اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ )ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ(
ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ وﺣﯿﺪي

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ اﻻھﯽ و ﻏﯿﺮاﻻھﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اھﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .در رأس ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( ﻧﯿـﺰ
در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ روشھﺎ و اﺑﺰارھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺲ ،ﻋﻘﻞ ،ﺷﮫﻮد و وﺣﯽ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ
ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺒﺪأ آن ،ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻧﺴﺎنھﺎ را از ﺣﺪود و ﻗﻠﻤـﺮو آﻧﮫـﺎ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﯿﺶ رو ﭘﮋوھﺸﯽ اﺳﺖ درﺑـﺎره اﺑﺰارھـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺑﯿـﺎن
ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺪود آﻧﮫﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﮐﻠﻤﺎت ﻧـﻮراﻧﯽ آن
اﻣﺎم ھﻤﺎم.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺣﺲ ،ﻋﻘﻞ ،ﺷﮫﻮد ،وﺣﯽ.

* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم ،داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣﺬاھﺐ ﻗﻢ
** اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﺎرف و اﻻھﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آﯾﺖاﷲ ﺣﺎﺋﺮی ﻣﯿﺒﺪ
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٧٠

ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،دﻧﯿﺎی ﻣﮑﺘﺐھﺎ و اﯾﺪهھﺎ اﺳﺖ .ﻣﮑﺘﺐ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﮫـﺎنﺑﯿﻨـﯽ ،و
ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »ﺷﻨﺎﺧﺖ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﺳﺎل از ﻋﻤـﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﮔﺬرد .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﻔﺴـﺮانِ ﻣﺘـﻮن ﻣﻘـﺪس ادﯾـﺎن
درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﮫﺎن ،اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ
اﺻﻼً اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد؟ )ﻣﻄﮫﺮی.(۳۴۳/۱۳ :۱۳۷۳ ،
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و ﻣﻔﺴﺮانِ آﻣﻮزهھﺎی ادﯾﺎن اﻻھﯽ ،ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﺳـﺦ
دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﮑﺎن دارد ،وﻟﯽ ھﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ دارد و ﺑـﺮ
ﻓﮫﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﺗﻔﮑـﺮ ﻧﺸﺴـﺘﻪاﻧـﺪ )ﺟﻌﻔـﺮی .(۲۱ :۱۳۶۰ ،از
ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺮآن ﺑﻪﺟﺪّ ﺑﻨﯽآدم را ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻗﻞ اُﻧﻈﺮوا ﻣـﺎذا ﻓـﯽ اﻟﺴﱠـﻤﺎوات
واﻷرض؛ ﺑﮕﻮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎ در آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ وﺟـﻮد دارد« )ﯾـﻮﻧﺲ .(۱۰۱ :ﺑـﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻔﮫﻤﺪ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣـﯿﻦ ﭼـﻪ ﻣـﯽﮔـﺬرد و آﻧﭽـﻪ در
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ھﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ھﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ »ﻣَﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف رﺑّﻪ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۹۹/۵۸ :۱۴۰۳ ،
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺗـﺎ
ﺣﺪودی ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﺷﻨﺎﺧﺖ« اﻧﻌﮑﺎس ﺟﮫـﺎن ﻋﯿﻨـﯽ در ذھـﻦ
اﺳﺖ؛ ﻋﺪه ای ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺧﻮدِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿـﺎزی
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺪارد .ﭼﻮن »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ »آﮔﺎھﯽ« و آﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﯽﻧﯿـﺎز از ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﺳـﺖ
)ﻣﻄﮫﺮی.(۳۵۶/۱۳ :۱۳۷۳ ،

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﺑﻪ »اﻧﻌﮑﺎس اﺷﯿﺎ و ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮﻣﺎدی و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آﻧﮫﺎ در ذھﻦ و ﻓﮑﺮ و
ﺣﺘﯽ ﻗﻠﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد« )ﺟﻌﻔﺮی ۸۴ :۱۳۶۰ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( .اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ھﻢ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖِ »ﺣﻀﻮری و ﺣﺼﻮﻟﯽ« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺼﻮﻟﯽ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﺷﯿﺎ در ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺣﻀﻮر ﺻﻮرة اﻟﺸّﯽ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﻞ«؛ و ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ
ﺣﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢِ »ﺣِﺴّﯽ ،ﺧﯿـﺎﻟﯽ و ﻋﻘﻠـﯽ« ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺧـﻮد از
اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 7 /

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﯽ »اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھـﺪ
ﺑﻮد .در »ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺼﻮﻟﯽ« ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯽء ﺗﻌﻠﻖ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،وﻟـﯽ در »ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺣﻀﻮری« ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺷﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻮرﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد
ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﺤﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ،ﭘﺲ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﭼـﻮن
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و ﺑﺪون آﻧﮫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺷـﻮار اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ از ﻧﻈـﺮ
ﺛﺒﻮت ﺑﺮ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻞ ﻧﺸـﻮد و ﻣﻘـﺪار ﻧﯿـﻞ ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﺧﺎرج از ﺧﻮد ،روﺷﻦ ﻧﺸﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪﺧـﻮﺑﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧﻤـﯽﮔـﺮدد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣـﯽ ھـﻢ ﺳـﻮدی ﻧﺨﻮاھﻨـﺪ داﺷـﺖ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ،
.(۳۱-۹/۳ :۱۳۸۳

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( در ﻧﮫـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ و ﻗﻠﻤﺮو آن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ،و ﮐﺪام ﯾﮏ از روشھـﺎ
از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎص و اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم )ع( ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ،ﺑـﻪوﯾـﮋه
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،روشھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و
ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪی ﻧﮫـﺎﯾﯽ در ﭼﮫـﺎر روش
اﺻﻠﯽ »ﺣِﺲّ ،ﻋﻘﻞ ،ﻗﻠﺐ و ﺷﮫﻮد ،و وﺣﯽ« ﺧﻼﺻﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﭘﮋوھﺸـﯽ
درﺑﺎره اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ.
 .1ﺣﺲ ،اﺑﺰار ﻇﺎﻫﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن »ﺣِﺲّ« اﺳﺖ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪای از ارﺳـﻄﺎﻃﺎﻟﯿﺲ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﮐﻪ »ﻣَﻦ ﻓَﻘَﺪَ ﺣﺴﺎً ﮐﻤَﻦ ﻓَﻘَﺪَ ﻋِﻠﻤﺎً« و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺣِﺲّ را ﺑﻪ
»ﻇﺎھﺮ و ﺑـﺎﻃﻦ« ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﺳـﮫﺮوردی ۲۰۳ :۱۳۷۲ ،و ۲۰۸؛ ﻣﻄﮫـﺮی.(۳۵۶/۱۳ :۱۳۷۳ ،
ﺣﻮاس ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً وﯾﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری دارﻧـﺪ.
ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﮫﺎ در ﻧﻮع ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی از آﻧﮫﺎ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣـﻮاس ﭘـﻨﺞﮔﺎﻧـﻪ در اﻧﺴـﺎن
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮی ﺑﺮای ﻧﻔﺲ و ﻋﻘﻞ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺷﺒﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
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ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت از آن ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻮ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻮن ﻃﻔﻞ و آن ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﻪ اﺳـﺖ
)ﺷﺒﺴﺘﺮی(۴۶۹ :۱۳۷۱ ،

ﺣِﺲّ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ ،اﻣّـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻗﺮار دارد و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪّ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
و ﻗﻠﻤﺮو آن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای
آﻧﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﮫﻤﺎﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﮔﻮﻧﮥ
اول ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺣﻮاس ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﮐﻮهھﺎ و ...؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ رأیاﻟﻌﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣِﺲّ ﯾﺎ درک
ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﻄﺒﻪای ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻇﺎھﺮی و ﺣﺮﮐﺎت ﻃﺎووس ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﻓﺮﯾـﺪ ،آﻓﺮﯾـﺪﻧﯽ ﺷـﮕﻔﺖ ،از ﺟﺎﻧـﺪار و ﻣـﺮده و آرام و ﺟﻨﺒﻨـﺪه .ﭘـﺲ

ﮔﻮاھﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺻـﻨﻌﺖِ دﻗﯿـﻖ و ﻗـﺪرت ﻋﻈـﯿﻢ ﺧـﻮد  ...ﯾﮑـﯽ از
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺟﮫﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﻃﺎووس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺣﻖ او را

در اﺳــﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ ﻣﺘﻌــﺎدل ﭘــﺮدازش ﻓﺮﻣــﻮده اﺳــﺖ )ﻧﮫــﺞاﻟﺒﻼﻏــﻪ،١٣٨٧ ،
ﺧﻄﺒﻪ .(١٦٥

اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﻤﻠﻮ از دﻻﯾﻞ ﺣِﺴّﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺛﺒﺎت ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
آن ﺣﻀﺮت آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد .ﺑﻪ ﻃﺎووس ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺠﯿـﺐ
و ﻏﺮﯾﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﻮهھﺎ و آﺳﻤﺎنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﻣـﺎم در اﯾـﻦ
ﻗﺴﻤﺖ »ﺣِﺲّ« را ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻃﺎووس ﺟﮫﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺪود ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺸﺮ از دﯾﺮزﻣﺎن ﻣﺒﮫﻮت زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺗﻤﺎم اﺳﺘﻨﺎدات آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺣِﺴّﯽ اﺳﺖ ،و ھﻤﮕﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﺣـﻮاس دﯾﮕـﺮ ﻣﺸـﺎھﺪه و
ﺣِﺲّ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ» ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺎھﺮی اﺳﺖ« و ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻼک ﺷـﮫﻮد
ﺣﺴﯽ ﺑﺮای ھﻤﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﻋﻠﻢ و اﺳﺘﺪﻻل ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ.
اﻣﺎم )ع( در ﺧﻄﺒﻪای دﯾﮕﺮ از ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﺑﺎاھﻤّﯿـﺖ
اﺳﺖ ،و اﺳﺒﺎب ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻧﺎدﯾﺪهھﺎ را ﺑﺪان ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﮕﺎهدارﻧﺪه ﺗﺎ

