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   یعل امام کلام در آن یگذار ارزش و  منابع معرفت، یستیچ
 ** ا اال  اسامداال/  *امداتقن شاکن

 25/1/99تاریخ پذیرش:      23/8/98تاریخ دریافت: 
 دهیچك

معرفررت و شرررنرراخررت از مفرراای  برردیهی و غیرقررابررل تعریف اسرررت. معرفررت نزد 

امرری مرمخن و مطلو  اسررررت و عل  حررد نهررایی تمررامی  امریررمرامرنرران

. کاوش در انسران در تمام کاراای خویا نیازمند معرفت استااسرت و فّریلت

البوغه و غرر الحخ  پبواا ر را به  در مبادری چون نهج کلماا امیرمامنان 

سرررازد. از منظر ارای جرانارررین و ا  نارررین برا عل  و معرفرت  رانمون میواژه

توان به درجاا میتلفی از نه تنها معرفت ممخن اسرررت بلخه می امیرمامنان 

مرعررفررت  بررا ابزاراررای متفرراواس معرفتی دسررررت یررافررت. برردین روی در ن رراه 

اابت و فراتر از امور مادی اسرررت و از طرق میتلفی امخان معرفت  امیرمامنان

ای نوشته حاضر با روش کتابیانه شود.چون حس  عقل  شرهود و ... حاصرل می

بیاررری از   کوشرررد با رویخرد تحلیلی با ن اای به فرمایاررراا امیرمامنانمی

شررناسرری را از دریچه سررینان  ن امام امام مورد کاوش ترین مباحث معرفتمه 

د. از این رو پس از تعریف معرفرت  بره بررسررری امخران معرفت و انواع  ن قرار دار

 .پرداخته شده  سپس از منابع معرفت و ارزش معرفتی  نها سین رفته ای 

 یدیواژگان کل
 .الحخ  غرر البوغه  نهج شهود  عقل  معرفت 
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 : مقدمه
ترین معنا یعنی شرامل علم حعوری و حصولی موضروع دانش معرفت شرناسری، علم و معرفت در عام

این بدان معناست که هر آنچه شناختی را برای انسان حاصل  (3: 9831)مصباح یزدی و دیگران، است. 
گیرد و ارزش معرفتی آن سرررازد، در علم معرفت شرررناسررری به عنوان منبع معرفت مورد کاوش قرار میمی

 شود. سنجیده می
ر م رب د کسررانی کهپی گرفت. پیشررینه مباحث معرفت شررناسرری را باید در دو حوزه غربی و اسررالمی 

اند، تاری  مباحث معرفت شرررناسررری را به یونان باسرررتان بره نگرارش تاری  فلسرررفه همت گماشرررته زمین
ر مقطع ردد. دگگردانند. اصوال تاری  پیشرفت معرفت شناسی در م رب زمین به چهار دوره تقسیم میبرمی

او  که از قرن شررشررم پیش از میالد تا دوران سرروفسررطا یان به طو  انجامید، نگاه مسررتقلی به مباحث 
ابل شناسی در کلمات بزرگان یونان قهایی از مباحث معرفتمعرفت شرناسرانه وجود نداشته اما پیش فرض

 بازیابی است.
دوره او  که از زمان کندی تا عالمه در حوزه اسالمی تنها شاهد دو دوره در معرد شناسی هستیم. در 

کتاب  شررد والی مباحث فلسررفی مطرح میطباطبایی به طو  انجامید؛ مباحث معرفت شررناسرری در البه
ترین دلیل مطرح نشرردن مسررتقل مباحث رسررد مهممسررتقلی در این مورد به نگارش در نیامد. به نظر می

: 9836)فیاضی، ل در فلسرفه اسرالمی بود. معرفت شرناسری در حوزه اندیشره اسرالمی ثبات و منزلت عق
راق، رشررد، شرری  اشررتوان به کندی، فارابی، ابن سررینا، غزالی، ابناز میان اندیشررمندان این دوره می (31

خواجه نصریر و صدرالمتالهین اشاره کرد. در دوره دوم یا همان عصر عالمه طباطبایی و شاگردان ایشان با 
 گیری داشررت و، پرداختن به موضرروعات این علم رشررد چشررممسررتقل دانسررتن دانش معرفت شررناسرری

 (12-27: 9834)سرراختار پیشررینه برگرفته از: خسررروپناه، های متعددی در این باره نگاشررته شررد. کتاب
اسالمی  شناسی در حوزه فلسفهی معرفتتوان به عنوان پیشتاز طرح سازمان یافتهعالمه طباطبایی را می

ی را مورد شناسبه طور مستقل مباحث معرفت« اصرو  فلسرفه و روش ر الیسرم»معرفی کرد. وی در کتاب 
 کاوش و مداقه قرار داد.

در ادامه، این تحقیق پ  از معرفی وا ه معرفت و وا گان همنشررین آن، به امکان معرفت و انواع آن از 
فت و اشررراره می شرررود و سرررپ  به دو محور اصرررلی مقاله حاضرررر یعنی منابع معر  نگراه امرام علی 

تذکر این نکته مناسررب اسررت که نگاشررته در  شررود.پرداخته می گذاری آن از منظر امیرمؤمنان ارزش
به  نوع خود یعنی پرداختن به مباحث معرفت شناسی از نگاه روایات به طور عام و سخنان امیرمؤمنان 
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ه عنوان دان نگریست و آن را بای ندارد؛ بدین روی باید با نگاه آغازین اثر در این حوزه بطور خاص پیشرینه
 گامی برای حرکت در این حوزه تلقی کرد.

 نشین آن در روایات امام علی معرفت و واژگان هم .1
از اسرتفاده بسیار وا ه علم و معرفت و مراتب آن چون یقین در  نگاهی گذرا به کلمات امیرمؤمنان 

امری ممکن و مطلوب اسرررت. علم حد  دارد. معرفرت نزد امیرمؤمنران کالم آن حعررررت پرده بر می
همان: )؛ چه علم در را  فعررا ل قرار دارد. (121: 9491)تمیمی آمدی، هاسررت نهایی تمامی فعرریلت

درکالم آن  حعررررت علم در برابر جهل قرار گرفته اسرررت. علم سررربب نجات انسررران و جهل عامل  (322
بنابر این  (23همان: )کنند. د دشررمنی میداننها با چیزهایی که نمیانسرران (23همان: )سررقو  اوسررت. 

چه، علم جهل را  (11: 9866)تمیمی آمدی و درایتی، برایرد برا کسرررب علم بره مبرارزه برا جهل پرداخت. 
  (859-841و 189و  93/181: 9414د، یالحد یو ر.س: ابن أب همان؛)میراند. می

چرا که،  (121: 9414)ابن شرررعبه حرانی، انسررران در تمرام کارهای خویش نیازمند معرفت اسرررت. 
گاهی چون روندهعمل» رود، پ  هر چه شررتاب کند از هدفش دورتر راهه مییای اسررت که بکننده بدون آ

گاهی، چون روندهماند، و عملمی خطبه : 9494)شریف الرضی، « ای بر راه راسرت اسرت.کننده از روی آ
رد، زیرا آغاز دینداری، معرفت خدا و کما  معرفت نیز تصدیق گیورود به دین نیز با معرفت شکل می (171

)ابن شعبه حرانی، اصوال معرفت خدا نوعی عبادت است.  (1خطبه همان: )علمی و عملی خداوند است.  
البتره عبرادت نیز بدون معرفت ثمری ندارد. کسررری که  (222/ 13: 1111؛ و ر.س: خو ی، 21همران: 

چرخد و راه به ازد همچون االغی اسرررت که در آسررریاب مدام به دور خود میپردبردون علم بره عبادت می
آن حعررررت در  (123/ 3: 1111د، یالحد ی؛ و ر.س: ابن أب112همان: )تمیمی آمدی، برد. جایی نمی

دهد از چارپایان کسررری که خیر را از شرررر تشرررخیص نمی»دارند فرمرایشررری دیگر برا صرررراحرت ابراز می
همان:  )شررریف الرضرری، و نزد خدا نیز بیشررتر مورد مالمت قرار خواهد گرفت.  (237همان: )«. اسررت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (111خطبه 

در مصرررادری چون نهج البالغره و غرر الحکم پژوهشرررگر را به  کراوش در کلمرات امیرمؤمنران 
سرررازد. در این مجا  به بررسررری این هایی که به نحوی با علم و معرفت مرتبط هسرررتند، رهنمون میوا ه

