ﻓ ﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼ ﯽ
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399
ﺻﺺ 381ـ) 365ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ(

Philosophy and Kalam
Vol. 53, No. 2, Autumn & Winter 2020/2021
DOI: 10.22059/jitp.2020.306313.523213

ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ
اﻣﯿﺮ دﯾﻮاﻧﯽ

1

)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ -99/5/4 :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ(99/7/2 :

ﭼﮑﯿﺪه

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﯾﮏ داﻧﺶ ﻣﺤﺾ و
ﺿﺮوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻘﻞ ﺑﺎ واﻗﻊ دﯾﻦ روﺑﻪرو ﺷﻮد
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن داﻧﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ ،در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺗﻮﻓﯿﻖ دارد و ﻫﺮﮔﺎه دﯾﻦﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ او
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﺼﺎف ﺑﺎ آن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪواﻗﻊ دﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ
دﯾﻦ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﻦ ،ﻫﻢ در ﻋﻘﻞ
ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻬﺎن ﻏﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ در ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و
ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق ،راﻫﻨﻤﺎی اﺧﻼق و ﺟﻬﺎن اﺧﻼق در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ .اﺻﻞﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﯽ و
اﺧﻼق از داﻧﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞاﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آراء ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :اﺻﻮل دﯾﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ،دﯾﻦ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻠﯽ دﯾﻦ.

 .1داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ؛
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اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﺗﮑﯿﻪ دارد؛ ﺷﻤﺎرش اﯾﻦ اﻣﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﮐﻨﺪ:
 .1واﻗﻊ ﺑﻪ دو ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺴﺘﯽ و اﺧﻼق )ﻫﺴﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺴﺖﻫﺎ؛ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎ( ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼق؛
 .2ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺴﺘﯽ را ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از آن را ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛
 .3ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﺧﻼق ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛
 .4دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞِ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری و ﮐﺮداری )= ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ(
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻫﺘﻤﺎم ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ؛
 .5ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞ ،آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم دارد ،ﯾﺎ ﺗﺼﻮریاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ؛ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮری ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،ﺑﺮﻫﺎن.
 .6ﻋﺒﻮر ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ؛ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﺎ
واﻗﻊ ﻣﺎوراءﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ آن ﺑﺎ واﻗﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ؛
 .7ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ )= ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ( ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﻪای )= ﻏﯿﺮاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ( و
ﻏﯿﺮﭘﺎﯾﻪای )= اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ( ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﻘﻞ ،ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ در رﺗﺒﻪی ﺑﻌﺪ ،ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛
 .8ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی واﻗﻊ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ؛ ﻋﻘﻞ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ ،ﺧﻮد ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؛
 .9ﺑﺮﺣﺴﺐ ) (8ﻫﺮ ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﻪای ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و
ﺿﺮورت ﺻﺪق دارد و ﻧﻘﯿﺾ آن ﺿﺮورت ﮐﺬب .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و
ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺻﺪق و ﮐﺬب ﻫﻤﻪی ﮔﺰارهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری؛ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ و ﺗﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎ واﻗﻊ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻘﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺧﻮد،
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی واﻗﻊ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ ﻫﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرد .از اﯾﻦرو ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﺑﺮ
ﻣﺴﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 .10ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻫﻢ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮ؛
ﻟﯿﮏ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
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 .11ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اراﯾﻪی ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﻮدن
آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻧﻈﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ،ﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی اراﯾﻪ ﺷﺪه درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی اﺳﺘﺪﻻل و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ دﯾﻦ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دادهﻫﺎی ﺿﺮوریاﻟﺼﺪق
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ،ﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،واﻗﻌﯿﺖ دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﺴﺘﯽ و
اﺧﻼق ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی اﯾﺪهآلﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .1ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭘﺮﺳﺶ »دﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟« ،ﻋﻀﻮی اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ .از
ﭘﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :آﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ واﻗﻌﯿﺖ
دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .آنﭼﻪ در ﺟﻮاب ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻖ ،ﭘﺮﺳﺶ از وﺟﻮد ﻣﯿﺎن دو ﭘﺮﺳﺶ از
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد :ﭼﯿﺴﺘﯽ اول ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ دوم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ دوم اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﭼﻮن در روﻧﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ اول و دوم ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دارﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ﭼﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻦ را ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ] ،1ص.[309-311
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪی ﺗﺼﻮری و
ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ اﺷﯿﺎء اﺳﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »داﯾﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺰارهای ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
اﯾﺠﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﺒﯽ ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎء ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶِ »آﯾﺎ زواﯾﺎی ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  360درﺟﻪ
اﺳﺖ؟« روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺼﻮری ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺴﺘﯽﻫﺎﺳﺖ ،ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ :ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻌﯿﺖ ]،5
ص .[103ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﱠف ﺧﻮد را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺟﺰﺋﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮد را از ﺣﯿﻄﻪی
ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﻮد .از
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اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ »ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﻬﺎدن« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد :ﺟﺪاﺳﺎزی اﻣﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه از ﻫﻤﻪی اﻣﻮر
دﯾﮕﺮ .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﯿﯿﺰی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻزم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺪهآل اﺳﺖ .اﯾﺪهآل از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﮐﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری دﺷﻮاری اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺪهآل اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ وی ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻻزم اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﺪ و ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻓﯽ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺪهآل ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ،
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﭼﯿﺰِ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه را ،آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ
دﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﻮد.
در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﺪاق ﯾﺎ اﻓﺮاد آن ﭼﯿﺰ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ آب اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد
آب را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪن ﺗﺼﻮر آن آبِ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ آب راه
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ و
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﯿﯿﺰی ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺸﮑﻞ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﺪاق ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن
در دﺳﺘﺮس اﺷﺎرهی ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً دﭼﺎر اﯾﻦ دﺷﻮاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،اﺳﺘﻌﻤﺎلﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﻣﺠﻤﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺴﺎرﻫﺎ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ در اراﺋﻪی ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﯾﻦ اﺟﻤﺎل ﺑﺮ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﮔﻮاری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 .2دﺷﻮاریﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ واژهی »دﯾﻦ« ﻧﯿﺰ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ
اﯾﻦ واژه را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در اذﻫﺎن آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦﺟﺎ اﻣﻮری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ واژه در اذﻫﺎن ﺟﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎر ﻓﯿﻠﺴﻮف در اﯾﻦﺟﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ را در واﻗﻊ و
ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم اﯾﻦ واژه را در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
آنﮔﺎه ﺑﻨﮕﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی اذﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﺎ آن ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﺮ ﺗﺼﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﺖ .ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و
ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﺷﯽء در ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺑﻌﺪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺼﻮری آن ﺷﯽء ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺷﯽء را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ( و ﺳﭙﺲ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را درﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و اﺳﺘﻌﻤﺎلﻫﺎی ﻋﺎم ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﭼﯿﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ و
ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی آن ﺷﯽء را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎلﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ
دﺳﺖﮐﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ از واﻗﻊ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮ آن ﺷﯽء ﮔﺴﺴﺘﻪ و
ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ آن
دﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اذﻫﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽ .ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼت واﻗﻌﯽِ ﯾﮏ ﺷﯽء ،ﺗﺼﻮرﻫﺎی اذﻫﺎن از آن ﺷﯽء ﻣﺎﻧﻊ راهﺣﻞﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞِ واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی داﻧﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ و ﺗﻼش ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﯾﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اذﻫﺎن ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ،
اﻓﺰون ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اذﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و از اﯾﻦرو ،در ﻣﻌﺮض
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺪن از واﻗﻊاﻧﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻮر ﯾﺎ
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ را اراﯾﻪ داد ﮐﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﻧﻘﺾﮐﻨﻨﺪه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪی دﯾﻦ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﯾﻦ
ﻧﻘﺼﺎن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ از ﻃﺮف ﻋﺪهای از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن،
روانﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و  ...ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯽآنﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ دﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
ﺗﻠﻘﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اذﻫﺎن
اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی آﺛﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦرو ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺰاعﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ و اﺿﻄﺮابﻫﺎیِ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻓﯿﺼﻠﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺰاعﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
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 .3ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ و ﻧﻘﺪ آنﻫﺎ
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻋﻤﺎل و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻮﻫﯿﺖ دارﻧﺪ .ﺗﯽ.ﯾﻞ ) (1830-1902ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ روﺣﯽ
ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎب و ﺣﺮﻣﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﺸﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺮادﻟﯽ )-1924
