچند که مخاطب 
رود، برای دیگر مومنان نیز سرمشق و دستورالعمل است. این نکته جنبه دیگری  می  بهترین الگو برای مومنان است، آنچه از او انتظار

ی معرفتی ما فرایندی پایان ناپذیر است: کوشش ها دهد و آن این که تکاپو می  مورد تقویت قرار  قرآن را در رویکرد عقالنیت نقاد به  
( و اریابی نقادانه قرآنی مندرج در  ها  واقعیت )از جمله واقعیت  تر  ی تازهها  ی تازه جهت شناخت جنبهها گمانهدر مسیر برساختن  
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، کوششی مستمر است که تا زمانی  ها یی باز هم بهتر، و یادگیری از رهگذر برطرف ساختن خطاها آنها و جایگزین کردنشان با گمانه
شدن به    تر توان به رشد معرفت و نزدیک می  ه داشته باشد. تنها بدین شیوه است کهباید ادام  می  که آدمی و عالم برجای است،

 شناختی حقیقی از واقعیت امیدوار بود.

 گیری نتیجه 
دهد. بر  می  به منزله یک منبع غنی معرفتی، همتراز کتاب طبیعت، ارائه  قرآن گیری از  گرایی نقاد رویکرد مثمر ثمر برای بهره  عقل

شان در خصوص آنچه که  ی معرفتیها کنند در تکاپو می  تواند به سه طریق به کسانی که بدان رجوع می  قرآن رویکرد  مبنای این  
شود، مدد برساند. طریق نخست ایفای نقش در مقام یک داور نقاد برای ارزیابی   می  مربوط  «ی انسانیها  شرایط و وضع و حال»به  

. طریق دوم کمک به اند برساخته شده  «ی انسانیها وضع و حال»ناظر به حوزه  یی است که به نیت حل مسائلی معین  ها گمانه
ست. و باالخره طریق سوم، جلب توجه کنشگران معرفتی به مسائلی  ها و شهود ها تکاپوگران معرفتی در مقام یک منبع الهام گمانه

البالغه با که امام علی )ع( در نهجای   شیوه  ی انسانی است. مقاله همچنین بدین نکته پرداخت کهها بدیع در قلمرو وضع و حال
، به معنایی  قرآنو طلب پاسخ از آن نیست. استنطاق از  قرآنکنند، به معنای طرح پرسش با   می  معرفی « قرآناستنطاق از »عنوان 
 کنند، اشبه است.  می  گرایان نقاد پیشنهاد که عقل

 شکر قدیر و تت
مطالعه کرد و نیز اخوی  روایت اولیه از متن انگلیسی این مقاله را )که مستقال منتشر خواهد شد(  که میلرنگارنده مایل است از پروفسور دیوید 

روایت اولیه فارسی مقاله را از    هداوود، دکتر عیسی جهانگیر، دکتر جعفر علمی و محمدعلی اسماعیل، ک و آقایان رضا آل  خود، آقای حسین پایا
های احتمالی مقاله، البته با خود نگارنده   ولیت کاستیئتشکر کند. مس  ندپیشنهاد کرد  مقاله برای بهبود  که  فیدی  نکات م  نظر گذراندند بابت 

 است. 

 منابع 
 طرح نو. تهران: نیا،  ، ترجمه مرتضی کریمییقرآنمعنای متن: پژوهشی در علوم (، ۱۳8۱) .ابوزید، نصر حامد

 شرکت انتشار.تهران: ، ترجمه احمد آرام، قرآنخدا و انسان در  .(۱۳۶۱) .ایزوتسو، توشیهیکو
 .۱۳۹۵پایا  :(، بازتحریر شده در۱۱-۱0)۳، حکمت و فلسفهمالحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی،  .(۱۳8۶). پایا، علی

پایا   :، بازتحریر شده در۵2-4۶  :۷۳، شماره  شناسی علوم انسانی فصلنامه روشتکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق،  (،  ۱۳۹۱)  .یعل  ا،یپا
۱۳۹۵. 

 . طرح نقدتهران:  ،از منظر عقالنیت نقاد فلسفه تحلیلی(، ۱۳۹۵). یعل ا،یپا
 طرح نو. تهران: ، قرآنشناخت: مباحثی در فرهنگ آفرینی   قرآن .(۱۳۷4) .خرمشاهی، بهاءالدین

   .مطبعه اآلداب:  نجف اشرف ، قرآنالبیان فی تفسیر ال  .ه.ق( ۱۳۳4/۱۳۷۵) .خویی، ابوالقاسم
 انتشارات امیرکبیر.تهران: ، قرآنتاریخ  .(۱۳4۶/۱۳۶2) .رامیار، محمود

 ، دارالحدیث.قرآن البرهان فی علوم ال .(۱۳8۹ق/۷۷۵)ح.  .زرکشی، بدرالدین محمد
 .انتشارات امیرکبیرتهران: ترجمه مهدی حائری قزوینی،  ،قرآناالتقان فی علوم ال .(۱۳۶۳ق/8۷۹)ح.  .بدالرحمنالدین ع سیوطی، جالل

 .، دارالتقویاسباب النزول .(۱۳8۷ق/88۵)ح عبدالرحمن. نیالد جالل ، یوطیس
   .دارالکتب االسالمی: جا بی، یهقرآنالمدرسه ال .(۱۳82ه.ق/ ۱424). صدر، محمدباقر

- ۱۳۹(:  ۱)4۳،  ها مقاالت و بررسی  -و حدیث  قرآنی  ها پژوهش،  قرآناستنطاق از    .(۱۳8۹)  .حسین؛ معارف، مجید؛ پهلوان، منصورصفره،  
۱۶۳. 

 ، انتشارات محمدی.تفسیر المیزان .(۱۳۶0) .طباطبایی، سیدمحمدحسین
 انتشارات سمت. تهران: ، یقرآنعلوم  .(۱۳۹0) .دیها معرفت، محمد

 نشر کارنامه. تهران: ، باغ سبز خدا و معنی، (. ۱۳8۷. )محمدعلیموحد، 
 الکالم فی وجوه اعجاز، قم.ق(، ۹8۶)حدود  .مفید، شیخ
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،  فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن ،  قرآنتحلیل مبانی و رویکرد شهید صدر به تفسیر    .(۱۳8۹)  .ایازی، سیدمحمدعلی  ؛یساقی، علی اصغر
۶(2۵:) ۱۹۶-2۱۷. 
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