هررایی کره در سرررخنرران ترین وا هپردازیم. یکی از مهمدسرررت از وا گران در فرهنرگ سرررخنرران علوی می
، 2، 1خطبه همان: )شریف الرضی،  اسرت.« یقین»مرتبه تکرار شرده، وا ه  911بیش از  امیرمؤمنان 

یقین در معرفت شناسی باالترین درجه علم ( 113، 31، کلمات قصرار 22، نامه 133، 111، 31، 32، 33
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در محوری بین یک تا صرد ترسریم کنیم. صفر جهل مطلق وپنجاه را اسرت. اگر مراتب بین علم و جهل را 
نامیم. مراتب بین جهل مطلق تا شررک را وهم و مراتب بین شررک تا یقین را ظن شررک و صررد را یقین می

خوانیم البته ظن قوی یا اطمینان را علم دانسررته و در بیشررتر موارد مطابق با آن امور زندگی را سررامان می
 تواند در یک مسررئله هم دچار شررکگیرد و هیچ ک  نمیجه شررک در برابر یقین قرار میدهیم. در نتیمی

یقین در هر مسئله بدان معناست که ابعاد مسئله برای  (77، همان: )تمیمی آمدی باشرد و هم واجد یقین.
)شریف  صاحب یقین کامال روشن  و آشکار است و دچار تردید و دودلی در مورد متعلق یقین خویش نیست.

یقین در مسرررا ل اعتقادی و دینی از جایگاه باالیی برخوردار اسرررت. از منظر  (32خطبه همان: الرضررری، 
 کالم قصرررارهمان: )د اسرررت؛ ین، برتر از نمازگزاردن با شرررك و تردیقیدن همراه با یخواب امیرمؤمنان 

ونه شک و خویش را از هرگ ( چه در مسرا ل اعتقادی باید به یقین دسرت یافت و با تمسک به یقین قلب33
( بنابر این اگر کسرری در امور اعتقادی به یقین نرسررید، اصرروال وارد 22خطبه همان: )شرربهه تهی نمود. 

   (222/ 13: 1111؛ و ر.س: خو ی، 233همان: )تمیمی آمدی،  وادی اهل ایمان نشده است.
ی فهم اسرررت. از منظر آن وا هبر علم داللت دارد  از دیگر کلمراتی کره در سرررخنان امیرمؤمنان 

از نگاه ایشان، کسی که اهل عبرت آموزی باشد به  (721همان: )توان به فهم رسید. حعررت با تعقل می
ی، )شررریف الرضرر آید.فهمد و با فهم علم حاصررل میرسررد و کسرری که به بصرریرت برسررد میبصرریرت می

البته برخی موارد فهم، خود علم آفرین هسرتند و آدمی با رسیدن به آن درجه از  (211کالم قصرار همان: 
بنابر این نباید به میزان کمی از  (732: )تمیمی آمدی، همان یابد.ی باالیی از علم دسررت میفهم به درجه

انکه چن (23/ 13: 1111د، یالحد ی؛ و ر.س: ابن أب73خطبه همان: )شررریف الرضرری، فهم اکتفا کرد. 
 (133همان: )تمیمی آمدی، فهمیدن مطالب علمی بهتر از تکرار بدون فهم آنهاست. 

کسی که فاقد  بصریرت نیز از کلمات پرتکرار در فرهنگ سخنان علوی است. در نگاه امیرمؤمنان 
ه با کبرای رسیدن به بصیرت باید اهل تفکر بود چرا  (233همان: )ای ندارد. بصریرت باشد از علم نیز بهره

( 113خطبه همان: )شریف الرضی، . رسیمآموزی به بصریرت میشرود و با عبرتتفکر عبرت حاصرل می
( و اگر کسرری از تفکر دوری کند 31نامه همان: )بنابر این کسرری که اهل تفکر باشررد اهل بصرریرت  اسررت 

یی بهتر از رفتن بدین روی رفتن بصرررر و بینا (233همان: )تمیمی آمدی،  دچار بی بصررریرتی خواد شرررد.
و حب دنیا سبب از بین  (313همان: )در کلمات امیر مؤمنان غفلت دا می  (321همان: )  بصیرت است.

 (133/ 2: 1111؛ و ر.س: خو ی، 712همان: )رفتن نور  بصیرت در د  آدمی است. 
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 امكان معرفت .2
 توان به معرفتی دسررتمیدر مسرراله امکان شررناخت به این سررؤا  پاسرر  خواهیم گفت که آیا اصرروال 

یابی به معرفت توهمی بیش نیسررت؟ در این مسرلله دو نگاه کلی و متعرراد وجود دارد: یافت یا اینکه دسرت
 وند: شاند خود به دو دسته تقسیم میدر نگاه او  منکران شناخت قرار دارند. آنان که منکر امکان شناخت

اند؛ چرا که سرروفسررطی اصررل ی را رد کردهدسررته او  یا همان سرروفسررطاییان تحقق هرگونه شررناخت
کند. بنابر این از نگاه او شرناخت واقعیت نیز ناممکن اسرت. شکاکان نیز با وجود اذعان واقعیت را انکار می

 به واقعیت انسان و جهان خارن بر این باورند که راهی برای شناخت انسان از خارن وجود ندارد. 
ای خاص باورمندند. مادی مسررلکان معتقدند؛  واقعیت مادی دسررته دوم به انکار شررناخت در محدوده

انسران و واقعیت مادی جهان خارن و امکان شرناخت نسبت به این دو واقعیت مسلم است اما آنچه خارن 
از محدوده امور مادی باشرررد وجود ندارد. در کالم امیر بیان این گونه انسررران ها وجود پرودگاری تقدیرگر و 

(  با 137ز دسررتر  حوا  آنهاسررت مردود می دانند )الشررریف الرضرری، همان، خطبه مدبر را که خارن ا
انحصرررار وجود موجودات در امور مادی، علم به امور غیرمادی نیز منتفی اسرررت. به بیان دقیق انحصرررار 

 شناخت در معرفت حسی به معنای انکار درستی هرگونه معرفت غیرحسی است.
شررناخت، محدوده معرفت در امور مادی منحصررر نیسررت. نزد این در نگاه دوم عالوه بر قبو  امکان 

. باشرردگروه جهان منحصررر در امور مادی نیسررت و شررامل امور غیبی چون خدا، فرشررتگان و وحی نیز می
نام 931ویژگی فرشررتگان، خطبه 19آفرینش فرشرتگان، خطبه  9)ر.س: الشرریف الرضرری، همان، خطبه 

ه نیز با دو دسرررته از اندیشرررمندان مواجه خواهیم شرررد: دسرررته او  بردن از برخی فرشرررتگان(  در این نگا
های شرررناخت منحصرررر به ح  و عقل اسرررت و عالم مادی با ح  و عالم غیرمادی با عقل معتقدند راه
گردد. دسرررتره دوم بر این براورند که عالوه بر راه ح  و عقل از طریق تزکیه نف  از راه د  نیز ادراس می

 (31-33/ 13: 9833)جوادی آملی، یقی دست یافت. توان به شناخت حقامی
طور کره در معنرا بدیهی بوده و هرای معرفتی فوق برایرد گفرت: معرفرت همراندر داوری میران نگرش

تعاریف ارا ه شرده برای آن بیشرتر شررح االسرمی است، یافت مصداق آن نیز بدیهی و بی نیاز از استدال  
قوای ادراکی و حراالت درونی خویش واقف اسرررت. برا یافتن  اسرررت؛ زیرا همواره انسررران بره وجود خود و

مصرداقی از معرفت امکان آن نیز به اثبات می رسد؛ چه اگر چیزی واقع شده باشد حتما امری ممکن بوده 
یابیم که در موارد متعددی آن امام همام از نیز درمی اسرررت. برا نگراهی گرذرا بره کلمرات امیرمؤمنان 

کلماتی چون علم، عقل، فهم، حکمت، یقین، بصررریرت، برهان، تفکر، تفقه، تدبر، تعمق، ادراس، معرفت 
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بنابر این از منظر امیرمؤمنان  (31: 9839)عزیزی، و اسررتدال ، قلب، عقل و ح  اسررتفاده کرده اسررت. 
 توان بره درجرات مختلفی از معرفرت با ابزارهای متفاوت ینیز نره تنهرا معرفرت ممکن اسرررت بلکره م