 ،(1864دﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﯿﺮ را در ﺗﻤﺎم
وﺟﻮه ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﯿﻤﺰ ﻣﺎرﺗﯿﻨﻮ ) (1805-1900دﯾﻦ را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
زﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اراده و ذﻫﻨﯽ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺧﻼﻗﯽ دارد ] ،2ص.[18
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رده از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ را درﺑﺎرهی دﯾﻦ و اﻟﻮﻫﯿﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ اراﯾﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﺧﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ از راه ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ در ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واﻗﻊ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮ دﯾﻦ ،اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﺎورﻫﺎ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اراﯾﻪﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
واﻗﻌﯿﺖ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮهی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ دﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از
وﺟﻮد اﻧﺴﺎن دارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن واﻗﻌﯿﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎری
ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺪﯾﻦ
ﯾﺎ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻓﺮق دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی و واﻗﻌﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ آن ﺗﺪﯾﻦ ورزد ﯾﺎ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ دﯾﻦ از اﺣﻮاﻻت ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮏ دﯾﻦ از اﺣﻮاﻻت ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد )ﺑﻪ دﯾﻦ(
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ درﺑﺎرهی دﯾﮕﺮ ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺎدق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ و
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ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ را ﺑﺮای آب در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آبِ واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﯿﮏ از ﻧﻈﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و ﺿﺮورت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﯾﻒ
آن ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽﻫﺎی زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ
ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی دﯾﻦ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،آنﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
دﯾﻦ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را دارد؛ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن واﻗﻌﯿﺖ را اﺧﺬ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
اﺗﺨﺎذ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻧﺒﻮدن واﻗﻌﯽ آن ﭼﯿﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد .از اﯾﻦرو ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ را ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﺧﺬ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﺷﻤﻮل در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
واﻗﻌﯽ دﯾﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺗﺸﺘﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮر اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی دﯾﻦ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ذﻫﻨﯽ آنﻗﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺎﯾﺪهی ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﺮف ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮاردادی ﻣﺒﻬﻢ و ﮐﻢﻓﺎﯾﺪه اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ و
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻟﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ،ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﻪی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪی دﯾﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺎﻗﺺ
ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢﭼﻮن »دﯾﻦ و اﺧﻼق«» ،ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ«» ،دﯾﻦ
و ﺑﺸﺮ« ،و ...ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﻣﯿﺎن دﯾﻦ ،ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ واﻗﻌﯽ و ﻧﻔﺲاﻷﻣﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ دﯾﻦ ،ﮐﻪ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ دﯾﻦ اﺗﺨﺎذﺷﺪه ﺑﺎ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ
و ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮق ﻧﻬﺎده ﺷﻮد .آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪم واﻗﻊ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ دﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی
دﯾﻦ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد ،دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ
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واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻊِ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ اﺧﺬ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﮐﻪ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،دﯾﻦ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ دﯾﻦﻫﺎی اذﻫﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﯿﮏ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از
ﮐﺸﻒ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ ،ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و آن را از ﻫﻤﻪی واﻗﻌﯿﺎت ﻣﻤﺘﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺗﻄﺒﯿﻖ دﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
دﯾﻦ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﯿﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ دﯾﻦ ،اﻣﻮری را دﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،ﮐﺎر دﺷﻮاری
اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،دﯾﻦ را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آن
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻫﻢ ]اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ[ ﭼﻨﺪﺧﺪاﯾﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ
و ﻫﻢ ]اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ[ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ .ﻫﻢ ]اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ[ ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ
]اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ[ ﻧﻔﯽ آن .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ دﯾﻦ ،ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آنﭼﻪ دﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ و
ﻣﺸﺘﺮک آنﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و اﺻﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرآﻣﺪی از
دﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﯿﻢ ] ،2ص .[20ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﺒﻮل اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :دﯾﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺘﻘﺎدات ،اﻋﻤﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت )ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روش اﯾﺸﺎن در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎ اﻃﻼق ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ
)ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ( را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻔﺎوت ادﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﮑﺜﺮ،
ﻣﺘﺸﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺘﺸﺨﺺ ،اﻟﻮﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻟﻮﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.