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 9 /

ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﺟﺰا را ﺣﻔﻆ ﮐـﺮده و ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺻـﻮری و ﻇـﺎھﺮی و اﺻـﻞ ﺣﯿـﺎت و

زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﺪت ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻔﻮظ دارد ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺪنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺮه ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  ،١٨٣ص.(١١٠

اﻣﺎم )ع( در ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ،ﭼﺸﻢ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻮاس )ﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
آن( اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺸﺎھﺪه و ﻟﻤﺲ ،ﺗﻼش و ھﻤﺴﺎزی ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﺑﺪن ﻋﻨﺼﺮی،
ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺣﻮاس ﻇـﺎھﺮ اﺳـﺖ ھﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺷـﮫﻮد و ﻧﻈـﻢ ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﺗﻨﺎﺳـﺐ ،و
ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
اﺑﻦاﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ درﺑﺎره ﺟﻤﻠﮥ ﺳﻮم اﻣﺎم واژه »أﺷْﻠَﺎءً« را ﺟﻤﻊ »ﺷِﻠﻮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﻋﻀـﺎی
ﺑﺪن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦاﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ (۲۵۷/۲ :۱۴۰۴ ،و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﮑﺮار ،واژه »أﻋﻀﺎ« را ﺟـﻮارح
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ،اﻋﻀﺎی ﻇـﺎھﺮی ،ﺟـﺎﻣﻊ و ﻧﻈـﻢدھﻨـﺪه
اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻀﺎی ﻇﺎھﺮی ﻣﻌﺒﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑـﺮای
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و ﺑﺎز اﯾﺸﺎن در آﻏﺎز ھﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪ ﺿـﺮورت وﺟـﻮد
ﺣﻮاس ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺟﮫﺎن ﻣﻠﻤﻮس ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺣﻮاس ﺧـﻮد ﻓﻘـﻂ در ﺟﮫﺘـﯽ ﺑﮫـﺮه ﻧﮕﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت از آن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﺎ در ھﻤـﯿﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺨﻨﺎن ﺧـﻮد ،ﺿـﻤﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت در ﺟﮫﺎن ﻋﻨﺼﺮی ،آﻓﺮﯾﻨﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧـﺪار و ﺑـﯽﺟـﺎن ،و ﺳـﺎﮐﻦ و ﻣﺘﺤـﺮک
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﮐﻪ اﻣﺎم از آن
ﺑﻪ »ﺣﯿﻮان« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار داد؛ و ﺑﯽﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺑﺮدارﻧﺪه زﻣﯿﻦ و آﻧﭽـﻪ از آن
ﺑﻪ »ﺟﻤﺎد« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ اﺑـﺰاری ﺣـﻮاس در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺑﺰاری و آﻟﯽ ﺑﯿﻦ »ﻋﻘﻞ و ﺣِـﺲّ« وﺟـﻮد دارد .ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( ﺑـﻪ
ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺑﺰاری و آﻟﯽ ﺑﯿﻦ »ﻋﻘﻞ و ﺣِﺲّ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :و ﺟـﻮارحَ
ﯾﺨﺘﺪﻣُﮫﺎ ،و أدَواتٍ ﯾﻘﻠﱢﺒُﮫﺎ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۲ ،ﺧﻄﺒـﻪ اول( .اﯾﻦ ﺟﻮارح اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧـﺪﻣﺖ
ﻋﻘﻞ و ﻧﻔﺲ اﺳﺖ؛ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻮّه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻣﻌﺮﻓَﺔٍ ﯾﻔـﺮقُ ﺑﮫـﺎ
ﺑﯿﻦَ اﻟﺤﻖﱢ واﻟﺒﺎﻃﻞِ« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ اول( .ﭼﻮن ﻋﻘﻞ ﻧﻮری اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ و ﺑﯿﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃـﻞ
ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯽدھﺪ .ﺣﺘّﯽ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ »ﻋﻘﻞ ﺧﻠﯿﻔـﺔاﷲ« اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻏﺎﺋﺒـﺎت را ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ
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ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه درک ﻣﯽﮐﻨﺪ» :واﻟﻌﻘﻞ ﻣﺤﺘﺎج إﻟﯽ اﻟﺤﻮاسّ و ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺴﱠـﻤﻊ  ...و
ﻣﻨﮫﺎ اﻟﺒﺼﺮ« )ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی .(۱۷۳ :۱۳۷۸ ،اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺺّ ﺣﮑﻤﺔ اﻟﻤﻮﺳﻮﯾﺔ ﺑـﻪ ھﻤـﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎج اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﺬا اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻤّﺎ أﻋﻄﯿﺘﻪ اﻟﻘﻮّة اﻟﻨﱠﻈﺮﯾﺔ
اﻟﻔﮑﺮﯾﺔ واﻟﻘﻮی اﻟﺤﺴﯿﺔ واﻟﺨﯿﺎﻟﯿﺔ« )اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ(۱۹۸ :۱۳۶۲ ،؛ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻓﺮﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻋﻄـﺎر
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﻣﺸﻌِﺮ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﺣﺲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ:
دﯾـــﺪ ﻣﺠﻨـــﻮن را ﻋﺰﯾـــﺰی دردﻧـــﺎک ﮐــﻮ ﻣﯿــﺎنِ رھﮕــﺬر ﻣــﯽﺑﯿﺨــﺖ ﺧــﺎک
ﮔﻔﺖ» :ای ﻣﺠﻨﻮن ﭼﻪ ﻣﯽﺟـﻮﯾﯽ ﭼﻨـﯿﻦ« ﮔﻔــﺖ» :ﻟﯿﻠــﯽ را ھﻤــﯽ ﺟــﻮﯾﻢ ﯾﻘــﯿﻦ«
ﮔﻔــﺖ» :ﻟﯿﻠــﯽ را ﮐﺠــﺎ ﯾــﺎﺑﯽ ز ﺧــﺎک ﮐــﯽ ﺑــﻮد در ﺧــﺎک ﺷــﺎرع دُرﱢ ﭘــﺎک«
ﮔﻔــﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽﺟـﻮﯾﻤﺶ ھﺮ ﺟـﺎ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑـﻮ ﮐـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ دﻣـﺶ ،آرم ﺑـﻪ دﺳـﺖ«
)ﻋﻄﺎر(۳۸۳ :۱۳۸۳ ،

ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ راھﺒﺮد ﺣِﺴّﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :أﻓﻼ ﯾﻨﻈﺮون إﻟﯽ اﻻﺑﻞ ﮐﯿﻒ ﺧُﻠﻘﺖ * و إﻟـﯽ اﻟﺴﱠـﻤﺎءِ ﮐﯿـﻒ رُﻓﻌَـﺖ و إﻟـﯽ
اﻟﺠِﺒﺎلِ ﮐﯿﻒ ﻧُﺼِﺒﺖ * و إﻟﯽ اﻷرض ﮐﯿﻒ ﺳُﻄﺤﺖ« )ﻏﺎﺷﯿﻪ.(۲۰-۱۷ :
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن و ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ﺣِﺴّﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ )ﭼﺸﻢ( ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﻮﻧﮥ دوم ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻮاس و اھﻤﯿﺖ آن اﺳـﺖ » :و ﺟﻌـﻞ ﻟﮑـﻢ اﻟﺴﱠـﻤﻊ
واﻷﺑﺼﺎر« )ﻧﺤﻞ .(۷۸ :ﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ،ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﮐﻪ ھﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ھﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ،در اداﻣﻪ ﻣـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ » :واﻻﻓﺌـﺪة ﻟَﻌﻠّﮑـﻢ ﺗﺸـﮑﺮون«
)ھﻤﺎن( .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎھﺮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮫﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻠﺐ را
ھﻢ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﻨﺶ آﯾﻪ ھﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺣِﺲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﺣِﺲّ« ﺑﺮای ﻗﻠﺐ در اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺪﻣـﻪ دارد؛ و ﮔـﺎھﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﻓﺮادی »دل« ﻧﺪارﻧﺪ« ؛ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾـﻦ ﻗﻠـﺐ ﻃﺒّـﯽ و ﮔﻮﺷـﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ھﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻃﺒّﯽ را دارﻧﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دل ھﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد« .اﯾﻦ ﻗﻮا در ﺷﻨﺎ ﺧﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧـﺪ )ﻣﻄﮫـﺮی،
.(۳۶۱/۱۳ :۱۳۷۳

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 11 /

ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﯽ
از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از
اﺑﺰارھﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾـﻦ اﺑـﺰار ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن آﮔﺎه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
آری ﺑﻪ ژرﻓﺎی ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ آﮔﺎھﯿﻤﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺶ ﻣﺎ ھﻤـﻪ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ زﻧﺪه و ﺑﺮﭘﺎیدارﻧﺪه ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮﺑﺎﯾﺪت .ژرﻓﺎی ذاﺗـﺖ

را ھﯿﭻ ﻧﮕﺎھﯽ درﻧﯿﺎﺑﺪ و ادراک وﺟﻮدت را ھﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ  ...آﻧﭽـﻪ را ﻧﯿـﺰ
ﮐﻪ ﻣﺎ از آﻓﺮﯾﻨﺸﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آن از ﻗﺪرﺗﺖ ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽآﯾﯿﻢ و در ﺗﻮﺻـﯿﻒ

ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ ﻟﺐ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯿﻢ ﺑﺴﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ
و ﭼﺸﻢھﺎﯾﻤﺎن از دﯾﺪﻧﺶ ﻧﺎﺗﻮان و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺴـﺨﯿﺮش ،ﻣﯿـﺎن ﻣـﺎ

و آن ﭘـﺮدهھــﺎی ﻏﯿـﺐ ،ﺣﺎﻣــﻞ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﺑــﺰرگﺗـﺮ اﺳــﺖ )ﻣﻌـﺎدیﺧــﻮاه:١٣٧٢ ،