امکان معرفت ثابت و فراتر از امور مادی اسررت و  معرفتی دسررت یافت. بدین روی در نگاه امیرمؤمنان 
 گردد. از طرق مختلفی چون ح ، عقل، شهود و ... حاصل می

 انواع معرفت .3
ا اگر شود. زیر حعروری و حصرولی تقسیم میمعرفت و شرناخت در نگاه معرفت شرناسران به دو قسرم 

معرفت با واسررطه مفاهیم برای انسرران حاصررل شررده باشررد، معرفتی حصررولی محقق شررده اسررت و اگر در 
معرفت، عالم به حقیقت وجودی معلوم دسررت پیدا کرده باشررد و معلوم بدون واسررطه نزد او حاضررر باشررد، 

نیز به هر دو قسررم از معارد اشرراره شررده  معرفت حعروری حاصررل شررده اسرت. درکلمات امیرمؤمنان 
اسرت. گاه امیر کالم از استدال  و تعقل و احتجان سخن رانده است و گاه سخن از مشاهده حقایق با قلب 

ناظر به معارد حصولی است وقسم دوم به  را به مطرح فرموده اسرت. در قسرم او  کالم امیرمؤمنان 
 معارد حعوری اشاره دارد.

 ی . معرفت حضور8.1

اشرراره به معارد حعرروری همچون شررناخت حعرروری انسرران نسرربت خودش و شررناخت حعرروری و 
ر این توان دواسررطه خداوند نسرربت به سررایر مخلوقات و معرفت حعرروری معلو  نسرربت به علت را میبی

 مشاهده کرد :  کلمات امیر کالم 
تو مرا از خودم بهتر ا یرربررار خرردا»کردنررد، فرمود: ش مییآن حعررررت آنگرراه کرره گروهی او را سرررتررا

رار ده، و کوتر قیپندارند، ننان مییا مرا از آنچه ایشررناسرم، خداشررتر از آنان مییشرناسرری، و من خود را بمی
 (32کالم قصار همان: )شریف الرضی،  « امرز.یدانند بآنچه را که نمی

سررروا  کرد آن  در روایتی دیگر، هنگرامی کره ذعلرب یمانی از رؤیت خداوند توسرررط امیرمؤمنان 
مرران درسررررت او را در یهررا بررا اننررد، امررا د یبهررا هرگز او را آشرررکررار نمیدهیررد»حعررررت فرمودنررد : 

 (123خطبه همان: )« ابند.یمی
در این فرموده شریف نیز سخن از شناخت معلو  نسبت به علت هستی بخش با ادراس قلبی به میان 

ه ادارس توان با چشم سر دید، بین حقیقت که خدا را نمیآمده است. در این کالم امیربیان ضمن تاکید بر ا
شرروند. این ادراس نیز به صررورت حعرروری اسررت و معلو  با قلب خویش خداوند توسررط قلب متذکر می

 کند. حعورا علت هستی بخش خود را ادراس می
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 کردهآن حعرت در این فرموده به علم خدا به ذات آن حعرت و علم آن حعرت به ذات خویش اشاره 
است. علم خداوند به سایر مخلوقات علمی حعوری است و هیچ گونه واسطه مفهومی در علم خدا به 
مخلوقاتش وجود ندارد؛ چه خداوند که واجب الوجود است به همه مخلوقات احاطه دارد و علم خدا به 

ذات  ن بهمخلوقاتش به عین وجود آنهاست. علم انسان به خویش نیز حعوری است زیرا در علم انسا
گاه است ، عالم نامیده  می شود و از آن خویش عالم و معلوم اتحاد دارند و آدمی از جهتی که از خویش آ

جهت که ذات او متعلق علم قرار گرفته معلوم نام گرفته است. بنابر این در علم انسان به ذات خویش نیز 
د، یالحد یخویش است.)ر.س: ابن أب واسطه مفهومی وجود ندارد و انسان به صورت حعوری عالم به ذات

1111 :11 /21-22) 

 . معرفت حصولی8.9

ی از لطافت یهاخداوند شواهد و نمونه»فرمایند: نهج البالغه می 965در خطبه امیرمؤمنان 
رمان ها را به اعتراد واداشته، و سر به فشهیش بپاداشته، چندان که تمام اندیم خویگری و قدرت عظصنعت

 (127خطبه همان: )« اند.او نهاده
در این فرمایش سخن از اقامه شواهدی روشن از فعل خداست که عقل آدمی پ  از توجه و درس آن 

کند. این سخن بدین معناست که آدمی با توجه و دقت و قدرت وی اعتراد می به دقت و ظرافت سازنده
عالم و قادر مخلوقاتی اینچنین شگفت را یازد که خالقی نظر در مخلوقات الهی به این معرفت دست می

آفریده است. معرفت حاصل شده در این نگاه نوعی معرفت حصولی است که از طریق به کارگیری قوه فکر 
شود. به بیان دیگر شناخت و معرفت انسان به علم و قدرت الهی از راه استدال  و با برای آدمی حاصل می

 فتی حصولی دست یافته است.واسطه مفاهیم حاصل شده است و به معر 
به وفور یافت  های عقلی است که در کالم امیرمومناننوع دیگری از معارد حصولی استدال 

شود. بیان آن حعرت در مورد نفی صفات زا د بر ذات استداللی عقلی با استفاده از معارد حصولی در می
حان نهج البالغه به تحلیل این معرفت ( چنانکه متکلمین و شار 1این موضوع کالمی است. )همان، خطبه 

 (13و13/ 11: 1111؛ خو ی، 27و21/ 1: 1111حصولی حعرت پرداخته اند )ر.س: ابن ابی الحدید، 
ای او هبه هر روی پ  از قبو  امکان تحقق معرفت و شناخت در آدمی باید به تبیین دامنه شناخت

گفته و در ادامه دامنه معارفی را که توسط هر یک از  های معرفت سخنبپردازیم. بنابر این در ابتدا از راه
 گردد را مشخص کنیم. حاصل می1این منابع معرفت

                                                                        

1. The sources of knowledge  
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 منابع معرفت  .4
 منابع معرفت را می توان به دو گروه منابع عمومی و اختصاصی تقسیم کرد.

 .منابع عمومی1.1

های خاصرری از راه یا راهاند و در هر شرراخه از دانش های معرفت متنوعمعرفت شررناسرران معتقدند راه
گاهی اسررتفاده می قل و توان به حوا ، عترین منابع معرفت میکنیم. از مهمبرای رسرریدن به شررناخت و آ

گردند. حوا  ظاهری را معموال ظاهری و باطنی تقسررریم می قلب اشررراره کرد. حوا  خود به دو دسرررته
ح   دانند. حوا  باطنی نیز شرراملیشررامل پنج ح  بینایی، شررنوایی، بویایی، چشررایی و بسرراوایی  م

مشرترس، واهمه، خیا ، حافظه و متصررفه است. )در مورد حوا  باطنی ر.س: خو ی: منهان البراعه فی 
 شود. معرفت قلبی یا( عقل نیز به دو شراخه نظری و  عملی تقسیم می585، ص19شررح نهج البالغه، ن

ه شررهود همگانی و غیرهمگانی منقسررم شررهودی که بدون واسررطه مفاهیم ذهنی اسررت از یک منظر ب
 شود.می

نگری، ح  اخالقی، ح  های دیگری برای کسرررب معرفت همچون، درونافزون بر این منابع، راه
زیبایی شرررناختی، تجربه دینی، مرجعیت، دلیل نقلی یا گواهی، بصررریرت و وحی و الهام وجود دینی، ح 

نگاه  کنیم وهایی که بیشتر متداو  بوده اشاره میبه راهما در این نوشرتار  (22: 9814)حسرین زاده، دارد. 
را در مورد آنها ذکر کرده و دامنه شرررناخته های حاصرررل شررده توسرررط آنها را مشرررخص  امیرمؤمنان 

های معرفت به ح  ظاهری، عقل، شرررهود، نقل، وحی و الهام اشررراره کنیم. بدین منظور از میان راهمی
   کنیم:می

 . حواس ظاهری  4.1.1
شررود، حوا  ظاهری انسرران یکی از ابزارهایی که آدمی با اسررتفاده از آن با گروهی از معارد آشررنا می

 کند. شناخت ما ازاسرت. آدمی با استفاده از حوا  خود معلوماتی را از دنیای مادی و محسو  کسب می
ها مرهون اسرررتفاده از حوا  ظاهری کردنیها و لم ها، چشررریدنیهرا، بوییردنیهرا، شرررنیردنیدیردنی
انسران با برخورداری از قوای حسری و ابزارهای خاصی در بدن  (1خطبه همان: )شرریف الرضری، اسرت. 