 .4ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ واﻗﻌﯽ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی اﻣﺮ واﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺲ و ﺗﻮاﺑﻊ آن
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ﺑﺎرور ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ و ﺗﻮاﺑﻊ آن .اﺷﯿﺎء
ﻣﺤﺴﻮس از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺾ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪای از ﺳﻨﺦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻼً ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﯽ اﺧﻼﻗﯽ در ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺤﺾ درﺻﺪد اﮐﺘﺸﺎف واﻗﻊ آن ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺶ از ﭼﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮری داﻧﺶ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﺼﻮری ،ﺗﺼﺪﯾﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺼﻮر ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺻﻮری و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
دارد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻮری آن در ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﻨﻄﻖ در ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮرات
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻮری ﻣﺤﺾ ﺗﻌﺮﯾﻒ را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮری ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺮار دادن ﺗﻌﺮﯾﻒ در دو ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮری ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﯾﮏ ﭼﯿﺴﺘﯽ را ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ،ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درونﻣﺎﯾﻪی آن ﺗﺼﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی )ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺴﺎن( و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی )ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ
ﺻﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﭘﺴﯿﻨﯽ
)ﺗﺠﺮﺑﯽ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﻏﯿﺮ
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ] ،4ص 214و .[207
ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﯾﺎ ﺻﻮری درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﭼﻪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺻﺪد
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺻﺪد
آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﯾﮑﺴﺮه از
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﻣﻮر دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺪم دارد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﺮ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺾ ﻗﻮهی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻗﻮهی
دﯾﮕﺮی در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن اﻣﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻘﺪماﻧﺪ،
ﻟﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﺳﻨﺦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻏﯿﺮﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺿﺮورت ،اﻣﮑﺎن ،ﻋﻠﯿﺖ ،ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،وﺣﺪت و
ﮐﺜﺮت از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢاﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی از واﻗﻊ
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ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﺗﻌﻘﻞ
ﻣﺤﺾاﻧﺪ و از اﯾﻦرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ
ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﮑﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺳﺘﮑﻤﺎل
داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺘﻮان اﺳﺘﮑﻤﺎل در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد ،ﻟﯿﮏ اﯾﻦ اﺳﺘﮑﻤﺎل ﺟﺰ از راه ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﺑﻪ ﺿﺮوری و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺨﺶ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ آن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ
ﺿﺮوریاﻧﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی اﺻﻼً در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
ﺑﺪون ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻫﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
 .5ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﻦ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ

اﮐﻨﻮن درﺑﺎرهی ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﯾﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ
ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻫﻮی اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ .ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ
ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻊﻧﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠَﻖ آن ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻘﻞ در
درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺪارد و ﺷﻨﺎﺧﺖ آن در ﻋﻘﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و
اﺳﺘﮑﻤﺎل در ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ واﻗﻊﻧﻤﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ،ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس
ﻫﻤﮕﺎناﻧﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﯾﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ،
آنﮔﺎه ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯽآنﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ
در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ را در ﻋﻘﻞ
آﺷﮑﺎرﺗﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺿﺮوری ﻋﻘﻞ
ﻣﺤﺾ ﻗﺮار دارد ،آنﮔﺎه ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞاﻧﺪ ﺑﻪ
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ
دﯾﻦ از ﻫﻤﻪی اﻧﻈﺎر و آراء ﺧﺎص ﺟﺪا ﺷﻮد و در ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ
اﺷﺨﺎص ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ از راه ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻏﯿﺮﻣﺎﻫﻮی ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺴﻮر
ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺎاﺳﺘﻮاری ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﻣﻘﺼﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی ﻋﻘﻞ ﺿﺮوری ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
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ﺑﻮدن دﯾﻦ از راه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻋﻘﻞ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
واﻗﻊِ دﯾﻦ از ﺗﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص رﻫﺎ و ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﺧﻮاص ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺿﺮوری ﻋﻘﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻠﯽ در ﻫﺮ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﻦ را ﺑﺮ
ﻣﺼﺪاق آن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻮر ﺿﺮوری
اﻟﺼﺪق ،اﻣﮑﺎن اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻊِ دﯾﻦ را از ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در آن ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﻓﺎﻋﻞ
ﺷﻨﺎﺳﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ،از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻓﺮض اﻧﮑﺎر آن ،اﻧﮑﺎر
ﻣﻨﺼﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ و از اﯾﻦرو ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ،اﻣﮑﺎن ادﻋﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .از ﺑﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ،آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ
ﮔﺰارهی ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ،ﮔﺰارهی اﻣﺘﻨﺎع اﺟﺘﻤﺎع و ارﺗﻔﺎع دو ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪهی
آن در ﺧﻮد اﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺟﺰ از راه اﻣﻮر ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﮑﺎر اﻣﻮر ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف اﻣﻮر ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﯾﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻄﺎﺑﻖ
ذﻫﻦ ﺑﺎ واﻗﻊ ﯾﺎ ﻋﺒﻮر از ذﻫﻦ ﺑﻪ واﻗﻊ ،ﺟﺰ ﺑﺎ ادراک اﻣﻮر ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﻣﯿﺴﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛
اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪه در ﺣﺪ درک
آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺮه در واﻗﻊ و آنﺳﻮی ﻓﺎﻋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .6ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ
ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ از دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ
] ،3ص .[20-21ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ ،ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ )و ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎ( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﺖ و
داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﻮرتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽِ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ )و ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎ( ،آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ )و ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎ(ی واﻗﻌﯽ و آنﺳﻮی ﻋﻘﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﻮرتﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎریاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺟﻬﺎن واﻗﻊ ﻋﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻊ ﻋﻠﻤﯽ در
ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻘﻞ از راه اﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ واﻗﻊ آنﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ،ﻋﻘﻞ را از واﻗﻊ دور ﻣﯽﺳﺎزد و راه
آن را ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوم ،ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ )و ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎ( را ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
واﻗﻊ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اول ،ﺧﻮد را ﺑﻪ
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آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻫﺴﺖ درﻣﯽآورد ،در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوم ،واﻗﻊ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اراده ﮐﻨﺪ،
درﻣﯽآورد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﮐﺎر ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺎب و ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ آن ﮐﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و در آن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎرز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ در ﻣﻘﺎم داﻧﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻊ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎب و ﺳﺮه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ را در دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﮐﺮدار ﻋﻘﻞ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺾ و ﻧﺎب ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺴﺘﻦ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮ
ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ وﺟﻮد و ﭼﯿﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و
ﺣﺬف آن ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻋﻘﻞ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﺮوری
اﻟﺼﺪق ﻧﺎم دادهاﻧﺪ .ﻧﯿﺰ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺮداری ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﺪﻻل از ﻃﺮف ﻋﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ وﺟﻮد و ﭼﯿﺴﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺣﺬف آن ﻋﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻋﻘﻞ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﺮدارﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺮدارﻫﺎی ﺿﺮوری ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ و ﺿﺮوری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ را ﺑﺮای دﯾﻦ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﯿﭻ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی داﺧﻞ اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺸﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻌﯿﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎزد .اﻣﻮر ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق آن اﻣﻮریاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻀﻤﻮنﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺾ و اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻣﻮر ﺟﺰء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞاﻧﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﻮری از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮏ
در آنﻫﺎ راه ﻧﺪارد و ﺻﺪق آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺿﺮورت آنﻫﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮط و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ارﺟﺎع داده ﺷﻮد ،آنﮔﺎه اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ
در آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰء ﻣﻘﻮم
دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد آن ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﮑﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ از اﺻﻮل دﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی اﺻﻮل دﯾﮕﺮ
دﯾﻦ اﺣﺎﻃﻪ دارد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎنِ ﺧﺪا ﺟﺰ از راه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺿﺮوری وﺟﻮد ﺧﺪا را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
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اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺴﺖ ،ﻋﻠﺖ و دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺤﺾ و ﺿﺮوری ﻋﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﺑﻪرو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺒﺪأ آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ،ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮط و ﻗﯿﺪی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ،ﺧﺪا )ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی ﺟﻬﺎن( را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻋﻘﻞ از درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی روﺷﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط روﺷﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛
اﺳﺘﻨﺒﺎط وﺟﻮد ﺧﺪا .اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
اﺳﺖ و از ﻫﺮ اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻪ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﻫﺴﺖ و
ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮد.
اﺳﺘﻨﺒﺎط وﺟﻮد ﺧﺪا ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،ﮐﺎر ﻧﺎب و ﻣﺤﺾ ﻋﻘﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻋﻘﻞ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق اﺳﺖ؛ ﭼﻪ
اﺷﺨﺎص ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ اذﻋﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ
ﺑﻪﻧﺤﻮ ﺿﺮوری اﻟﺼﺪق وﺟﻮد ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﺟﻮد ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اوﺳﺖ را ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن
اﺻﻮل ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖاﻧﺪ ،ﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪهی
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺒﺪﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﻫﺴﺘﯽ آن ﻣﺒﺪأ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻘﺪم دارد ،ﺗﺼﺪﯾﻖ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎ
ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ،اﺻﻠﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ را ﺑﺮ ﻋﻘﻞ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ در
اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ آن را از ﻋﻘﻞ ﻣﯽزداﯾﺪ .ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ وﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﯿﺪ و
ﺷﺮﻃﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﻣﺒﺮاﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮدی را ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی را ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻘﻞ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦرو
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻔﯽ در ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد ﺗﺎم وﺟﻮﺑﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
وﺟﻮدی ﯾﮑﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اوﺳﺖ و او از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﯽﻧﯿﺎز .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﻤﺎل
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ او ﻧﯿﺎز دارد و او در ﻫﻤﻪی ﮐﻤﺎﻻت ﺑﯽﻧﯿﺎز .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮی را در آن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮد در ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺿﺮورت وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ را در
ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺿﺮورﺗﺎً از ﻧﻘﺼﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در ﻋﻠﻢ ﺧﻮد از ﺧﻄﺎ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﮑﻨﯽ ﯾﮏ ﻋﻘﻞ ﺗﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
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ﻫﻤﻪی ﻋﻘﻮل ﺟﺰﺋﯽ را ﭘﺎﺳﺦﮔﻮ اﺳﺖ و ﻋﻘﻮل ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ او اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪی
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻘﻠﯽ را اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻞ ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ راﺑﻄﻪای ﺑﯽواﺳﻄﻪ دارد
و ﻣﯿﺎن او و ﻫﺴﺘﯽﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی راﻫﻨﻤﺎی ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﻣﻤﮑﻦﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آن وﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﯾﺪهآﻟﯽ را در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺟﻬﺎنﻫﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮاﻗﺺ وﺟﻮدی ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و
