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 ت سطح فهم مخاطبانير رعايتأث يبررس

 ينيمتون د يينماواقع ن دريد يايخدا و اول يةاز ناح 
/ كالم اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني یدكتر یدانشجو حميدرضا مقيمي اردكاني hmoqimi@gmail.com 

وزشي و پژوهشي امام خمينيدانشيار موسسه آممحمود فتحعلي / 

 10/08/1395پذيرش: ـ  18/03/1395دريافت: 

 چکيده
رخي به بنمايي آن متون توقف دارد. ممکن است بيني و ايدئولوژی صحيح از متون ديني بر واقعبرداشت جهان

 واسطة ضرورت رعايت سطح فهم مخاطب و اقتضای حکمت خدا، القای خالف واقع و اخفای واقع را برای

های تگونة واقعيت و بديهي بودن وجود برداشگويندة حکيم ضروری و محقق دانسته، به واسطة ويژگي پازل

بات ه جهت اثتحليلي  ب -نما بينگارند. در اين مقاله با روش عقليمختلف از متون ديني، اين متون را غيرواقع

 شود كه القای خالفاين تحقيق روشن مي نمايي متون ديني به بررسي مسئله پرداخته شده است. در نتيجهواقع

گونة واقعيت هدايتي ممکن است، ويژگي پازلواقع از ناحيه خدا محال است و در عين حال كه اخفای واقع غير

ة عملي شيو 9نسبت به سطوح طولي واقع جاری نيست. در نهايت با تذكر قواعد فهم متون ديني و اشاره به 

نمايي شود كه سطوح متفاوت فهم مخاطبان، مانع واقعليای دين، روشن ميرعايت سطح فهم مخاطب توسط او

 متون ديني نيست.

 های رعايت سطح فهم.نمايي، متون ديني، كذب مصلحتي، اخفای واقع، سطوح واقعيت، شيوهواقع :هاكليدواژه
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 مقدمه. 1

نمـايي، صـد  ار منظـور از واقعبخشي است، در اين نوشتمعرفت« زبان دين»در « نماييواقع»هرچند معنای 

ری( رود؛ در يکي )صـد  مخبـهای ديني است. صد  به دو معنای صد  مخبری و خبری به كار ميگزاره

ری بـر نظر است و در ديگری )صد  خبری( مطابقت با واقـع. صـد  مخبـمطابقت با اعتقادات گوينده مد

بـر معنـاداری متوقـف اسـت، ولـي  بخشي متفرع است و صـد  خبـری هرچنـد تنهـامعناداری و معرفت

 همـة كلمـات هـای ايشـان، قطعـاًمتمركز است، به واسطة ويژگي ازآنجاكه بحث ما بر كالم امام و پيامبر
 دی است.های خبری اعتقابخش نيز هست. منظور از متون ديني در اين مقاله، تنها گزارهايشان معرفت

نـه فرهنـ  زما ير اساسـيثأبخش و تحـت تـمعرفـتريمعنا، غيب ةجينت ينينما بودن متون درواقعيغ

ه بـت يـز واقعا يحاك يند انتقال معانيشود. در فراين عوامل نمياما منحصر به ا؛ است ينيدانستن متون د

علـم بـه تمـام  (ت، بيـواقع (الـف :چهار مرحله قابل فـر  اسـت ذهن مخاطبان توسط معصومان

فهـم مخاطـب از  (د، هـا در انتقـال معنـااستفاده از گزاره (ج، امبر و اماميپ يت در دستگاه شناختيواقع

د خـو يةسـتماتواند هر كدام از سه مرحله آخر را دي مينينما بودن متون درواقعيغ ةسخنان معصوم. شبه
ه مربـو  بـ يکـ: يدارد يهدو سو ينيمتون د يينمار آن بر واقعيثأقرار دهد. بحث سطح فهم مخاطبان و ت

نقل الفـا   ر سطح فهم مخاطب در مقاميثأگر تيد يةو سواست ت آن يشان در رعايا ةفين و وظيد یاياول

 پردازد.مي اول ةن نوشته تنها به جنبيگران. ايد یبرا نامعصوم

ردم را از مـنکه معصـومان يامعتقد بودند و  نددانستمين واقع ياز غالت، اعتقادات خود را ع یاريبس

كـه  ياز كسـان يبرخهای نوشته یالهاست. در الب ن معرفت مردمييطح پاسبه دليل كنند، يواقع باخبر نم

ده اسـت. در ن ادعـا تکـرار شـيز هميهستند نمطالبي از اين دست و  ي، معاد روحانيات سلبيقائل به اله
ت يـا رعايـآ يول؛ ستين یديترد، الزم است یحکمت و امر یت سطح فهم مخاطبان مقتضاينکه رعايا