خویش قادر به کسرب اطالعاتی از محیط اطراد خود اسرت. پ  از دریافت این اطالعات که احسا  نام 
گردد. ادراس حسی معرفتی است که ل میای فراتر از احسرا  اسرت، حاصدارد؛ ادراس حسری که مرحله

 (32-37: 9814)حسین زاده، آید. در مورد جهان خارن از طریق حوا  ظاهری پدید می
نکته مهم آنکه قلمرو حوا  ظاهری صررفا در امور مادی و محسرو  است و امور نامحسو  خارن 
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 مال که نه با ح  قابل اثبات از قلمروی معرفت حسری هستند. بنابر این هر موجود غیر مادی چون خدا و
در سرررخنان متعددی بر عدم توانایی حوا  در ادراس  و ادراس هسرررتند و نه قابل انکار. امیرمؤمنان 

 کنیم:اند. در ادامه به چند نمونه از این روایات اشاره میامور مجرد تلکید فرموده
ی  از عدم توانایی حوا  از نهج البالغه پ  از ستایش خداوند به طور صر  936آن حعررت در خطبه 
ها از لم  کردن فرمایند: حوا  از احسا  کردن او عاجز، و دستگویند و میادراس خداوند سرخن می

 نیز تکرار شده است. 931این معمون در خطبه (132خطبه همان: )شریف الرضی، . او ناتوان است

 . عقل4.1.2
عقل در زبان عربی منع، نهی، امسرراس،  سررومین منبع معرفتی انسرران عقل اوسررت. معنای اصررلی

ابن فار  معتقد است چون عقل انسان او را از  ذیل ماده عقل( :9494)فیومی،  حب  و جلوگیری اسرت.
برای وا ه عقل  : ذیل ماده عقل(9414)ابن فار ، دارد عقل نام گرفته اسررت. گفتار و کردار زشررت باز می

در علوم مختلف کراربردها یا معانی مختلفی بیان شرررده اسرررت. گاه از عقل نظری و ادارس عقلی سرررخن 
انرد و گراه و ازعقرل عملی و قوه تردبیر زنردگی. در مواردی نیز عقرل به مجردی تام که در ذات و فعل گفتره

دی تصررورات و تصرردیقات به شررمار نیاز از ماده اسررت تعریف شررده اسررت. صررادر او ، معلوماتی که مبابی
رونرد و مطلق ادراس از دیگر اطالقرات عقرل اسرررت. در جهران امروز نیز گاه مراد از عقل، عقالنیت یا می

آرای رایج و مشررهوری اسررت که همه یا بیشررتر مردم آن را قبو  دارند. عقل در اصررطالح معرفت شررناسرری 
ه، )حسررین زادپردازد. و به تعریف و اسررتدال  می ای ادراکی اسررت که مفاهیم کلی ارا ادراس می کندقوه

9814 :337-332) 
اند. از منظر ایشررران عقل در کلمات خویش ارزش فراوانی را برای عقل مطرح کرده امیرمؤمنران 

که انسان را به  (37همان: )و دارای شرافت و کرامتی است  (37همان: )تمیمی آمدی، ترین اسا  قوی
عقل همراه لشرررکر رحمن بوده و در برابر هوای نف  که فرمانده  (21همان: )برد. سرررمت علیین باال می

همان: )بدین روی عقل آدمی دوستی ستودنی برای اوست  (113همان: )لشرکر شیطان است قرار دارد. 
سرررازد و اگر دچار رسررراند، هنگام سرررقو  دوباره او را بلندمرتبه میکره به گاه ذلت او را به عزت می (123

البته ارزشرمندی عقل به گاه اسیر نبودن آن به دست  (212همان: )نماید. گمراهی شرد او را راهنمایی می
( و اال باید از عقل اسرریر و به خواب غفلت فرو رفته به 8هوای نف  اسررت )شررریف الرضرری: همان، نامه 

 (114خدا پناه برد. )همان: خطبه
کنند. عقل نظری ا به عملی و نظری تقسررریم میانردیشرررمنردان برا توجره بره کرارکردهای عقل، آن ر 
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به این دو  کند. در سررخنان امیرمؤمنان ها و عقل علمی بایدها و نبایدها را درس میها و نیسررتهسررت
گاهی و حکمت از  نوع کارکرد عقل اشراره شده است. بخشی از کلمات امیرمؤمنان  هم مطلق علم و آ

 شناسی به عقل استنادخاص خودشرناسی، خداشناسی و دینآثار عقل برشرمرده شرده اسرت و هم معارد 
وان جا به چند روایت به عناند. در اینداده شرده اسرت. این دسته از معارد کارکرد نظری عقل را نشانه رفته

 کنیم:نمونه اشاره می
 (113تمیمی آمدی، همان: )عقل ریشه علم و دعوت کننده به فهم است. 

 (232همان: )آید. یبا عقل کنه حکمت به دست م
گاهی یابی.   (131همان: )تعقل کن تا آ

 (311همان: )توان به اون معارد دست یافت. با عقل می
در زمینه ارزشررری و هنجاری اسرررت در واقع این سرررخنان  بخش دیگری از سرررخنان امیرمؤمنان 

   کنیم:روایات اشاره می ای از اینهمان بایدها و نبایدهای ناظر به عقل عملی است در ادامه به نمونه
 (721همان: )گردد. کسی که به عقل خویش بها دهد عفیف می

 (323همان: )ی عقل، مدارا کردن با مردم است. میوه
 (323همان: )ی عقل، راستگویی  است. میوه

 (998عقلی چون تدبیر وجود ندارد)شریف الرضی: همان، کالم قصار 
 (73همان: )تمیمی آمدی و درایتی، یابد. افزایش میبا افزایش عقل، حلم و بردباری 
 (113کالم قصار همان: )شریف الرضی، عقلی چون دوراندیشی نیست. 

ی براهین اثبات وجود خدا مبتنی بر قواعد نقش عقرل در حوزه معرارد دینی انکرارنراپذیر اسرررت. همه
ت تجربی کمک گرفته شرررده اسرررت اما انرد. زیرا اگرچره در برخی براهین مانند برهان نظم از مقدماعقلی

مقدمه دوم تمامی براهین اثبات وجود خدا، عقلی اسرررت. قانون علیت، امتناع تسرررلسرررل نامتناهی علل، 
امتناع دور و قانون سرررنخیت از قوانین عقلی هسرررتند که انتان براهین وجود خدا، مبتنی بر آنهاسرررت. در 

د. فهم و کنمنبع احکام شرررعی ایفای نقش می اسررتنبا  احکام شرررعی نیز عقل در عرض وحی به عنوان
: 9833گانی، )ربانی گلپایپذیرد. تفسررریر وحی و تبیین و توجبه احکام شرررریعت نیز توسرررط عقل انجام می

دینرداری هر ک  بره میزان » فرمراینرد: نیز بر نقش عقرل در وصرررو  بره دین می ( امیرمؤمنران 33
(  به هراندازه آدمی از عقل خویش اسررتفاده کند و 172همان: )تمیمی آمدی، « گیری از عقل اسررت.بهره

شرررود پایبند باشرررد، دینداری او نیز به همان میزان به معارد یقینی که توسرررط عقل برای او حاصرررل می
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ایبندی شود و پیابد، چه، همانطور که گفته شرد بسریاری از معارد دینی توسرط عقل ادارس میافزایش می
نیز با تاکید بر همین  لتزام به دین است که در عمل تدین نام دارد. امیرمؤمنان به ادراس عقلی همان ا

( حاصل آنکه در کلمات امیر بیان، 22همان: )« دین جز با عقل به صرالح نمی رسرد.  »فرمایند:معنا می
( 123ر کالم قصاهمان: )شریف الرضی،  توانایی عقل برای هدایت گری انسران به راه درست مسلم است

، )آقاجما  خوانساریو اگر کسری از کما  عقلی خود اسرتفاده نکند در دینداری خود متزلز  شرده است. 
9866 :1 /371 ) 