ﭼﯿﺰی در آن ﺿﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺗﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺪﯾﻖ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ وﺟﻮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﻪﻧﺤﻮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﻢ ﺿﺮورت وﺟﻮد
اﻧﺴﺎن ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ )= ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺧﺪا ،ﺳﻔﯿﺮ ﺧﺪا( و
ﻫﻢ ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺎم )= ﺟﻬﺎن ﺧﺪا( را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﺼﺪﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻫﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﻮﻣﺎت دﯾﻦ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻌﯿﺖ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺾ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق ،اﻟﮕﻮ ﯾﺎ
اﺳﻮهﻫﺎی اﺧﻼق و ﺟﻬﺎن اﺧﻼق روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق را
در ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﮑﻦ را
ﻣﻨﺘﻔﯽﮐﻨﻨﺪهی آن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪان از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن
اﺧﻼق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ اراده و اﻣﯿﺎل ﺷﻮرش و ﻃﻐﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮاری ﻗﺎﻧﻮن
اﺧﻼق را ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق را ﻣﺒﺪﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آن را در واﻗﻊ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آن را در واﻗﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ و
ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﻐﯿﺎن و ﺷﻮرشﻫﺎ اﺛﺮی در ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺒﺪﺋﯽ را ﺑﺮای اﺧﻼق ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی
اﺧﻼق را ﺑﻪﻧﺤﻮ وﺟﻮﺑﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺼﺎن در ﮐﺮدار ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻠﯽ را در
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮدار و ﻋﻤﻞ ﺿﺮوری ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق از او ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ،ﮐﺮدارﻫﺎ و
ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎی او ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺗﮑﯿﻪ زﻧﺪ.
ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﻼق در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﺾ اﺧﻼق ،ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺧﻼق
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را در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ درﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﯽ ﺿﺮورﺗﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و در آن ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣﻼن و ﻧﺎﻗﻀﺎن ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻋﻘﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺧﻼق ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی و ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺾ و
ﺿﺮوری ،ﮐﺜﺮت ﺧﻮد را در ﯾﮏ وﺣﺪت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ
ﻧﻈﺮی و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﻨﮕﺮد ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ واﺣﺪی ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت دﯾﻦ را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﭘﺬﯾﺮ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻮﻣﺎت دﯾﻦ را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﺮورت ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻘﻮم دﯾﻦ و ﺿﺮورت ﺗﻌﯿﻦ اراده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ
ﭘﺎﯾﻪ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ و اﺧﻼق،
واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺴﺘﯽ و اﺧﻼق ،و واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺗﺎم و ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺴﺘﯽ و
اﺧﻼق .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﺤﺴﻮﺳﯿﺖ ﺧﻮد از ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ و ﻋﻘﻞ ﺗﺎم و ﺟﻬﺎن ﺗﺎم دور اﺳﺖ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺮاﯾﺰ از ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق ،اﻟﮕﻮی ﻋﻘﻞ ﺗﺎم اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻬﺎن اﺧﻼق
دور اﺳﺖ .ﻟﯿﮏ وﺟﻮد اﯾﻦ داﻧﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ از اﯾﻦ ﺳﻪ واﻗﻌﯿﺖ
دور اﻓﺘﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻘﻠﯽِ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻘﻞ
ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻘﻮﻣﺎت واﻗﻊ را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﻘﻮﻣﺎت دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺟﻬﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل آﺷﻨﺎﺳﺖ و از اﯾﻦرو ،در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا ،او را آﺷﻨﺎ و ﻧﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﭘﯿﺮوی ﻣﯽداﻧﺪ
و در ﺗﺨﻄﯽ از ﭘﯿﺮوی او ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی در ﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﻋﻞ ﻫﺴﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺪﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ او ﭘﺮﺳﺶ ﻋﻘﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺰارم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻘﻞ درﺑﺎرهی ﻫﺴﺘﯽ )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪﻫﺪ( ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺷﯿﺎء ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ
آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد و در ﻧﺰد او ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﮑﺮاری ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ در ﻧﺰد ﻋﻘﻞ ﻧﻈﺮی ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺒﺪأ و ﻏﺎﯾﺖ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم أﺣﺴﻦ ﻫﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺪأ و ﻏﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺟﻬﺎن ﻏﺎﯾﺎت وﺟﻮدی.