 ١٢٧٢/٣و .(١٢٧٣

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وھﻤﯽ ادراک ﻧﺸﻮد و در ھﯿﭻ ﻓﮫﻤﯽ ﻧﮕﻨﺠـﺪ و
ﻧﮕﺎه او ﺑﺎ دﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺮدد .ادراﮐﺶ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻮاس اﺳـﺖ و ﻧـﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس )ھﻤـﺎن ۱۹۴ ،۱۸۳ ،۱۲۹ ،۹۵ :و  .(۳۲۶اﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﺑـﺰار
ﺣﺴﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺎره ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺗﻤـﺎم اﯾـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( ﺑﯿـﺎنﮐﻨﻨـﺪه
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻠﻤﺮو اﺑﺰار ﺣﺴﯽ اﻧﺴﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
 .2ﻋﻘﻞ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺸﺮی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و
در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اوﺻﺎﻓﯽ را ﺑﺮای آن ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در آﮔﺎھﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎ ،ﺷﻔﺎ و درﻣﺎن ،ﻣﻮھﺒﺘﯽ اﻻھﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی اﻧﺴﺎن ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ،و ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷـﻮد
)آﻣﺪی ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۶۰-۱۳۶/۲ :

»ﻋﻘﻞ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮫﯽ ،اﻣﺴﺎک ،ﺣﺒﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ و »ﻟُﺐّ« را ﻧﯿـﺰ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﺮادف »ﻋﻘﻞ« داﻧﺴﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻋﻘﻞ را ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﺮدی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
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ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه »اﻟﻮاﺣـﺪ« و ﻗﺎﻋـﺪه »اﻣﮑـﺎن
اﺷﺮف« ،وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ )ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن.(۱۳-۱۲/۱ :۱۳۸۰ ،
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮐﻠﻤﻪ »ﻋﻘﻞ« ﮐﻪ در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪروﺷـﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اھﻤّﯿﺖ ﻋﻘﻞ و ﺷﺄن وﻣﻨﺰﻟﺖ آن را در اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﮔﺎه اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ )ع( درﯾﺎﻓـﺖ.
اﻣﺎم )ع( ﻋﻘﻞ را ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و آن را در ﻣﻘﺎﺑـﻞِ
ﺷﮫﻮت و ھﻮای ﻧﻔﺲ و ﺟﮫﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ» :ھـﺮ ﮔـﺎه ﻋﻘـﻞ ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﻮد ،ﺷـﮫﻮت ﻧـﺎﻗﺺ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﺮ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،ﺷﮫﻮتھﺎ را ﺳﺒﮏ ﻣـﯽﺷـﻤﺎرد« )ھﻤـﺎن .(۱۶ :ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ دو ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﻞ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ از ھﻤﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈـﺮ اﻣـﺎم اﺳـﺖ و
اﺑﺰارﺑﻮدن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی در ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻋﻘﻞ ،ﻧﻤـﺎد ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻌـﺎﻧﯽ »ﻋﻠـﻢ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ« ،و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮی آن را ﺑـﺎز ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ ﺗﻔﮑـﺮ آدﻣـﯽ در
ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و ﺟﺮﯾﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣـﯽﮔـﺬرد ،ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎﺗﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را ﺑـﻪ »ﻋﻠـﻢ« ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﺮدم ﭼﻨـﯿﻦ ﻋﻠـﻢ و
اﻃﻼﻋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﺟﺪّی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺟﺬب وﺟـﻮد ﺧـﻮد
ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻋﺎﻗﻞ« در ﻣﻔﮫﻮم ﻧﮫـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
»ﻋﻠﻢ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﮑﺮ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه ﻋﻘـﻞ ﻧﻈـﺮی
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻋﻘﻞ ،اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻠﻢ و دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﮫﻢ اﺳـﺖ؛ آﻧﮑـﻪ ﺗﻌﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ ،آﮔـﺎھﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،ﮐﻨﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘـﻞ ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣـﻖ ﺑـﺎ ﺣـﻖ اﺳـﺖ«
)ھﻤﺎن ،(۲۲/۱ :و ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ؛ ادب در اﻧﺴﺎن ھﻤﭽﻮ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و رﯾﺸﻪ آن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛ اﺧـﻼق ﻧﯿﮑـﻮ از
ﻣﯿﻮهھﺎی ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛ ﻋﻘﻞ ،درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﻮهاش ﺳـﺨﺎوت و ﺣﯿـﺎ اﺳـﺖ؛ ﻣﯿـﻮه ﻋﻘـﻞ،
ﻣﺪاراﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ« )ھﻤﺎن.(۲۳/۱ :
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻔﮑﺮ ھﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﮐﺮدن در ﭘﺪﯾﺪهھـﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺗﻔﮑـﺮ
ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ادراک ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﺮد اﺳﺖ و ﻋﻘﻠﯽﺳـﺎزی اﻣـﺮی
ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺎده اﺳﺖ )ﺳﺠﺎدی .(۱۹۴ :۱۳۷۵ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ،رﺗﺒﮥ اول ﻋﻘـﻞ
ﯾﺎ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺄ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﺗﻌﻘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻘـﻞ ﮐـﻪ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و از ﺗﻔﮑﺮ ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
از ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻗﻄﻌـﯽ ﯾـﺎ ﻓﺮﺿـﯿﻪ؛ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﮐـﻪ ھﻤـﺎن
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ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﻞ ﻧﻈـﺮی اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ درﺑـﺎره
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪۀ ﺑﺎﯾﺪھﺎ و ﻧﺒﺎﯾـﺪھﺎ اﺳـﺖ و ﮔـﺎه ﮔﯿﺮﻧـﺪۀ آن ﻧﯿـﺰ از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت
دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ ،اﻣﺎم )ع( در ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ و ﺷـﻤﺎری
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ذﯾﻼً ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺰارﺑﻮدن »ﻋﻘﻞ« را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻠـﯽ آن
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»واﻟﻌﻘﻞ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﱠﺠﺎرب و ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﺟﺮّﺑﺖ ﻣﺎ وﻋﻈﮏ؛ ﻋﻘﻞ ﺣﻔﻆﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺳﺖ؛
و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦِ آﻧﭽﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭘﻨﺪ دھﺪ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﻧﺎﻣـﻪ (۳۱؛
»واﻗﺒﻠﻮا اﻟﻨﱠﺼﯿﺤﺔ ﻣﻤﻦ أھﺪاھﺎ إﻟﯿﮑﻢ وَاﻋﻘِﻠﻮھﺎ ﻋﻠﯽ أﻧﻔﺴِﮑﻢ؛ اﻧﺪرز را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ھﺪﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮ ،و آن را آوﯾﺰه ﮔﻮش ﺟﺎن ﺳﺎز« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ (۱۲۱؛ »أﻋﻘﻠﻮا اﻟﺨَﺒَﺮ
إذا ﺳﻤﻌﺘﻤﻮه ﻋَﻘْﻞَ رﻋﺎﯾﺔٍ ﻻ ﻋَﻘﻞ رواﯾﺔٍ ،ﻓﺈنﱠ رُواة اﻟﻌﻠﻢ ﮐﺜﯿﺮاً و رُﻋﺎﺗَﻪُ ﻗﻠﯿﻼً؛ ﺧﺒﺮ را ﻣـﻮرد
ﺗﻌﻘﻞ ﻗﺮار دھﯿﺪ ھﺮ ﮔﺎه آن را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،آن ھﻢ ﺗﻌﻘﻞ رﻋﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻪ ﺗﻌﻘﻞ رواﯾﺘﮕﺮ ،زﯾـﺮا
ﻧﻘﻞﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،وﻟﯽ رﻋﺎﯾـﺖﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن آن اﻧـﺪکاﻧـﺪ« )ھﻤـﺎن ،ﺣﮑﻤـﺖ (۹۸؛ »آل
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻠﻮا اﻟﺪّﯾﻦ ﻋَﻘﻞ وﻋﺎﯾﺔٍ و رﻋﺎﯾﺔٍ ﻻ ﻋﻘﻞ ﺳَﻤﺎع و رواﯾﺔٍ؛ ﺧﺎﻧـﺪان ﻣﺤﻤـﺪ در دﯾـﻦ
ﺗﻌﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻌﻘﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه و رﻋﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺷـﻨﻮﻧﺪه و رواﯾـﺖﮐﻨﻨـﺪه« )ھﻤـﺎن،
ﺧﻄﺒﻪ (۲۳۹؛ »اﻟﻌﻘﻞ ﺣُﺴﺎﻣﺎً و ﻗﺎﻃﻊ  ...ﻗﺎﺗﻞ ھﻮاک ﺑﻌﻘﻠﮏ؛ ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪهای اﺳﺖ .ﺑـﻪ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ھﻮای ﻧﻔﺴﺖ ﭘﯿﮑﺎر ﮐﻦ« )ھﻤﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ (۴۲۴؛ »أﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎرع اﻟﻌﻘـﻮل ﺗﺤـﺖ
ﺑﺮوق اﻟﻤﻄﺎﻣﻊ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ و زﻣﯿﻦﺧﻮردنھﺎی ﻋﻘﻞھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑـﺮق آزﻣﻨـﺪیھـﺎی
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ« )ھﻤﺎن ،ﺣﮑﻤﺖ .(۲۱۹
از ﻧﻈﺮ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،واژهھﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ و ﻗﺮآن وﺟﻮه ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ؛ و
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﮑﻪ از ﭼﻪ زاوﯾﻪ ای ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣـﺜﻼً ﮐﻠﻤـﻪ
»ﺟﮫﻞ« ﮔﺎھﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻠﻢ« ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺎداﻧﯽ از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﺎھﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ
»ﺣِﻠﻢ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﻔـﺲ و اﺳـﺎرت در اﺣﺴﺎﺳـﺎت و ﻏﺮاﯾـﺰ ﻣﻌﻨـﺎ
ﻣﯽ دھﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﻋﻘﻞ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑـﻪ »دﺳـﺖ ﺧـﺎﻟﯽ
ﺑﻮدن« ﯾﺎ »ﻓﻘﺮ« ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد» .ﻻ ﻏﻨﯽ ﮐﺎﻟﻌﻘﻞ و ﻻ ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻟﺠﮫﻞ؛ ھﯿﭻ ﺛﺮوﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﻘـﻞ و
ھﯿﭻ ﻓﻘﺮی ﭼﻮن ﺟﮫﻞ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺣﮑﻤﺖ .(۵۴
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺟﮫﻞ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻮای ﻧﻔﺲ،
و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺣﻤﺎﻗﺖ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﺣﻀـﺮت» :إنﱠ اﻏﻨـﯽ
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اﻟﻐِﻨﯽ اﻟﻌﻘﻞ و أﮐﺒﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤُﻤﻖ؛ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻋﻘـﻞ ،و ﺑـﺰرگﺗـﺮﯾﻦ ﻓﻘـﺮ ﺣﻤﺎﻗـﺖ