سیاری ببا وجود ارزش معارد عقلی و توانایی عقل در کسرب این معارد نباید از این نکته غافل شرد که 
عارد را ندارد. شرررناخت کنه ذات و از معارد از حوزه دسرررترسررری عقل خارن اسرررت و عقل توان درس آن م

 ند. اصفات الهی و معرفت نسبت به علت واقعی احکام شرعی و کیفیت و جز یات معاد از این قبیل
توان به کنه ذات و صرررفات الهی دسرررت یافت. در واقع ذات و با تعقل نمی در نگراه امیرمؤمنران 

متناهی اسرت توان دسترسی و شناخت امر  صرفات الهی امور نامتناهی بوده و عقل که خود مخلوق خدا و
تواند به معرفت خاصرری از خدا و صررفات او دسررت نامتناهی را ندارد اما هر ک  به میزان عقل خویش می

( چه، اگر انسرران به هیچ شررناختی از خدا نرسررد، تکلیف او به 13خطبه همان: )شررریف الرضرری، یابد. 
ز ظرفیت انسرران اسررت که در اصررطالح دینی تکلیف به اعتقادبه اصررو  و عمل به فروع تکلیف به بیش ا

( و به جهت عقلی قبی  اسررت. این درحالی اسررت که 233/ 1: 9411)هاشررمی خویی، ماالیطاق نام دارد 
دهد. بنابر این معرفت به  خدا تا حدی که ظرفیت عقلی و محدویت خرداونرد حکیم فعل قبی  را انجام نمی

 است. دهد ممکن انسان به او اجازه می

 . قلب4.1.3
یکی دیگر از منابع معرفتی انسران قلب اوسرت. قلب در ل ت  در معانی متعددی اسرتفاده شرده است: 

ن تریشرررود به همین دلیل در مورد قلب که خالصگراه بره بخش خالص و ناب هر چیزی قلب اطالق می
)ابن فار ، بعد وجود اوسرررت این وا ه اطالق شرررده اسرررت. معنای دیگر قلب دگرگون سررراختن اسرررت 

شرود که دگرگونی در آن بسرریار است. و از این جهت به قلب انسران، قلب گفته می  :ذیل ماده قلب(همان
ام شهود و ه ندر علم معرفت شرناسی هنگام سخن گفتن از منابع معرفت در کنار حوا  و عقل به منبعی ب

ای هکند. معرفتکنند. این منبع معرفتی، معارفی را به صرررورت حعررروری درس میمکاشرررفه اشررراره می
ه گردند. معارد حعوری کحعروری به رغم شرخصری بودن به دو دسته همگانی و غیرهمگانی تقسیم می

الت ه خود، قوای وحاتوانند بدون ریاضررت بدان دسررت یابند عبارتند از: معرفت انسرران بها میهمه انسرران
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واسررطه قلبی خود چون اراده، حکم، تفکر و توجه؛ معرفت به اش؛ معرفت انسرران به رفتارهای بینفسررانی
های ذهنی؛ معرفت انسررران به مبدأ خود. بدین روی قلب به عنوان یکی از منابع معرفت مفاهیم و صرررورت

 در کالم امیربیان ذکر شده است. 
داند. د  که روشرن شرد و از زنگار گناه و معصیت وشرنی بخش دلها میذکر خدا را ر  امیرمؤمنان 

ینا شود و پ  از کم نوری دوباره بپاس گردید، چشرم و گوش آن باز شرده و پ  از ناشنوایی دوباره شنوا می
ها دلی است که از فهم پر شده در نگاه علوی بهترین د  (222خطبه همان: )شرریف الرضری، گردد. می

ها باشررد از درس و پذیرش ی به شررهوتدر مقابل نیز قلبی که وابسررته(133همان: میمی آمدی، )تباشررد. 
کننده تمام حقایق چه، هر قلبی ادارس(122همان:  ) آمیز عاجز خواهد شرررد.موعظه و سرررخنان حکمت

 (33خطبه همان: )شریف الرضی، نیست. 

 . نقل4.1.4
ه از اخبار و اطالعاتی اسررت که دیگران برای ما نقل از دیگر راه های متعارد کسررب معرفت، اسررتفاد

گاه نمی ام دارد.یا دلیل نقلی ن 1کنند. این راه گواهیمی شرررویم در این راه ما به طور مسرررتقیم با مفاد خبر آ
 نیم. ککنند، معرفت حاصل میبلکه به مفاد خبر با واسطه فرد یا افرادی که خبر را برای ما نقل می

به عنوان مصررداقی از معارد نقلی پذیرفته شررده اسررت. آن  معرفت تاریخی در کلمات امیرمؤمنان 
پسرم! درست است که من به اندازه »ابراز می دارند که:  ای به فرزندشران امام حسرن حعررت در نامه

ر کردم تا یر آثارشان سدم، و دیشیام، اّما در کردار آنها نظر افکندم، و در اخبارشان اندان عمر نکردهینیشریپ
ان عمرشررران با آنان یا از اّو  تا پایر  آنران، گویام، بلکره برا مطرالعره ترار کی از آنران شررردهیا یرآنجرا کره گو

 (31نامه همان: )شریف الرضی، « امبوده

 .منابع اختصاصی1.9

نها را آدر کنار منابع عمومی برای معرفت، از منابعی اختصررراصررری نیز برای معرفت یاد می شرررود که 
 توان اینگونه برشمرد:می

 .وحی4.2.1
ذیل  9411)فراهیدی، وحی در ل ت بدون حرد اضررافه یا رفتن به باب مزید، به معنای نگارش اسررت 

اسرتفاده شرود یا به باب تفعیل برده شررود به معنای القای پنهان یا « الی»و هنگامی که با حرد  ماده وحی(

                                                                        

1.Testimony  
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)برای اطالع از وا ه شرناسی تفصیلی وحی ر.س: اسرت. ماده وحی(ذیل  9494)ابن منظور، کالم مخفی 
)مصرررطفوی، معنای ل وی وا ه الهام نیز القای در نف  یا ذهن اسرررت.  (32-23: 9811حسرررین زاده، 

امرا هر دو وا ه دارای معنرایی اصرررطالحی، بره عنوان یکی از منابع معرفت دینی  :ذیرل مراده لهم (9863
است. وحی در  حی به معنای سرخن گفتن پنهانی خداوند با پیامبرانهسرتند. وحی در معنای اصرطال

گوید؛ سررخن میپذیرد. گاه خداوند بدون واسررطه با پیامبران های مختلفی صررورت میاین معنا به گونه
گراه از پ  حجراب و گراه از طریق فرشرررتگران الهی. در هر سررره قسرررم سرررخن گفتن پنهانی خداوند با 

های اختصررراصررری این منبع ت. از آنجایی که پنهانی بودن وحی از ویژگیشرررکل گرفته اسررر پیامبران
 توانند آن را درس کرده یا به کیفیت آن واقف شوند. های عادی نمیمعرفتی است، انسان

ی اصرطالحی، حقیقتی متشرعه بوده که در عصر امامان معصوم گفتهبه هرحا  وحی به معنای پیش
از منابع معرفتی  وحی در کلمرات امیرمؤمنان  (71و13: 9811)حسرررین زاده، نیز رایج بوده اسرررت. 