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ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399

ﻋﻨﺼﺮ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ ارادهی آزاد در ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﻘﻠﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه آنﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ :ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻘﺾ آن و ﺣﺬف آن
از ﻋﻬﺪهی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻫﻤﻪی آدﻣﯿﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را از واﻗﻊ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ در ﻧﺰد ﻋﻘﻞ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ اﺧﻼق ،اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺧﻼق )ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم أﺣﺴﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﻤﯿﻦﺷﺪه از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر را از ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺧﻼق ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ( و ﺟﻬﺎن اﺧﻼق.
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻞ دﯾﻦ را در ﻧﺰد ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻋﻘﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن و ﻓﻀﯿﻠﺖ او
را در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن ،ﺿﺮورت دارد .ﺿﺮورت
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ،
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻃﺒﯿﻌﺖ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻔﺮوض ،ﻧﺒﺎﺷﺪ .ارﺟﺎع
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آراء ﺑﺸﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﺸﺘﺖ اذﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻋﻘﻞ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻔﺮوض ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﯾﺎ اﺻﻮل دﯾﻦ واﻗﻌﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ .اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻮل در ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای
ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎ اﮐﺘﺴﺎب.
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﻦ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری ﻋﻘﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﯾﻦ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ در اﯾﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮی دارد .ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و آﻣﻮزهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ،ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﮐﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻫﻨﮓاﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﻓﺘﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻘﻮّم دﯾﻦ
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ او را از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺧﻮد در اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را از ﺗﺮدﯾﺪ و
اﻧﮑﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﯿﺰ از آراء و اﻧﻈﺎر در اﻣﺎن ﻣﯽدارد .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ
اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﯾﻦ از راه دﺳﺘﺮﺳﯽ او ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ را از آراء و اﻧﻈﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﯿﺴﺘﯽ دﯾﻦ
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ﺷﻤﺎری از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
 .1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ درﺑﺎرهی دﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﯾﻦ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﭼﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اذﻫﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﻧﻪ اذﻫﺎن ﺷﺨﺼﯽ.
 .2ﺑﺎ اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری دﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺤﺚﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی دﯾﻦ،
ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺤﺚﻫﺎی »ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ« و »دﯾﻦ و اﺧﻼق« و ،...روﺷﻦﺗﺮ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از
اﺑﻬﺎمﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .3اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎری از دﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی ﻗﺮاردادی ﺗﮑﯿﻪ زدهاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
] [1اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ) 1403ق( ،اﻻﺷﺎرات و اﻟﺘﻨﺒﯿﻬﺎت ،ﺑﯽﺟﺎ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺎب ،ﭼﺎپ دوم.
] [2ﭘﺘﺮﺳﻮن و ،...ﻣﺎﯾﮑﻞ ) ،(1393ﻋﻘﻞ و اﻋﺘﻘﺎد دﯾﻨﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﺮح ﻧﻮ ،ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ.
] [3ﺷﯿﺮازی ،ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ)ﻣﻼﺻﺪرا() ،(1368اﻟﺤﮑﻤﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﻓﯽاﻟﺴﻔﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺼﻄﻔﻮی،
ﭼﺎپ دوم.
] [4ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ،ﻋﻠﯽ ) ،(1394ﻧﻘﺪ ﻗﻮهی ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺟﻠﺪ اول،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول.
] [5ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) 1400ق( ،اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی.