اﺳﺖ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺣﮑﻤﺖ .(۳۸
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم »ﻋﻘﻞ« در ﻗﺮآن
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﻋﻘﻞ« در ﻗﺮآن ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ اﺑﺰارﺑﻮدن ﻋﻘﻞ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻔﻬﻮم »ﻋﻘﻞ« در ﻗﺮآن
»ﻋﻘﻞ«  ۴۹ﺑﺎر در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ھﯿﺌـﺖ »اﺳـﻢ ﯾـﺎ
ﺻﻔﺖ« ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻓﻌﻞ« ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ »ﺗﻌﻘﻠـﻮن ۲۴ ،ﺑـﺎر«» ،ﯾﻌﻘﻠـﻮن،
 ۲۲ﺑﺎر«» ،ﺗَﻌَﻘّﻞُ ،ﻋَﻘَﻠﻮه و ﯾﻌﻘﻠﮫﺎ ھﺮ ﮐﺪام  ۱ﺑﺎر« ،ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻋﻘﻞاﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮآﻧﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻌـﺎرف
آن ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﯾﺎ ﺻﻔﺖ )ﻋﻘﻞ ،ﻋﺎﻗﻞ( ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺮد ،و آن اﯾﻨﮑﻪ در
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﻌﺎرف ﮔﻮﯾﺎ »ﻋﻘﻞ« ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺎﻟﺖ راﮐﺪ و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷـﻮد ،اﻣـﺎ در
ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮآن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺮک دارد .ﻟﻐﺖﺷﻨﺎﺳﺎن »ﻋﻘﻞ« را ﻧﯿﺮوی ادراک ،ﻓﮫﻢ و درﯾﺎﻓـﺖ
ﻋﻤﯿﻖ )و ﻧﻪ ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺮﺳﺮی( ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ،ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻘﻞ ،ﻧـﻮﻋﯽ ﭘـﺮدازشِ ﺑـﺮ
روی دادهھﺎی ﺣﺴﯽ و ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﯿﺪ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧـﻮاﻗﺺ
در ﺟﮫﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی دﻧﯿﺎﯾﯽ و ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠـﯽ و
ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮت و زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺪی ،ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارِ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ارزاﻧـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻮاس ﻋﻨﺼﺮی ،ﺣﮑﻢ ﻋﯿﻮن
و ﺟﻮاﺳﯿﺲ را ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ادراک آدﻣﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪهھﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﺗﺤﻠﯿـﻞ ،ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻧﻘـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ﺗﻌﻘﻞ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ھﻤـﯿﻦ ﺟـﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ داﻧـﺶ ﻏﺎﻟـﺐ در ﮐﻠﯿـﺎت
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰﺋﯽ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ و داﻧـﺶھـﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻪ ھﺴـﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در واﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮاس
ﻇﺎھﺮی ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﺻﻢ ﺑﮑﻢ ﻋﻤﯽ
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ﻓﮫﻢ ﻻ ﯾﻌﻘﻠﻮن« )ﺑﻘﺮه(۱۷۱ :؛ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ
ﮐــﻪ درﯾﺎﻓــﺖھــﺎی ﺣﺴــﯽ ،آﻻت ﺗﻌﻘــﻞ ،و ﻋﻘــﻞ ﺧــﻮد از اﺑــﺰار ﺑﺮﺗــﺮ در ﻣﻌﺮﻓــﺖ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم )ع( در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،درﺑﺎره واژﮔﺎن و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ از ﮐﻠﻤﺎت آن ﺣﻀﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎرﺣﺎن ﻧﮫـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ،و در اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ آﻣﺪه و اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ در
ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد» ،ھﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ادراک ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮی ﻋﻘـﻞ ﻓﻄـﺮی«
اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠـﯽ )ع(» ،ﻟـﻢ ﯾﻄﻠِـﻊ اﻟﻌﻘـﻮل
ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻـﻔﺘِﻪِ و ﻟـﻢ ﯾﺤﺠُﺒﮫـﺎ ﻋـﻦ واﺟـﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘِـﻪِ« )ﻧﮫـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺧﻄﺒـﻪ (۴۹
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺼﻮل آن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ اﺳﺖ؛ اﻣّﺎ ﻋﻘـﻞ
ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﻮر اﯾﻤﺎنِ زاﺋﺪ ﺑـﺮ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ آﻧﭽـﻪ واﺟـﺐ اﺳـﺖ از ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﯽ »ﻋﻘﻞ ﻓﻄﺮی« اﺳﺖ« )ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی.(۷۶ :۱۳۷۸ ،
در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮥ اﻣﺎم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﻈﮫﺎرات اﯾﻦ ﻋﺎرف ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﻋﻘﻞ ﻓﻄﺮی« اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ
و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ واﺟﺐﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در اﺣﺎدﯾﺚ و ﻗﺮآن ھـﻢ ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﺷﺪه و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐـﺮده اﺳـﺖ» :ﮐـﻞﱡ ﻣﻮﻟـﻮدٍ
ﯾﻮﻟﺪُ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﻄﺮة ﻓﺄﺑَﻮاهُ ﯾﮫﻮﱢدَاﻧِﻪِ أو ﯾﻤَﺠﺴﺎﻧِﻪِ أو ﯾﻨﺼﱢﺮاﻧِﻪِ« )ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۱۸۷/۵۸ :۱۴۰۳ ،
اﻣﺎم )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﺘﱠﻮﱡددُ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻞ؛ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ﻧﺼﻒ ﻋﻘـﻞ
اﺳﺖ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺣﮑﻤـﺖ  .(۱۴۲آن ﺣﻀﺮت ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘـﻞ ﻓﻄـﺮی و
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ» .ﻋﻘﻞ ذاﺗﯽ ﻓﻄﺮی« ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ درک ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠـﯽ و ﻣـﺎوراﯾﯽ اﺳـﺖ؛ و ﻟـﺬا
اﻣﺎم )ع( در ﺧﻄﺒﻪای ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻢ ﺗﺒﻠُﻐﻪ اﻟﻌﻘﻮل ﺑﺘَﺤﺪﯾـﺪ
ﻓﯿﮑﻮن ﻣُﺸﺒﱠﮫﺎً«» ،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ اﻟّﺬی اﻧﺤﺴﺮت اﻷوﺻﺎف ﻋﻦ ﮐﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ ،و رَدَﻋَـﺖ ﻋﻈﻤﺘُـﻪُ
اﻟﻌﻘﻮل«» ،اﻟﻌﻘﻞ ﻓﯽ اﻟﻘﻠﺐ ،واﻟﻌﻘﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﺮوح«» ،اﻟﻌﻘـﻮل أﺋﻤـﺔ اﻷﻓﮑـﺎر ،واﻟﻘﻠـﻮب أﺋﻤـﺔ
اﻟﺤﻮاس ،واﻟﺤﻮاس أﺋﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء ،واﻷﻓﮑﺎر أﺋﻤﺔ اﻟﻘﻠﻮب« )ھﻤـﺎن ،ﺧﻄﺒـﻪ » .(۱۵۵ﻟـﻢ ﯾﻄﻠِـﻊ
اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻠﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻِﻔَﺘِﻪ ،و ﻟﻢ ﯾﺤﺠُﺒْﮫﺎ ﻋﻦ واﺟﺐِ ﻣﻌﺮﻓﺘِﻪ ،ﻓﮫﻮ اﻟّﺬی ﺗﺸـﮫﺪ ﻟَـﻪ أﻋـﻼمُ
اﻟﻮﺟﻮد« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(۴۹
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ﻣـﺮاد آن ﺣﻀــﺮت ،ﺑــﺎ اﯾـﻦ ﺗﻮﺻــﯿﻒ از ﻋﻘــﻞ و ﻧﻤﻮﻧــﻪھـﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻪ ،ھﻤــﺎن »ﻋﻘــﻞ
ﻓﻄﺮی« اﺳﺖ.
ب .ﻋﻘﻞ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺒﺎدل ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻪﺑﺴﺎ در
ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ را ﺑﻪ ﺳَﺒُﮏﻋﻘﻠﯽ ﻃﺮف ﺳﺨﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾـﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧِﺮد اﺳﺖ و از ھﻤﯿﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮑﻮھﺶ ﺑﺼﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧَﻔﱠﺖ ﻋُﻘُـﻮﻟُﮑﻢ ،و
ﺳَﻔﮫﺖ ﺣُﻠﻮﻣُﮑﻢ« و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻟﻨّﺎس  ...ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﻌُﻘُﻮل؛ ﻓـﺈﻧﱠﮫُﻦﱠ ﺿَـﻌﯿﻔﺎتُ
اﻟﻘُﻮی واﻷﻧﻔﺲ واﻟﻌُﻘﻮل؛ ﻓﺈنﱠ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﯾﺘﻌِﻆُ ﺑﺎﻵداب؛ ﻣَﺜﻞ اﻟﺪّﻧﯿﺎء ﮐﻤﺜﻞ اﻟﺤﯿﺔ ... :ﯾﮫﻮِی إﻟﯿﮫﺎ
اﻟﻐِﺮ اﻟﺠﺎھﻞ و ﯾﺤﺬرُھﺎ ذُو اﻟﻠّﺐ اﻟﻌﺎﻗﻞ« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(۸۰
ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻞ
از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ،ﻋﻘﻞ دارای ﻗﻠﻤﺮو و ﺣﺪ و ﻣﺮزی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻠﻤﺮو
ﻋﻘﻞ در ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧـﻮرد .ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ )ع(
ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم را ﮐﻪ از ھﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﺣﺪت ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ از ﺗـﺄﻣﻼت
ﻋﻘﻼﻧﯽ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﻧﯿﺰ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﻘـﺪﯾﺮ
اﻻھﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره
ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻھﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده و ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ را ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم را از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺶھـﺎ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻪﺗﻨﮫﺎ ﭘﺎﺳﺦ را درﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺗﯿﺮﮔﯽ اﻓﮑﺎر آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً ﺣﻀﺮت درﺑﺎره ﺗﻌﻘﻞﻧﮑـﺮدن ﺑﺮﺧـﯽ در ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﻀـﺎ و ﻗـﺪر و ﺗﻘـﺪﯾﺮ اﻻھـﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :راھﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ،در اﯾﻦ راه ﮔﺎم ﻧﮕﺬارﯾﺪ و ﻧﯿﺰ درﯾﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن ﻏﻮﻃﻪور ﻧﺸﻮﯾﺪ«؛ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ راز ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳـﺖ .ﺧـﻮد را ﺑـﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﻨﺪازﯾـﺪ« )ھﻤـﺎن ،ﮐﻠﻤـﺎت ﻗﺼـﺎر ،ش .(۲۸۷ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ )ع( رﺳـﻮخ در ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود و ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻠـﯽ
آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ» :ﺑﺪان ﮐﻪ راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ ،آﻧﺎن ﮐﻪ داﻧﺶ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﺸﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺟﮫﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﻨﮫﺎن و ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ دروازهھﺎی ﻏﯿﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﯿﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻋﺠـﺰ

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 17 /

و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از اﺣﺎﻃﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهھﺎ را ﺳﺘﻮده اﺳﺖ« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ اﺷـﺒﺎح( .اﻣﺎم
در ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻘﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﻘﻞ و ﺧﺮد آن اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ« )آﻣﺪی ،ﺑﯽﺗﺎ.(۵۰۵/۲ :
 .3ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﺷﻬﻮد و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ
ﺷﮫﻮد و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﯾﮑﯽ از روشھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و ﺗﺄﻣـﻞ در
ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ )ع( آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﮔﺮ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﯾﻘـﯿﻦ ﻣـﻦ ﻧﻤـﯽاﻓﺰاﯾـﺪ« )دﯾﻠﻤـﯽ:۱۴۱۲ ،
 ۱۲۴/۱و (۲۱۲/۲ ،۱۲۵؛ و ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :آن رﺷـﺪ و ھـﺪاﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻦ در ﭘـﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از درون ﺧﻮد و ﯾﻘﯿﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرم اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮ راهھـﺎی
آﺳﻤﺎن )ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ( داﻧﺎﺗﺮ از راهھﺎی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻢ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺧﻄﺒـﻪ » .(۲۳۱آراﻣﺶ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻓﺮود آﻣﺪه ،درھﺎی ﻣﻠﮑﻮت ﺑﺮ روی آﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ آن
را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﺧﺮت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ« )ھﻤﺎن ،ﮐﻼم  ۲۲۲و .(۲۲۳
ﻧﮑﺘﻪ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ ﯾـﮏ از اﺑﺰارھـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐـﻢارزش
ﺷﻤﺮده ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺮوھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ در ﻧﮫـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﯾﮑﺴﺎناﻧﮕﺎریای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧـﻮرد .در ﻧﮕـﺎه اﻣـﺎم ،ﺣِـﺲّ ،ﮐـﻢارزشﺗـﺮﯾﻦ روش در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای »ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد« ﺿـﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮی در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺲ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﺻﺤﺎب ﻓﻦ ،ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
اﻟﻤﺸﺎھﺪة زواﺋﺪ اﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﺳﻄﻌﺖ ﺑﮑﻮاﺷـﻒ اﻟﺤﻀـﻮر ،ﻏﯿـﺮ ﺧﺎرﺟـﺔٍ ﻣـﻦ ﺗﻐﻄﯿـﻪ
اﻟﻘﻠﺐ؛ اﻟﻤﺸﺎھﺪة ﺣﺎلٌ رﻓﯿﻊ و ھﯽ ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ زﯾﺎدات ﺣﻘـﺎﺋﻖ اﻟﯿﻘـﯿﻦ؛ اﻟﻤﮑﺎﺷـﻔﺔ

ﻋﻠﯽ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ :ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻟﻌﯿﺎنِ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎر ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ،و ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺤﻘـﺎﺋﻖ
اﻻﯾﻤﺎن ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﻼ ﮐﯿﻒ و ﻻ ﺣﺪّ ،واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜّﺎﻟﺔ ﻣﮑﺎﺷﻔﺔ اﻵﯾـﺎت ﺑﺈﻇﮫـﺎر

اﻟﻘﺪرة ﻟﻼﻧﺒﯿﺎء؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﻟﻌﯿﻮن ﺑﺎﻷﺑﺼﺎر و ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت اﻟﻘﻠﻮب ﺑﺎﻻﺗﺼـﺎل )ﺳـﺮاج
ﻃﻮﺳﯽ.(١٠١ :١٣٨٢ ،

از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪھﺎ و ﻣﺸـﺎھﺪهھـﺎ دوﮔـﺎﻧﮕﯽ و
اﺧﺘﻼف ذاﺗﯽ و ﻣﺎھﻮی دﯾﺪه و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮑﯽ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ

/ 18

٧٠

ﻧﻘﺺ و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت دو ﺳﻮ دارﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻏﯿﺒﯽ ،ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖِ ﻣﺴﺘﻮر ،ﭘﺮده از رﺧﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ رؤﯾﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
ﺑﺮ ﻧﻮر ﺗﺠﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﺸﻒ و اﻟﮫﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮر ﭘـﺮده
ﺣﺠﺎب را درﻣﯽﻧﻮردد و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮر اﻻھﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﭘﺲ
از ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﺎبھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎم ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻗﺪ أﺣﯿﺎ ﻋﻘﻠـﻪ و
أﻣﺎت ﻧﻔﺴﻪ ،ﺣﺘّﯽ دقﱠ ﺟﻠﯿﻠُﻪ و ﻟَﻄُﻒ ﻏﻠﯿﻈُﻪ ،و ﺑﺮق ﻟﻪ ﻻﻣﻊ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺒﺮق ﻓﺎﺑﺎن ﻟﻪ اﻟﻄﺮﯾـﻖ و
ﺳﻠﮏ ﺑﻪ اﻟﺴﺒﯿﻞ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﮐﻼم (۲۲۰؛ »ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺮد را زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪه و ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ
را ﻣﯿﺮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﮐﻪ اﻧﺪام درﺷﺖ او ﻧﺰار ﺷﺪ و ﺳﺘﺒﺮیاش زار ،ﻧﻮری ﺳﺨﺖ رﺧﺸﺎن ﺑﺮای
او ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ ،و راه را ﺑﺮ او روﺷﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ« .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻟﮫﯽ ھﺐ ﻟﯽ ﮐﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﯿﮏ و أﻧﺮ اﺑﺼﺎر ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﺑﻀﯿﺎء ﻧﻈﺮھﺎ إﻟﯿﮏ ﺣﺘﯽ
ﺗﺨﺮق أﺑﺼﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﺣﺠﺐ اﻟﻨّﻮر ﻓﺘﮑﻮن ارواﺣﻨﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔً ﺑﻌﺰّ ﻗﺪﺳﮏ« )ﻗﻤﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۵۶ :
از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارھـﺎی ﻣﮫـﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﺧﻄﺒﻪ ﻣﺘﻘﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎم در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳِﺮّ اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﺧﺎرجﺷﺪن از ﺗﻌﻠﻘﺎت دﻧﯿﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺑﺪاﻧﮫُﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻗﻠﻮﺑﮫﻢ ﻓﯽ اﻵﺧﺮة« .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺨﻦ اھﻞ ﺗﻘﻮا و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری از ﺑﺤﺚ اھﻞ ﺷﮫﻮد ﺟﺪا اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐـﻪ در
ﺟﺎﯾﯽ اﻣﺎم اﺷﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺟﻞ و ﻣﺮگ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اھﻞ ﺗﻘﻮا ﻧﺒﻮد روح آﻧﺎن ﺑﺮای
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﻮاب و ﺗﺮس از ﻋﺬاب در اﺑﺪان آﻧﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻗﻄﺐ اھﻞ ﺷﮫﻮد اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺘﺶ اﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ ،ﭘﺮﺳـﺘﺶ را ﻧـﻪ
ﺑﺮای ﺛﻮاب و ﻧﻪ از ﺗﺮس ﻋﻘﺎب ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺲ از آﻧﮑـﻪ از ﻗﯿـﻮد ﻇـﺎھﺮی
ﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻏﺒﺎر ﮐﺜﺮت را از ﭼﮫﺮه ﺟﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت رؤﯾﺖ در ﺣﺪّ ﺑﺸﺮی
درﻣﯽآﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ» :أﺑﯿﺖُ ﻋﻨﺪ رﺑّـﯽ ﯾﻄﻌﻤَﻨـﯽ و ﯾﺴـﻘﯿﻨﯽ« )ﻣﺠﻠﺴـﯽ:۱۴۰۳ ،
 (۴۰۳/۱۶ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد اﻣﺎم ھُﻤﺎم در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ رأﯾﺖُ ﺷﯿﺌﺎً إﻻّ
و رأﯾﺖُ اﻟﻠّﻪ ﻗﺒﻠَﻪُ و روی ﻣﻌﻪُ و ﻓﯿﻪ«؛ »ﻣﺎ رأﯾﺖَ ﺷﯿﺌﺎً إﻻ و ﻗﺪ رأﯾﺖُ اﻟﻠّـﻪ ﻗﺒﻠـﻪ« )ﺷـﯿﺮازی،
 ،۱۱۷/۱ :۱۹۸۱و  .(۲۷/۵اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ھﻤﺎم ﺧﻮد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺑﺰاریﺑﻮدن
ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 19 /