و غیر ایشرران ارتبا  وحیانی با  (111کالم قصررار همان: )شررریف الرضرری، اسررت  مختص به پیامبران
خطبه همان: )، آخرین شخصی است که به آن وحی می شود خداوند ندارند. بدین روی آخرین پیامبر

  (237کالم قصار همان: )رسد. او ارتبا  وحیانی خداوند با انسانها به پایان میو با رحلت  (133

 .الهام4.2.2
عالوه  گردد. اماماطالق می الهام در معنای اصررطالحی به منبعی معرفتی خاصرری برای امام

ز آن با ای دیگری نیز برخوردار اسرررت که در روایات بر منابع متعارد معرفت چون عقل و ح  از منبع ویژه
وان توان الهام را به عنعناوینی چون تحدیث، قذد در قلب، الهام و نقر در گوش یاد شرررده اسرررت.البته می

در کنار منابع دیگر چون جفر، مصرررحف، علم الوراثه، سرررماع از مال که و   یکی از منابع معرفت امام
عام خویش شرررامل تمام این موارد تحردیرث روح القرد  و مخراطبه و معاینه قرار دارد؛ اما الهام درمعنای 

 (9813گردد.)شاکر، می

 ارزش منابع معرفت .5
با توجه به تقسریم منابع معرفت به عمومی و اختصراصی، بررسی ارزش منابع معرفت نیز با تفکیک آن 

 دو در ادامه مطرح می شود:

 .ارزش منابع عمومی9.1

 .ارزش معرفتی حواس ظاهری1.1.1
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دانند اما از آنجایی که درسرررترسررری  معرفتی حسررری را بدیهی می برخی از انردیشرررمندان تصررردیقات
ای به محسرروسررات نداریم، برای اثبات ارزش معرفت شررناختی آن نیازمند اسررتداللیم و هرگاه واسررطهبی

شررررایط اسرررتردال  بره خوبی رعایت نگردد، با خطای حوا  مواجه خواهیم شرررد. به طور کلی اگر بتوان 
ردد؛ اما در غیر گیقینی به بدیهیات بازگرداند، ارزش معرفتی آن اثبات می تصرردیقات حسرری را با اسررتدال 

این صرورت احتما  خطا در آن شرناخت منتفی نیست. البته وجود احتما  خطا در معارد حسی به معنای 
از ازرش  ایارزش بودن آن شررناخت نیسررت؛ بلکه تصرردیق مزبور صرررفا ارزش یقینی ندارد و واجد درجهبی

ای از احتما  صردق است. اعتماد به باورهایی که ارزش نسبی دارند تا زمانی که فتی بنابر درجهنسربی معر 
: 9814)مصباح و محمدی، احتما  صردق آن بر نقیعرش ترجی  داشته باشد، قابل قبو  و موجه است. 

32) 
ری آن ینیز پ  از پذیرش احسررا  به عنوان یکی از  منابع معرفتی انسرران از خطاپذ امیرمؤمنان 

وان تگویند. آن حعررت در مقایسره بین معرفت حسی  و عقلی معتقدند که معرفت حسی را نمیسرخن می
 شود به درستی از خارن حکایتبسران معرفت عقلی دانست چرا که در معرفت حسی گاه آنچه مشاهده می

ی عرضررره کنررد امررا قوه عرراقلرره در صرررورت اسرررتفرراده صرررحی  از آن معرفتی برردون خطررا را بر آدمنمی
 (232کالم قصار همان: )شریف الرضی، کند. می

و با اسرتفاده از عقل و سایر قوای  1با وجود امکان خطا در معرفت حسری، همچنان با رعایت شررایطی
توان از خطای احتمالی حوا  ظاهری انسررران جلوگیری کرد و از آن به عنوان منبعی اداراکی انسررران می

 نیز ادراس حسری از ارزش معرفتی باالیی برخوردار است و امیرمؤمنان از نگاه  معرفت بخش بهره برد.
ی درباره پدیده های عالم هسرررتی، اعتماد به مدرکی قوی و متقن اسرررت؛ چنان که اعتماد به معرفت حسرررّ

رماید:  فدرباره بینایی که یکی از حوا  ظاهری انسران اسرت در ضمن توصیف طاوو  چنین میایشران 
دهم، نه مانند کسرری که گفتارش را بر سررند ضررعیف و نادرسررت حواله مشرراهده و دیدن حواله میتو را به » 

بدین روی در نگاه امیر بیان معرفت حسررری معرفتی ارزشرررمند و قابل  (127خطبره همران: ) «دهرد.می
 اعتناست. 

ط شررررایحوا  ظراهری بره عنوان ابزار معرفرت دینی نیز کارایی داشرررته و از جهت معرفتی با رعایت 

                                                                        

سعا   شنج طن کی رنجال جساوا ئ ج  جرزجسهاال حسن تع  ن شائ اارب جفزج ش جعادا  ری اعنف  هاال حسن جس . رنجال اثال  .1
ارا  ناس کافن ، فاصبی اداسب ج  چشه ا سرا  جناجم ر دا ن ا انکز ر دا ن  س اغز ج  شنج ط جحساس ر دا ن قاره جعادا  جس : 

 .22اعنف  شداسن، ص -(1جنا شی جسران)اصباح ا امداال، سبسبی  ساس ابانن 
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باشرند. آدمی بسریاری از معارد دینی را از طریق معارد حسی ادراس اسرتفاده از ابزار حسری ارزشرمند می
 ی نقل همه ازو شرنیدن سرخنان ایشران به طور مستقیم یا با واسطه کند. دیدن معجزات پیامبرانمی

را د  آدمی و راه  جایگاه ایمان گردد. از این روسرررت که امیرمؤمنان طریق ابزار حسررری حاصررری می
 (32همان: )تمیمی آمدی، دانند. ها میدستیابی به آن را گوش

 . ارزش معرفت عقلی1.1.2
گیرد. در حوزه تصورات از ارزش معرفت شناختی اداراکات عقلی در دو حوزه تصرور و تصردیق جای می

قلی چون بدیهی ع هایگویم؛ اما در حوزه تصدیقات باید گفت که تصدیقشرناخت حاصل شده سخن نمی
یرند گاند، ارزش یقینی دارند؛ اما تصررردیقات نظری که در قالب اسرررتدال  قرار میمبتنی بر علم حعررروری

ارزش معرفتی مطابق با ارزش معرفتی  ماده و صررورت به کار رفته در اسررتدال  را واجد اسررت و چنانچه از 
اح و محمدی، )مصرربیابیم. ی دسررت میماده و صررورت یقینی در اسررتدال  اسررتفاده کنیم به تصرردیق یقین

  ای باشررند که پذیرش آنها نیازمند اسررتدالبنابر این در معارد عقل نظری یا باید به گونه (33و32: 9814
ود یا اگر شنباشرد و درسرتی آن معارد برای عقل آشکار باشد که در اصطالح بدان معرفت بدیهی گفته می

استدال  منطقی به بدیهیات ارجاع یابد که در این صورت نیز صحت معرفت نظری نیازمند استدال  بود با 
نیز در موارد متعددی فهم معارد دینی را به امور  شرررود. امیرمؤمنان آن معارد برای عقل روشرررن می

ای آشکار هاند. ایشران با نگاهی آیاتی به مخلوقات الهی ازکسرانی که با وجود این نشرانهبدیهی ارجاع داده
ر یرد، و تدبیر کننده را نپذیفرمایند: وای بر آن ک  که تقدکنند و میکنند مطالبه دلیل میکار میخردا را ان

ای هشران را سررازندیهااهانند و زارعی ندارند، و اختالد صرورتیکننده را انکار کند! گمان کردند که چون گ
ا یکنند، آقی نمییپرورانند تحقیلی ندارند، و بر آنچه در سرررر میکنند حّجت و دلسرررت، بر آنچه اّدعا میین

کالم همان: )شررریف الرضرری،  تکار باشررد؟!یتی بدون جنایا جنایممکن اسررت سرراختمانی بدون سررازنده، 
 (137قصار 

هی اند: او  آنکه اگر معرفتی بدیآن حعررت در این فرموده به سه نکته معرفت شناسانه اشاره فرموده
کرد و به اثبات ادعای خویش همت نمود. بنابر این کسرررانی که نبراشرررد باید برای آن حجت و دلیل اقامه 

کنند این جهان خالقی ندارد باید ادعای خویش را به اثبات برسررانند؛ زیرا این ادعا بدیهی نیسررت و ادعا می
توان از التزام به آن خودداری کرد. نگاه اثبرات آن محتران دلیل اسرررت. دوم آنکه با وجود دلیل موجه نمی

ساختمانی را  توان هیچگردد تا دلیل کافی بر اثبات صانع حاصل آید؛ زیرا نمیبه مخلوقات سبب میای آیه
بدون سرررازنده و هیچ جنایتی را بدون جنایتکار فرض کرد. سررروم آنکه باید معارد نظری را به معارد بدیهی 



    

91 

ش
پژوه

ج البلاغه، 
ی نه

ها
ستان

تاب
 

1399
شماره

 ،
65

 

91 

 ورت بدیهی و بدونارجاع داد. یکی از معارد بدیهی عقل نیازمندی هر معلو  به علت اسرررت. عقل به صررر
نیز برای اثبات وجود خالق  کند. امیرمؤمنان نیراز بره اسرررتردال  نیازمندی معلو  به علت را درس می

برای این عالم که امری نظری اسرررت، برهانی را ترتیب داده و در آن برهان از این قاعده بدیهی اسرررتفاده 
 (1,7: 9814مهدوی نژاد، و دلشاد تهرانی، )الهی، اند. کرده و معرفت نظری را به بدیهی ارجاع داده