توانـد مـي ا سطح فهم مخاطبانيشود؟ آ ينينما شدن متون درواقعيب غموجتواند يم سطح فهم مخاطبان

دچـار  از واقـع يا پوشـاندن بخشـيـخالف واقع ی ن را به القايد یايا اوليهمچون خدا  يميمتکلم حک

 ؟اندهرا مدنظر داشت ييت سطح فهم مخاطب چه راهکارهايرعا ین برايد یايكند؟ اول

ای هنيشـيپی، صـفات خبـر و ق مانند عصـمت، قـبح كـذبين تحقيا ياصلی هالفهؤم یتوان برايم

دربـارة مسـلمان كـه  یعلمـاهای ن بحث را در نوشتهياز ا ييهاتوان رگهمي نيمستقل ذكر كرد و همچن
شمندان در مقام پاسخ بـه ياند يبرخ مثالً. افتاند يهل سخن رانديوأت ةلئ، بطون قرآن و مسیصفات خبر

س يلـ»پاسـخ بـه ، ن مـردمييسطح فهم پا ةرا به واسطپاسخ ن يپرسند، بهتری ميات خبرمردم كه از صف
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كـه بـه  یامقاله يا حتيسنده، كتاب ياما به هرحال نو؛ (139م، ص 1998 رشد،)ابن دندانمي «يءكمثله ش

ن يـدی ايـخـدا و اول يةت سطح فهم مخاطبان از ناحير رعايثأت»جوانب بحث  يصورت مستقل به بررس

ان در يـت راويـدخالـت ذهنهای گونه یواكاو»ة افته است. مقاليپرداخته باشد ن« ينيمتون د يينماواقع در

بـه مرحلـه  )منتشـر نشـده(ی شـاهرود یدمحمود مرتضـويسـو  یابوالفضل ساجد ةنوشت« ثيفهم حد

احمـد ثـر ا« م در اخبـاريقـرآن كـر يشياندمصلحت» ةمردم نظر دارد. مقال یت برايچهارم از انتقال واقع
در كـالم خـدا پرداختـه اسـت و نسـبت بـه  يمنف يشياندمصلحت يبه بررس نيمحمدرضا امو  يواعظ

شـبهه، عـدم جـواز كـذب  یحاضر از جهـات طـرح قـو ةبحث سطح فهم مخاطب ساكت است. مقال

 ن است.ينوهايي جنبه یدارا، ت سطح فهم مخاطبيرعا یكاربردهای وهيش ي ومصلحت

 متفاوت يهامربوط به فهم يينمارواقعيغ ةادل. 2

 : ها باشددگاهياز د يعيف وسيط ةا الزميجه و يتواند نتيم ينيد یهاگزاره يينمارواقعيغ

؛ سـاجدی، 264-261، ص 1379داننـد )پترسـون، معنـا ميهايي كه زبـان ديـن را بيالف( ديدگاه

 (؛ 99-95، ص 1383
، ی؛ سـاجد39-35، ص 1375زمـاني، علير.ك: ند )دانيبخش مرمعرفتين را غيكه زبان د ياتينظر (ب

 ؛ (223-125 ، ص1383

 دانند.يمتأثر از فرهن  جامعه م يول، بخشن را معرفتيكه زبان د ييهادگاهيد (ج

-90 ص، 1374، ي، خرمشـاه1377)سروش،  دهنديرا ثمر م يينمارواقعيتلخ غ ةويها مدگاهين ديا ةهم

بخـش و ن را معرفـتيـكـه زبـان د يهستند كسان. ستيها نن سخنيا ةزمتنها ال يينمارواقعياما غ؛ (97

 یهـاگزاره يينمـارواقعياند كه هدف آن غاز كمان رها كرده یريت يول، اندرمتأثر از فرهن  قوم دانستهيغ
بـه  اشيمعرفتـ یهااست كه اگر جنبـه ييهااز مؤلفه يک، ينياست. تفاوت قدرت فهم مخاطبان د ينيد

از  د، سـرناز هـم غربـال نشـو اشسـره و ناسـره یامـدهايرد و لـوازم و پيـمداقه قـرار نگ مورد يخوب

 .آورديدرم ينيد یهاگزاره يينمارواقعيغ

ت تفاوت فهم مخاطب، چنـان يگاه اضطرار رعا :ر كرديگونه تقرنيا ياجمال يانيتوان در بيشبهه را م

شود، بلکـه گـاه يان نميمخاطب ب یع كما هو حقه براتنها تمام واقكند كه نهينده تن  ميعرصه را بر گو