اﮔﺮ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت روشِ »ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد« در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻄـﯽ را ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚِ »ﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« 1ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ .ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزی آن ﺣﻀﺮت ﺳﻮار ﺑﺮ ﺷﺘﺮی ﺑﻮد .ﮐﻤﯿﻞ را ﺑﺮ ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﺧـﻮد ﺳـﻮار
ﮐﺮده ﺑﻮد .در آن ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
2
ﯾﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ! ﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ؟
ﻓﻘﺎل )ع(» :ﻣﺎ ﻟَﮏ واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ«؛ ﻓﻘﺎل ﮐﻤﯿﻞ» :أوَ ﻟَﺴﺖُ ﺻﺎﺣﺐَ ﺳِﺮّک؟«.
ﻗﺎل» :ﺑﻠﯽ ،و ﻟﮑﻦ ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﯿﮏ ﻣﺎ ﯾﻄﻔﺢ ﻣﻨﱢﯽ« ،ﻓﻘﺎل ﮐﻤﯿﻞ» :أﻣﺜﻠﮏ ﯾﺨﯿﺐ ﺳﺎﺋﻠﻪِ«.
ﻓﻘﺎل اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع(» :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔُ ﮐﺸﻒ ﺳُﺒﺤﺎت اﻟﺠﻼل ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﺷﺎرة«.
ﻓﻘﺎل» :زدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎً«؛ ﻗﺎل »ھﺘﮏ اﻟﺴﺘﺮ ﻟﻐﯿﺒﺔ اﻟﺴﱢﺮ«؛ ﻓﻘﺎل» :زدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎً«.
ﻗﺎل» :ﺟﺬب اﻷﺣﺪﯾﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﱡﻮﺣﯿﺪ«؛ ﻓﻘﺎل» :زدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎً« .ﻗﺎل» :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔُ ﻧُﻮر ﯾﺸﺮق ﻣـﻦ
ﺻﺒﺢ اﻷزل ﻓﯿﻠﻮح ﻋﻠﯽ ھﯿﺎﮐﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ آﺛﺎره«؛ ﻗﺎل» :زدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺎً«؛ ﻗﺎل» :إﻃﻒ اﻟﺴﱢـﺮاج ﻓﻘـﺪ
ﻃﻠﻊ اﻟﺼﺒﺢ« )زﻧﻮزی.(۳۳۸ :۱۳۷۱ ،
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﻣـﺮاد از »ﺣﻘﯿﻘـﺖ« در اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎم
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺮور از ﻣﻘـﺎم ﻗﻠﺒـﯽ در ﺳـﯿﺮ ﻧﮫـﺎﯾﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻤﯿﻞ در ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،از ﺳﻮی آن
ﻣﺨﺰن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﻣﯿﻞ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ.
»ﻣﺎ ﻟَﮏ واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« در اﯾﻦ ﮐﻼم اﺷﺎره ﻟﻄﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺤﺮﯾﺺ ﮐﻤﯿﻞ ﺗـﺎ ﺑـﺎ
ﻣﺠﺎھﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻒ و ﺷﮫﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ ،و »أو ﻟَﺴﺖُ ﺻﺎﺣﺐ ﺳِﺮّک« ﺟﻮاب ھﻤﯿﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳِﺮّ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻄﯿﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در روح و ﻋﻘﻞ آدﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺒﺮ دل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺮار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اھﻠﯿـﺖ ﮐﻤﯿـﻞ ﻧﯿـﺰ ﺛﺎﺑـﺖ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﺗﻢ اُوﺻﯿﺎ در ﮐﻼم دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟﻮ ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﺎ أزددت ﯾﻘﯿﻨﺎً«.
ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ »اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ ﻧـﻮر ﯾﺸِـﺮق ﻣـﻦ ﺻـﺒﺢ اﻷزل«
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎرﺣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ آن ﺳِـﺮّی ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺑـﻪ آن اﺷـﺎره ﺷـﺪه »ﻧـﻮر
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﻮار ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﻇﻠﻤـﺎﻧﯽ
از اﻧﻮار ﺗﺠﻠﯿﺎت ذات ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺎﻟﮏ و ﻋﺎرف را ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.
»ﮐﺸﻒ ﺳﺒﺤﺎت اﻟﺠﻼل ﻣﻦ ﻏﯿﺮ إﺷﺎرة«؛ ﺷﺎﯾﺪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﺑﺰاریﺑﻮدن ﮐﺸﻒ
و ﺷﮫﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺟﻤﻼت ﭘﯿﺶ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ» .ﮐﺸﻒ« در ﻟﻐﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
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رﻓﻊ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح »ھﻮ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﯽ ﻣﺎوراء اﻟﺤﺠﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﻌـﺎﻧﯽ اﻟﻐﯿﺒﯿـﺔ
واﻷﻣﻮر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ وﺟﻮداً و ﺷﮫﻮداً« را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» .ﺳُﺒﺤﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﻧﻪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﺣﻀﺮت ﺣﻖ را ﺗﻨﺰﯾﻪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .در اﺻـﻄﻼح ﻋﺮﻓـﺎ »ﺳُـﺒﺤﺎت« ﺑـﻪ ﺟﻼﻟـﺖ
ﺣﻀﺮت ﺣﻖ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﺟﻼل« در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح اھـﻞ
ادب ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ واژۀ »ﺳﺒﺤﺎت« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺘﻪھﺎی ﺟﻼل ﺣﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،ﮐﺸﻒ ﺳﺒﺤﺎت ﺟـﻼل« ،ﯾﻌﻨـﯽ رﻓـﻊ
ﺣﺠﺎب از ﺗﻌﯿﻨﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﻮار ﺟﻼل ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻧﻮار ﻋﻘﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺮدات
ﻧﻮراﻧﯿﻪ و ﻋﻘﻮل ﻣﻔﺎرﻗﻪاﻧﺪ ،ﻣﻨﮑﺸﻒ و ﻣﺸﺎھﺪه ﻣـﯽﮔﺮدﻧـﺪ .از ﻧﮑـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐـﻼم
ﺷﺮﯾﻒ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ھﻤﺎم ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﮐﺸـﻒ ﺳـﺒﺤﺎت اﻟﺠـﻼل ﺑﻐﯿـﺮ
اﺷﺎرة« .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره در اﻣﻮر ﺣﺴّﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻣـﺮاد اﻣـﺎم
اﺳﺖ ﮐﺸﻒ و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﮫﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯿـﻞ از اﻣـﺎم )ع(
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺎ »ﮐﺸﻒ و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ« اﻣﮑﺎن دارد.
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﻣﺎم )ع( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﺗﺮی ﮐﺸﻒ و ﺷـﮫﻮد را ﺑـﺮ ﻋﻘـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إﻃﻒ اﻟﺴﱢﺮاج ﻓﻘﺪ ﻃﻠﻊ اﻟﺼّﺒﺢ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮاغ ﻋﻘﻞ را ﺧـﺎﻣﻮش ﮐـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻨﺸـﺄ
ﺗﺤﯿﺮ و دَھﺸﺖ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺻﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺮ ﺳِﺮّ ﺑﺎﻃﻨﺖ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺸﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در آﻏﺎز و ﺑﺎﻣﺪاد راه ھﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪّ اﺳﺘﻌﺪاد و
ﻣﺸﺎھﺪه رﺳﯿﺪهای .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻤﯽ در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﻣﺎم )ع( ﮐـﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻧﻮر ﯾﺸﺮق ﻣِﻦ ﺻﺒﺢ اﻻزل  «...ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زدﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧـﺎً« .دﯾﮕـﺮ ﻣﻘـﺎم و
ﻣﺮﺗﺒﻪ ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺻﺒﺢ ازل ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﮏ إﻟﯽ اﻟﻠّﻪ ﺑﺘﺎﺑﺪ و
آن را ﻣﻨﻮّر ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :زدﻧـﯽ ﺑﯿﺎﻧـﺎ«؟ اﻣـﺎم
ﺟﻤﻠﻪ »إﻃﻒ اﻟﺴﱢﺮاج  «...را در ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺒﯿﻪ و آﮔﺎھﯽ ﮐﻤﯿﻞ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ھﺮﭼـﻪ ھﺴـﺖ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ذﻋﻠﺐ ﯾﻤﺎﻧﯽ از ﺣﻀﺮت ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :ھﻞ رأﯾﺖَ رﺑّـﮏ ﯾـﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ؟« .ﻓﻘـﺎل )ع(:
»أﻓﺄﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﻻ أری؟« .ﻓﻘﺎل» :و ﮐﯿﻒ ﺗﺮاه؟« .ﻓﻘﺎل اﻻﻣﺎم )ع(» :ﻻ ﺗﺪرﮐـﻪُ اﻟﻌُﯿـﻮنَ ﺑﻤﺸـﺎھﺪةِ
اﻟﻌﯿﺎن ،و ﻟﮑﻦ ﺗﺪرِﮐﻪُ اﻟﻘُﻠُﻮب ﺑﺤﻘﺎﺋﻖ اﻻﯾﻤﺎن« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺧﻄﺒﻪ .(۱۷۹
در اﯾﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻮاس
ﻇﺎھﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﻀﺮت ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻠﺐھﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ درک