آنچره در مورد ارجراع معرارد نظری عقرل نظری بره بدیهیات و اولیات گفته شرررد در مورد معارد عقل 
ند. آیعملی نیز جریران دارد. نراپسرررنرد بودن ظلم و نیکویی عرد  از بردیهیرات عقرل عملی بره شرررمار می

اند؛ نیز به همین معارد نظری ارجاع داده شرررده هرای نراظربه عقل عملی در کالم امیرمؤمنان گزاره
یعنی آن حعررررت با فرض بدیهی بودن قب  ظلم و حسرررن عد  معارد دیگر را از این دو گزاره اسرررتخران 

وجود انسرررران سرررتمکررار در جررامعرره را آفتی برای عررد   انررد. برره عنوان نمونرره امیرمؤمنرران نموده
گردد تا جریان عدالت در جامعه به که وجود او سررربب میچرا (231همان: )تمیمی آمدی، شرررمرند؛ برمی

 (113/ 3همان: )آقاجما  خوانساری، مخاطره بیافتد. 
در مورد ارزش  کوتراه سرررخن آنکرره عقررل در حوزه معرفتی خویش یقین آور اسرررت. امیرمؤمنران 

همان: ی، )تمیمی آمد « عقل شمشیری بران است » فرمایند: معرفتی یقینی حاصل شده توسط عقل می
کسررره اند که کار را یدر این روایت شررریف امیربیان عقل را به شررمشرریری تیز و بران تشرربیه فرموده (13
گیری از عقرل خویش در حوزه معرارفی کره در قلمرو ادراس عقلی قرار دارند به کنرد. یعنی آدمی برا بهرهمی

د. این رسانو او را به اطمینان می رسرد و عقل چون شرمشریری بران شرک و تردید او را زا ل کردهیقین می
ند کشود یعنی عقل یا به روشنی چیزی را درس میهای عقلی ابهامی یافت نمیبدان معناسرت که در گزاره

 نماید.ای از معارد اذعان مییا به روشنی از عدم توانایی درس خویش نسبت به پاره

 .ارزش معرفت قلبی1.1.3
 کند، ما را به ارزش معرفتی این معاردرا به صورت حعوری درس میتوجه به این نکته که قلب معارد 

های حاصرل از آن بدون واسطه صور و مفاهیم بود و سرازد؛ چرا که در این منبع معرفتی، معرفتواقف می
ای در کار دهد که میان عالم و معلوم واسرررطهدر نتیجره خطرا در آنهرا راه ندارد؛ چه، خطا در جایی رخ می

 یابد. در نتیجه با یافتشررروند عالم، خود معلوم را میعرفت هایی که از طریق  قلب حاصرررل میباشرررد. و م
خود حقیقت، سرخن از خطای معرفتی ناصواب است. البته باید توجه داشت که قعایایی که از این معرفت 

 (113: 9818)حسین زاده،  پردازند خطاپذیرند.دارند یا به تفسیر آن میحعوری پرده برمی
و در هر  توان به هر معرفتیپر واضر  است که با وجود پذیرش قلب به عنوان یکی از منابع معرفت نمی
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ی معرفتی دسرت یافت. قلب نیز بسران دیگر منابع معرفتی از قلمروی خاصی برخوردار است. مثال با درجه
در  اشمندیگاه معلو  به جهت نیازشرررناخت قلبی به کنه ذات حعررررت حق دسرررت یافت؛ چرا که هیچ

تر از مرتبره علرت تحقق دارد و وصرررو  بره حقیقرت علرت و احاطه به آن ناممکن اسرررت. ای پرایینمرتبره
نهج البالغه پ  از شررهادت به وحدانیت خدا به این نکته اسرراسرری در مورد  35در خطبه  امیرمؤمنان 

درسررتی  توانند او را بهها نمیقلباند و ت او درماندهیفیها از درك کفرمایندکه د معرفت قلبی تصررری  می
ها توان درس چرا که حعرت حق اصال کیفیتی ندارد تا د  (37خطبه همان: )شرریف الرضری، رند. یفرا گ

   (112/ 2همان: )هاشمی خویی، و اعتقاد به آن را داشته باشند 

 . ارزش معرفت نقلی 1.1.4
که در راه نقل نوعی اسرررتدال  نهفته اسرررت. در شرررود دقت در راه نقل ما را به این نتیجه رهنمون می

واقع در راه نقلی از راه اعتمراد و وثوق بره نراقالن و راویران خبر و اعتمراد بر داللت کلمات بر همان مفادی 
ود. شکه مد نظر ناقل اسرت و در برخی موارد با شرواهدو قرا ن همراه خبر ، معرفت به مفاد نقل حاصل می

 اد باید به جهت سند، داللت و شواهد همراه خبر دقت کرد.بنابراین در نقل یک رخد
معرفت شررناسرران برای بررسرری ارزش معرفت شررناختی معارد نقلی، سرره جهت مذکور را مد نظر قرار 

دهند. این بدان معناسرررت که ارزش معرفت شرررناختی دلیل نقلی از جهتی وابسرررته به میزان اعتماد به می
بع داللت الفاظ بر معررمون خبر و از جهت سرروم به قرا ن همراه خبر ناقالن خبر اسررت و از جهت دیگر تا

منتفی  گوییبسرررتگی دارد.  ارزش معرفت نقلی حاصرررل از خبر متواتر چون احتما  توافق ناقالن بر درو 
اسررت، بیش از خبر واحد اسررت. ارزش معرفتی خبر ثقه نیز بیش از غیرثقه اسررت . از جهت داللت، ارزش 

ر نص ایم اما در غیر نص اسرررت چراکه در خبرنص یقینا به مقصرررود ناقل نا ل شررردهخبر نص بیش از غی
عرفتی گردد؛ در نتیجه ارزش ماینگونه نیسرت. احتما  صدق خبر با وجود شواهد و قرا ن جانبی تقویت می

 (31و33همان: )مصباح و محمدی،  خبر همراه با قرا ن بیش از غیر آن است.
ه به این نکته ضررروری اسررت که خبری واجد ارزش معرفتی اسررت که راوی در مورد خبر واحد نیز توج

توان اعتماد کرد که راوی آن اوال فردی صررادق و قابل اطمینان آن ثقه و ضررابط باشررد؛ یعنی به خبری می
 (111: 9814)حسین زاده، در نقل روایت باشد و ثانیا توانایی الزم برای به خاطر سپردن را دارا باشد. 

اره گو اشررردر نهج البالغه هنگام تحلیل انواع روایت، به روایات جعلی منافقان درو  منران امیرمؤ
به درو  جعل  ای از روایات جعلی توسررط منافقین به اسررم رسررو  خدادارند که دسررتهکرده و ابراز می

و را گک  سخن درو کنند که هیچاند. سرپ  در ادامه این نکته معرفت شرناسری را خاطر نشران میشرده
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ز آن کنند تنها اکند و اگر مردم به سرررخنان وی اعتماد کرده و مطابق با آن عمل میقبو  و تصررردیق نمی
گاه نیسرتند.جهت اسرت که از درو  بدین روی یکی از  (211خطبه همان: )شریف الرضی،  گو بودن وی آ

 گویی است. درو  های الزم برای پذیرش هر نقلی قابل اعتماد بودن راوی و دوری او ازمالس
مالس دومی که در ادامه کالم آن حعررت بدان اشراره شرده است توانایی ضبط حدیث و نقل صحی  

ونه گمنشرل برخی از روایاتی جعلی عدم توانایی حفظ روایت است. در این آن اسرت. در نگاه امیرمؤمنان 
ی را در نتیجه به اشررتباه کالمروایات راوی از قدرت کافی برای حفظ سررخنی که شررنیده برخوردار نیسررت. 