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 21 /

ﺧﺪاوﻧﺪ را دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎن ﺑﮫﺮه ای ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪ ،آن ﺣﻀﺮت اﯾﻤﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرد ،و در اﯾﻦ ﺧﻄﺒـﻪ ھـﻢ اﺷـﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺖ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺣﻀﺮت ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارِھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺎری ﺗﻌـﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت در ﺧﻄﺒﻪ  ۹۱ﺟﻤﻼﺗﯽ دارد ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨـﻪ ذات
ﺑﺎریﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ و ﺑﺎ ھﺮ اﺑﺰار دﯾﮕـﺮی ﻧﻔـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ» :ھـﻮَ اﻟﻘـﺎدِرُ اﻟّـﺬی إذا
ارﺗَﻤﺖ اﻷوھﺎم ﻟﺘُﺪرک ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻗُﺪرَﺗﻪ ،و ﺣﺎوَل اﻟﻔﮑﺮُ اﻟﻤﺒـﺮّأُ ﻣـﻦ ﺧﻄـﺮاتِ اﻟﻮﺳـﺎوس أن
ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎت ﻏﯿﻮب ﻣﻠﮑﻮﺗﻪ ،و ﺗَﻮَﻟّﮫﺖ اﻟﻘﻠﻮب إﻟﯿﻪ ﻟﺘﺠـﺮی ﻓـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺔ ﺻـﻔﺎﺗﻪ«
)ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  .(۹۱در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﮐﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﺎت ادﺑـﯽ اﺳـﺖ ،و ﺑـﯽﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺎت ،ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﮫﻢ ﮐﻨﻪ ذات ﺑـﺎریﺗﻌـﺎﻟﯽ را
ﺑﺎ ﻗﻮّه واھﻤﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﻮّه ﻋﺎﻗﻠـﻪ ،ﮐـﻪ ﻣـﺪرک ﮐﻠﯿـﺎت اﺳـﺖ،
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ درک ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻮّه »ﺗﻮھﻢ
و ﺧﯿﺎل ﻓﮑﺮ« ،در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐـﺎرﺑﺮدی ﻧـﺪارد ،وﻟـﯽ ﻣـﯽﺗـﻮان از راه ﻋﺸـﻖ و
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت او ﭘﯽ ﺑﺮد .آن ﺣﻀﺮت ﺿﻤﻦ ﻣﺮدودداﻧﺴﺘﻦ اﯾـﻦ
ﻗﻮل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ »و ﻏَﻤُﻀَﺖ ﻣَﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻘﻮل ﻓﯽ ﺣﯿﺚ ﻻﺗﺒﻠُﻐُﻪ اﻟﺼﱢﻔﺎت ﻟﺘﻨﺎوُل ﻋﻠﻢ ذاﺗـﻪ«
)ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ  (۹۱ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮫﻢ ﮐﻨﻪ ذات ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ھﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ» :اﻟّﺬی ﻻ ﯾﺒﻠـﻎ ﻣِﺪﺣَﺘَـﻪُ
اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن؛ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ درﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﻧﻤﯽرﺳﺪ« )ھﻤـﺎن ،ﺧﻄﺒـﻪ
اول(؛ »و ﻻ ﯾﺆدﱢی ﺣﻘّﻪُ اﻟﻤﺠﺘﮫِﺪون؛ ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺠﺎھﺪ ﺳﯿﺎر و ھﯿﭻ واﺻـﻞ ﻣﺸـﺎھﺪ
ﻃﯿﺎر در ﻃﺮﯾﻖ ادای ﺣﻖ او آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد«؛ »اﻟّﺬی ﻻ ﯾﺪرِﮐـﻪُ ﺑُﻌـﺪُ
اﻟﮫﻤﻢ؛ آن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﻤﺖ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ھﻢ ﺗﻮان درک ﮐﻨﻪ او را ﻧﺪارد«؛ »و ﻻ ﯾﻨﺎﻟُـﻪُ ﻏَـﻮصُ
اﻟﻔﻄﻦ«» .ﻏﻮصُ اﻟﻔِﻄﻦ« اﺳﺘﻌﺎره از ﺗﻌﻤﻖ ﻓﮫﻢھﺎی ﺛﺎﻗﺐ در ﺑﺤﺎر ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ آن ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺎر ﻣﻌﺎرف ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻌﻤّﻖ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺤﺎر ﻋﻠﻢ و ادب ﯾـﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﮐﻨﻪ او را ﻧﺪارﻧﺪ.
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اﻣﺎم در اداﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻮن او ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻘﻮل ﻣـﺎ
ھﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﮐﺸﻒ ھﻢ ﺻﯿﻘﻞ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻧﺪ«؛ »اﻟّﺬی ﻟﯽ ﻟِﺼِـﻔﺘِﻪِ ﺣـﺪﱞ
ﻣﺤﺪُودٌ« .ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﮐـﯽ رﺳـﺪ ﻣﺤـﺪود در ﻣﻌﺒـﻮد ﺧﻮﯾـﺶ
ھﺴﺖ ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن و دل ﻣﺤﺪود ﺧﻮﯾﺶ
و ﺟﻤﻠﻪ »و ﮐﻤﺎل اﻻﺧﻼصِ ﻟَﻪ ﻧﻔﯽ اﻟﺼﱢﻔﺎت ﻋﻨﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﺑـﻪ ﻧﻔـﯽ اﻟﺼﱢـﻔﺎت
ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺷﺎره دارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺻﻒ او وﻗﺘﯽ و ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﻧﺪارد» :و ﻻ وﻗﺖٌ ﻣﻌﺪودٌ«
)ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی .(۵۵-۵۳ :۱۳۷۸ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﯽ ﺻﻔﺖ از او
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﮐﻼم ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای او ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ در ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻼم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮاب ﻧﺰدﯾﮏﺗـﺮ
اﺳﺖ :ﺻﻔﺎت ﺣﻖ در ﻋﺪد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و دﯾﮕﺮ ،ھﻤﺎنﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺣﻀـﺮت ﺣـﻖ
ﺑﯽ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺻﻔﺎت او ﻧﯿﺰ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﺮای اوﺻـﺎﻓﺶ
ﻧﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﺘﺶ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮر ﻧﻤـﯽآﯾـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﻌـﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻌﺖ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﻔﯽ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل اﺧﻼص ﻣﯽآورد،
و ﻧﻔﯽ و ﺗﻌﺪد در او ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ذات و ﺻﻔﺎت ﺑﺎﺷﺪ.
 .4وﺣﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﺣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن اﺳـﻼﻣﯽ در آﺛـﺎر ﺧـﻮد ﺗـﺎ
ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﮫﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ وﺣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ آﻧﭽـﻪ را ﺑـﺮ دل
اﻧﺒﯿﺎ و رﺳﻮﻻن ﺧﺎص اﻻھﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد» ،وﺣﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﻟـﯽ در ﺗﺒﯿـﯿﻦ
آن ﺑﻪ اﺧﺘﻼف رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﮫﺮوردی در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ »وﺣﯽ« ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ از ﻗﻀـﺎﯾﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺘﻪای ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﻠﯽ و ﻣﻌﺎرف ﮐﻠﯿﻪ وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻪ
دﯾﮕﺮ اﻧﺬارات و ﻣﻐﯿﺒﺎت ﺟﺰﺋﯿﻪ )ﺳﮫﺮوردی.(۴۴۷-۴۴۵/۳ :۱۳۷۲ ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺣﮑﻤﺎی ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﮔﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﮫﺎده و ﻧﻘﺶ اﮐﺘﺴﺎب
را در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ وی ،ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮّه ﻋﺎﻗﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﯿﺾ ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ )ﻣﻼﯾﺮی ۶۸ :۱۳۸۴ ،و  .(۱۰۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﻓﻮق ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
وﺣﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻮﺣﯽ ھﻮ اﻻﻟﻘﺎء اﻟﺨﻔﯽ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﻘﻠﯽ ﺑﺎذن اﻟﻠّﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﯽ اﻟﻨﱡﻔﻮس اﻟﺒﺸﺮی اﻟﻤﺴﺘﻌﺪة ﻟﻘﺒﻮل ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﻟﻘﺎء« )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ.(۲۲۳ :۱۳۶۲ ،
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اﻣّﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ،وﺣﯽ را ﮐﻪ از روزﮔﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳـﻼم )ص( ﺗـﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪا ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از واﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ راهھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪ ای در آن راه ﻧﺪارد .اﯾﺸﺎن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ درﺑﺎره وﺣﯽ و ﻗـﺮآن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻤﻪ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ،
ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﭼﻮن آن زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ای ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ ،آﻧﭽـﻪ ﻗـﺮآن ﺑـﺮ
ﺻﻔﺎت ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻮ را دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻗﺮآن ﮔﺮدن ﺑﻨِﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ
ﻗﺮآن ﻃﻠﺐ روﺷﻨﯽ ﮐﻦ« )ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،۱۳۸۷ ،ﺧﻄﺒﻪ .(۹۱
اﯾﻦ ﮐﻼم ﺣﻀﺮت واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﺑﺰاریﺑﻮدن وﺣﯽ و ﻗـﺮآن در ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋـﺎﻟﻢ
ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺒﺪأ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ اﺑﮫﺎﻣﯽ در آن ﻧﯿﺴـﺖ .در ﺟـﺎی دﯾﮕـﺮی ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ:
»ﻗﺮآن ﻓﺮﻣـﺎن دھﻨـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺎزدارﻧـﺪه ،ﺧـﺎﻣﻮش اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾﻨـﺪه ،ﺣﺠـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺮ
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎﻧﺶ ،ﻧﻮر ھﺪاﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪ« )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(۱۸۳
از ھﻤﻪ ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ در ﻋﺒﺎرﺗﯽ از ﺧﻄﺒﻪ  ۱۷۶ﺑﺎ ﺟﻤﻼت دﺳﺘﻮری و اﻣﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
از ﺑﯿﺎن ﺧﺪا ﺳﻮد ﺑَﺮﯾﺪ و از ﻣﻮاﻋﻆ او ﭘﻨـﺪ ﮔﯿﺮﯾـﺪ ،و اﻧـﺪرز وی را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾـﺪ ،و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﭘﻨﺪﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ ،و راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤـﺮاه
ﻧﮑﻨﺪ و ﮔﻮﯾﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪای ﺳـﺒﺤﺎن ﮐﺴـﯽ را ﺑـﻪ
ﭼﯿﺰی ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﭘﻨﺪ ﻧﺪاده ﮐﻪ آن رﯾﺴﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻣﺼﻮن از ﺧﻄﺎ
و اﻣﯿﻦ اﺳﺖ .در آن ﺑﮫﺎرِ دل اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﻪھﺎی داﻧﺶ )ھﻤﺎن ،ﺧﻄﺒﻪ .(١٧٦