توان به سرررخن او دهد. در این فرض نیز کالم او ارزش معرفتی ندارد و نمینسررربت می رسرررو  خردا
خطبه همان: )کند. اعتماد کرد؛ چه اگر خود او هم متوجه اشررتباه خود باشررد به مفاد خبر خود عمل نمی

211) 

 ارزش منابع اختصاصی .9.9

 .ارزش وحی و الهام1.2.1
های الزم برای طی طریق سررعادت و جبران نارسررایی ح  و علم کالم برای رسرریدن به شررناختدر 

عقرل راهی بره نرام وحی اثبرات شرررده اسرررت. پ  از اثبرات وجود ابزار معرفتی به نام وحی ، باید از ارزش 
ای همعرفتی آن سرخن بگوییم. در واقع سرؤا  از ارزش معرفتی وحی، سرؤا  از ضرمانت صرحت شناخت

و امام در  شناسان علم حاصل شده برای پیامبر شرده توسرط این منبع معرفتی اسرت. معرفت حاصرل
دانند. در این نوع از علم چنانکه در ارزش معرفت حاصررل شررده توسررط وحی و الهام را از نوع شررهودی می

 گیرد. بنابر این وحی ناز  شررده برمعرفت بدون واسررطه و به صررورت حعرروری شررکل می -قلب گفته شررد
نیز بر وضروح و روشنی  و الهام حاصرل شرده برای امامان خطاناپذیر اسرت. امیر مومنان  پیامبران

 (121وحی که بیان دیگری از عدم وقوع خطا در آن است تاکید می فرمایند. )همان: خطبه 
از این نکتره نبراید غافل شرررد که ویژگی مهم معرفت شرررناختی وحی و الهام این اسرررت که عالوه بر 

و امام براسرررا  برهان عقلی، در حکایت و نقل  ی بودن و خطرانراپرذیری ذاتی آن دو، پیامبرحعرررور 
 شهود خویش نیز از عصمت برخوردارند.

به آیات قرآن مبتنی بر پذیرش  توان ادعرا کرد که تمام اسرررتنادهای امیرمؤمنان بره طور کلی می
قرآن کریم کتاب هدایتی است  در نگاه امیرمؤمنان  (122خطبه همان: )ارزش معرفت وحیانی است.

ناز   شررده اسررت، همانطور که در  ای بدون کم و کاسررت بر قلب مبارس پیامبرکه بدون هیچ شرربهه
امانت الهی را به بندگان  ابال  وحی الهی نیز هیچ کوتاهی و اشررتباهی صررورت نکرده و   رسررو  خدا 
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 (123خطبه همان:  )خدا رسانده است. 
نیز در مقام شررناخت معصرروم بوده و در معارد دینی باید  اهل بیت پیامبر از منظر امیرمؤمنان 

علم امامان معصررروم برگرفته از علم خداوند اسرررت. در واقع  (32خطبره همران: )از ایشررران پیروی کرد: 
هسرررتند. بنابرین در علم  (113خطبه همان: )و معدن علم خداوند  (2خطبه همان: ) ایشررران، جرایگاه

 اند و علم ایشان از جهت معرفت شناختی واجد بیشترین درجه معرفتی است. خویش معصوم
 

 گیرینتیجه
عالوه بر اثبات  نشررین و جانشررین علم و معرفت در سررخنان امیرمؤمنان وجود کلمات هم .9

 امکان معرفت، بر درجات مختلف معرفت نیز داللت دارد. 
 عالوه بر معرفت حصولی، معرفت حعوری نیز قابل بازیابی است. در کلمات امیرمؤمنان  .1
 نند.کامام علی اصل معرفت حسی را برجسته و بر محدودیت آن در امورغیرمحسو  تاکید می .8
کنررد. از منظر عقررل برره عنوان یکی از منررابع معرفررت، معررارد نظری و عملی را حرراصررررل می .4

یا باید بدیهی بوده یا مبرهن شرررده و به معارد بدیهی ارجاع داده  معارد نظری امیرمؤمنان 
شروند که در این صرورت التزام به آن ضروری است. این ارجاع در معارد عقل عملی نیز جریان 

 دارد. 
قلب ظرد معارد شررهودی اسررت در نتیجه هر آنچه مانند ذکر قلب را جال دهد زمینه حصررو   .5

 نماید.شهوت قلب را از پذیرش معرفت عاجز می معارد شهودی فراهم و اموری چون
وثاقت و ضربط راوی در کالم علوی به عنوان مالس حجیت معرفتی معارد نقلی برجسرته شده  .6

 است.
در سرررخنان امیربیان معارد وحیانی همانند معارد حاصرررل شرررده از طریق الهام واجد ارزش  .3

 .معرفتی و خطاناپذیرند
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تحقیق محمد ابوالفعررل  شــر  نهج البالغه، ق،9414ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، .9

 .مکتبه آیه الله المرعشی النجفی ابراهیم، قم،
 ،تحقیق علی اکبر غفاری،  تحف العهول عن آل الرسول،  ق،9414 ابن شرعبه حرانی، حسرن بن علی، .1

 جامعه مدرسین.:قم، دوم ا چ
تحقیق عبد السرررالم محمد هارون، قم: مکتب  معجم مهـاییا الل،ه،، ق9414 ،ابن فرار ، احمرد .8

  االعالم االسالمی.
ــان العرب،، ق9494 ،ابن منظور، محمد بن مکرم .4  سررروم ا چ ،تحقیق جما  الدین میردامادی، لس

 دار صادر.،دار الفکر  :بیروت
چا  تحقیق سرریدمهدی رجا ی،غررالحمم و دررالملم،  ق،9491تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد،  .5

 .دارالکتاب اإلسالمی :قم دوم،
 ،تصـــنیف غررالحمم و درر الملم درایتی،   ،یمصرررطف ش،9866، ____________________ .6

 .دفتر تبلی ات :قم
تفســـیر موضـــوعی قرآن کریم  معرفــت شـــنــاســـی در قرآن(،   ش،9833جوادی آملی، عبررداللرره، .3

  .اسراء :حمید پارسانیا، قمار ویراست
ه موسس :قممبانی معرفت شـناختی علوم انسـانی در اندیشـه اسالمی،  ش،9818حسرین زاده، محمد، .3

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نگاهی معرفت شناختی به وحی، الهام، معرفت شـناسـی دینی:  ش،9811_______________، .1

 .موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  :، قمتجربه دینی و عرفانی و فطرت
موسرسرره آموزشری و پژوهشرری امام خمینی :قممنابع معرفت،  ش،9814_______________، .91

. 
 ینیحس نیالد جال  قیتحق ،الملم درر و غررالحمم شر  ش،9866ن،یحسر محمدبن ،یخوانسرار   .99

 .تهران دانشگاه :تهران ،چهارم چا  ،8و9،ن یارمو  محدث
 هران:ت ،رضا بابایی ارویراستمعرفت دینی از منظر معرفت شـناسـی،  ش،9833ربانی گلپایگانی، علی، .91

 .کانون اندیشه جوان
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 .موسسه امام خمینی:قمآموزا تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت،  ش،7931شاکر، محمدتقی، .98
 .هجرت :انتشاراتقمچا  دوم،، نیکتاب الع ق،9411فراهیدی، خلیل بن احمد، .94
تدوین مرتعرری رضررایی و احمدحسررین  درآمدی بر معرفت شــناســی،  ش،9836غالمرضررا،فیاضرری،  .95

 .شریفی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 .موسسه دار الهجره المصبا  المنیر فی غریب الشر  المبیر، ق،9494فیومی، احمدبن محمد، .96
معرفت  -(7سـلسـله دروس مبانی اندیشـه اسالمی  ش،9814محمدی، عبدالله،مصرباح، مجتبی؛ و  .93

 .قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیشناسی، 
هران، وزارت فرهنگ و ارشرراد ط، میکلمات الهرآن المر  ی  فیالتحه ش،9863مصررطفوی، حسررن، .93

 .اسالمی
مکتبه :هرانط منهاج البراعه فی شـــر  نهج البالغه، ق،9411هراشرررمی خویی، میرزا حبیرب الله، .91

 .االسالمیه

 

 مقاالت 
جایگاه عقل در معرفت » ش،9814الهی، فاطمه؛ مهدوی نژاد، حسرین؛ و دلشراد تهرانی، مصطفی، .02

 .1شماره  پژوهش نامه علوی،«. دینی از نگاه امام علی

 .5شماره  آینه معرفت،«. تاریخچه معرفت شناسی» ش،9834خسروپناه، عبدالحسین، .19
 .91شماره  پژوهش و حوزا،، «درآمدی بر معرفت پژوهی در نهج البالغه» ش،9831عزیزی، عبا ، .11
 ،ذهننشریه ، «معرفت شرناسری پیشرینه و تعاریف»ش، 9831مصرباح یزدی، محمدتقی و دیگران، .18

 .13-4، صص 9شماره 
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