و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﮐـﻪ آن رﯾﺴـﻤﺎن
اﺳﺘﻮار و ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ،و رأی ﻧﻔﻊدھﻨﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ در آن ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﺑـﻪ رﯾﺴـﻤﺎن ﺧـﺪا ﺑﯿﺎوﯾﺰﯾـﺪ«
)ﺧﻄﺒﻪ  ۱۵۴و .(۱۵۶
ﺣﻀﺮت درﺑﺎره وﺣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ وﺣـﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨـﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻋﻈﻤـﺖ او اﺗﻤـﺎم ﺣﺠـﺖ ﮐﻨـﺪ و ﻋﺬرﺗﺮاﺷـﯽ ﻧﮑﻨﻨـﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ وﺣﯿﯽ ﮐﻪ ارزاﻧﯽﺷﺎن داﺷﺖ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﻣﯿـﺎن ﺧـﻮد و
ﺧﻠﻖ ﺣﺠﺘﺸﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،ﺗﻮﺟﯿـﻪ و ﻋﺬرﺗﺮاﺷـﯽ را دﺳـﺘﺎوﯾﺰی ﮐﻨـﺪ ،و
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﻓـﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ )ﻣﻌـﺎدیﺧـﻮاه،
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» .(۲۴۵ :۱۳۷۲ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا از ﮔﻔﺘﻪات روی ﺑﺮﺗﺎﺑﯿﻢ؛ ﯾـﺎ در
ﮐﺎر و دﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ دﭼﺎر آﯾﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺪاﯾﺘﯽ ﮐـﻪ از ﺗـﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺎ روی آورده ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﯾﻮرش ھﻮسھﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﻮﯾﻢ« )ھﻤﺎن :ج ۹و  ،۱۰ش ،۳۶۷ص.(۴۸۴۸
در اھﻤﯿﺖ وﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :در ﭘـﯽ ﮔﻤﺮاھـﯽ
ﻇﻠﻤﺖزای ﺟﮫﻞ ﻣﺴﻠﻂ و ﺟﻔﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او )ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ( اﻗﺼـﺎی
زﻣﯿﻦ را روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﯿﭻ ﺣﺮﯾﻤﯽ را ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻤﯽﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﺣﮑﻤـﺎ را
در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ارﺟﯽ ﻧﺒﻮد .در رﮐﻮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻔـﺮ راھـﯽ ﻣـﺮگ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ«
)ھﻤﺎن ،ج ۹و  ،۱۰ش ،۲۵۷ص.(۴۸۵۳

در اھﻤﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و وﺣﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :اﯾﻨـﮏ
ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎ را ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ژرفاﻧﺪﯾﺶ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ؟ اﻧﮕﺎرهای ﻧﺎدرﺳـﺖ
ﮐﻪ از ﻋﻘﺪهھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ...ﺗﻨﮫﺎ در ﭘﺮﺗﻮ رھﺒﺮی ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮاﭼﻨﮓ
آﯾﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ روﺷﻨﯽ ﮔﯿﺮد« )ھﻤﺎن ،ج ۹و  ،۱۰ش ،۲۴۵ص.(۴۸۶۳
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻗـﺮآن ﮐﺴـﺐ ﺑﯿـﻨﺶ،
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮآن را ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ
ﻣﺮزھﺎی ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ را ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد و در ﺧﻂ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد
)ھﻤﺎن ،ج ۹و  ،۱۰ش ،۲۹۲ص(۴۱۰۸؛ و ﻗﺮآن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﻓﺮوزان و روﺷﻨﯽﺑﺨﺶ راه ﺷـﻤﺎ
اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎﺻﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧـﻮش را ﺑـﻪ ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﻧﻤـﯽآﻻﯾـﺪ و ھـﺪاﯾﺘﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔـﺰ ﺑـﻪ ﮔﻤﺮاھـﯽ ﻧﻤـﯽﮐﺸـﺎﻧﺪ و ﺳـﺨﻦ دروغ ﻧﻤـﯽﮔﻮﯾـﺪ )ھﻤـﺎن ،ج ۹و ،۱۰
ش ،۱۴ص.(۴۱۰۹

ﺣﻀﺮت در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﻗﺮآن ﻣﻌﺪن و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮآن درﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ آﺑﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑـﺎز

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺰﻟﮕﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان راه را ﮔﻢ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻗﺮآن ﻧـﻮری اﺳـﺖ
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻇﻠﻤﺘﯽ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ و رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ دﺳـﺘﺎوﯾﺰش
اﻃﻤﯿﻨﺎنﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﺪ ﻗـﺮآﻧﺶ ﺑـﺮ دوش
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ھﺮ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد ﻣﺮﮐﻮﺑﯽ راھﻮارش ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮐﻪ را ﺑـﺪان

راه ﺟﻮﯾﺪ ،ﻧﺸﺎن و ھﺮ ﮐﺲ ﮐـﻪ در ﭘﻨـﺎھﺶ درآﯾـﺪ ،ﺳـﭙﺮ اﺳـﺖ )ھﻤـﺎن،١٣٧٢ ،
ش ،٣٤٨ص.(٤١٠٩
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در ھﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( وﺣﯽ و ﻗﺮآن را دﻟﯿﻞ و راھﻨﻤـﺎی ﺑﺸـﺮ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ،ھﻢ ﻋﻈﻤﺖ آن ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎن ﮐـﺮده و
ھﻢ آن را رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺧﺪا در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧـﺮت ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐـﺮده و ھـﻢ ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار و وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت ﻻﯾﺰال اﻻھﯽ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدی را درﺑﺎره رﺷﺪ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑـﺮای
ﺗﮑﺎﻣﻞ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،روشھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﮫﺎ
را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﻋﻘﻞ ،ﺷـﮫﻮد و وﺣـﯽ .ﺣﻀـﺮت
ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد و اﮔﺮﭼﻪ ھﺮ ﮐﺪام را دارای اھﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ،ﻗﻠﻤﺮو و ﺣﺪودی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ
اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺮ ﮐﺪام از ﺣﺪ و ﻣﺮز ﺧﻮد ﺗﻌﺪی ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﻀﺮت در ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪود آﮔﺎه ﮐﺮده و ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖﻧﮑﺮدن ﺣﺪود
دﭼﺎر ﮔﻤﺮاھﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ،ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻھﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﺳﻤﺎ و ﺻﻔﺎت؛ ﮐﻪ اﺑـﺰار ﺷـﻨﺎﺧﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺲ ،ﻋﻘﻞ و ﺷﮫﻮد از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻌﺎرف اﻻھﯽ ﻗﺎﺻـﺮ اﺳـﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎھﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺣﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮﭼـﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( وﺣﯽ را ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ اﺑـﺰار
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ و ﺿﻌﻔﯽ در آن راه ﻧﺪارد.
ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ

 .1اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺠﺎﻣﻊ رواﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﮫﺮت و ﻋﻤﻞ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺠﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺻِﺮف ﻧﺒﻮدن ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧـﺎص در ﻣﺠـﺎﻣﻊ
رواﯾﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﮐﺬب آن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﻊﻧﺒﻮدن ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ از دﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ دور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﮐﻼم ،ﮐﻼم ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد و
ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢از اﯾﻦرو اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ« ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ) .(۱۹۹۵ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺻﺒﺤﯽ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.
آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ )ﺑﯽﺗﺎ( .ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ و درر اﻟﮑﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(،

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﻻﻧﺼﺎری ،ﻗﻢ :دار اﻟﮑﺘﺎب.
اﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ھﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ) .(۱۴۰۴ﺷﺮح ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﻣﺤﻤـﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀـﻞ
اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻗﻢ :ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ )ﺑﯽﺗﺎ( .رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﯿﺪار.
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۶۲ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :اﺑﻮاﻟﻌﻼ ﻋﻔﯿﻔﯽ ،ﺗﮫـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
اﻟﺰھﺮا.
ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ) .(۱۳۶۰ﺷﻨﺎﺧﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و از دﯾـﺪﮔﺎه ﻗـﺮآن ،ﺗﮫـﺮان :دﻓﺘـﺮ ﻧﺸـﺮ
ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ.
ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ) .(۱۳۸۰داﻧﺶﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮھﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ) .(۱۳۸۳ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات إﺳﺮاء.
دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۴۱۲ارﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ.
زﻧﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ) .(۱۳۷۱اﻧﻮار ﺟﻠﯿﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﺼـﺤﯿﺢ :ﺳـﯿﺪ ﺟـﻼلاﻟـﺪﯾﻦ آﺷـﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺗﮫـﺮان:
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﺳﺠﺎدی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ) .(۱۳۷۵ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ،ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﺳﺮاج ﻃﻮﺳﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۸۲اﻟﻠّﻤﻊ ﻓﯽ اﻟﺘﺼـﻮف ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸـﯿﻪ :رﯾﻨﻮﻟـﺪ آﻟـﻦ
ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﮫﺪی ﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺎﻃﯿﺮ.
ﺳﮫﺮوردی ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺣﺒﺶ ) .(۱۳۷۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ :ھﺎﻧﺮی ﮐﺮﺑﻦ ،ﺗﮫﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ج.۲
ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد )ﺑﯽﺗﺎ( .ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز ،ﺑﻪ اھﺘﻤﺎم :ﺻﺎﺑﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﮫﺮان :ﻃﮫﻮری.
ﺷﮫﯿﺪی ،ﺟﻌﻔﺮ ) .(۱۳۷۲ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ.
ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ) .(۱۹۸۱اﻷﺳﻔﺎر اﻻرﺑﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت :دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
ﺻﻮﻓﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﯽ ) .(۱۳۷۸ﻣﻨﮫﺎج اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺣﺒﯿـﺐاﻟﻠّـﻪ
اﻋﻈﻤﯽ ،ﺗﮫﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ﻋﻄﺎر ،ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ) .(۱۳۸۳ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷـﻔﯿﻌﯽ ﮐـﺪﮐﻨﯽ ،ﺗﮫـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺳﺨﻦ.
ﻗﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ) .(۱۳۵۰ﮐﻠﯿﺎت ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ،ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ.

اﺑﺰار و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ 27 /

ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ) .(۱۴۰۳ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻣﻄﮫﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ) .(۱۳۷۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺗﮫﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا ،ج.۱۳
ﻣﻌﺎدیﺧﻮاه ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ) .(۱۳۷۲ﻓﺮھﻨﮓ آﻓﺘﺎب :ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻧﮫﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﮫﺮان :ﻧﺸﺮ
ذره ،ﭼﺎپ اول.
ﻣﻼﯾﺮی ،ﻣﻮﺳﯽ ) .(۱۳۸۴ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ وﺣﯽ از ﻓﺎراﺑﯽ ﺗﺎ ﻣﻼﺻﺪرا ،ﻗﻢ :ﻃﻪ.