مـردم در  یان آن را برايقائل است، عدم ب يات سلبيكه به اله يد قميسع يقاضشود. يان ميخالف واقع ب
 يـةو باطن عرفـا. (71-70 ص ،1362 ،يقمـ ديسـع يقاضـ)ت سطح فهم مخاطب دانسته اسـت ياثر رعا
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ل آن را يـاند و دلات قـرآن معتقـد شـدهيـبـودن آ یبه رمزدشده يا یفر  گرفتن كبراشيه با پيلياسماع

ل يـدلنيـز شـمندان ياز اند يبرخ. (343 ص ،2 ج تا،يب الصفا،اخوان)اند تفاوت درك عقول مردم دانسته

ت سـطح فهـم مخاطـب يـرعا، را يلذات جسماندر مقابل، ذكر مطالب حاوی  و يعدم ذكر معاد روحان

ژه در حـوزه يورا بـه ينـيشدن جمـالت د نمارواقعيغن ادعا احتمال يا. (77 ، ص3 ، جهمان) اندهدانست

شـمندان مخاطـب حـق يفهم عالمان و اند يبسا كه حتچه، ميريپذبن كبرا را يدارد. اگر ا ياعتقادات در پ
 یگـر اسـت، بـرايكالً د یاضطرار، خداوند واقع را كه امرد كه بهاشنوپا ب يجل عظمته هنوز چون كودك

 ان نکرده است!!يبافراد ک از يچيه

ر فهـم ن خود، قصوامخالف یهان نکته است. آنها در پاسخ استدالليغالت همات همة از مشترك يکي

اند دانسـتهيم معمـوم مـرد یامامان برا يةان واقع از ناحيل عدم بيخود را دل یشان از معارف مورد ادعايا

 .(143 ، صم2003 ؛ هالم،583 ، ص519 ، ح2  ، ج1404، ي)طوس

 یاپنبـهتـا بـه مصـاف پهلوانيم نكت يدر حد توان شبهه را تقويم انخست كوشيدهنوشتار حاضر در 
ان محتـرم، د و ناقـديد است با نقـ  و ابـرام اسـاتيكه امايم پرداخته يحلپاسخ و سپس به  يمنرفته باش

بـه  ه از زبـان مستشـکلاست ك يمبتن ييهافر شين شبهه بر مقدمات و پيا م شود.يآن ترم یهاضعف

 م.يپردازيح و اثبات آنها ميبه توض يصورت فرض

 تفاوت فهم مردم .1-2

ز مبـاني  تـوان بـا اسـتفاده اانکار نيست. ايـن مطلـب را ميتفاوت سطح فهم مردم چنان هويداست كه قابل

ه بـا آن سـ نسـانيگانه و تناظر قوای نفس احکمت متعاليه، از جمله اصالت وجود، اشتداد وجود، عوالم سه

رای بيين كرد. ها در رسيدن به عالم عقول تبويژه در مورد نفس انسان و تمايز انسانعالم، حركت جوهری به

های ها در عرصـهكنيم. قرآن كريم به خلقت متفاوت انسـانتأييد اين مطلب چند شاهد از ادلة نقلي ذكر مي

ی متفـاوت هـاتيثيحلفظ آيه نسـبت بـه  ازآنجاكه(. 14 :نوح) «اطوارا خلقکم قدو»كند: گوناگون اشاره مي

 الذهب کمعادن عادنم الناس»: ديفرمايمشود. پيامبر ها نيز مياطال  دارد، قطعاً شامل فهم و قوة ادراك انسان

قدر  حسب هبي را الهدر قرب به بارگاه  هاانسان(. پيامبر درجات 65، ص 58 ، ج 1404)مجلسي،  «ةوالفض

 (.156ـ155، ص 66 ، ج 1404؛ مجلسي، 12، ص 1، ج 1362)كليني،  دانديمعقلشان 

 ت تفاوت فهم مخاطبيواقع به جهت رعا يامکان و ضرورت اخفا .2-2

تنها ممکن است كه خدا واقع را از بندگان خود مخفي های ادعای مزبور اين است: نهيکي از بخش
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اخفای واقع ضرورت نيز دارد. ادلة متعـددی  انديشي،واسطة مصلحتدارد، بلکه در برخي موارد به 

 كنند:اين ادعا را اثبات مي

م ؛ زيـرا فهـالف( انتقال همة معارف به همة مخاطبان با توجه به تفاوت فهـم مـردم، امکـان وقـوعي نـدارد

صورت عادی نياز بـه بسياری از معارف متوقف بر فهم بسياری از مقدمات و معارف ديگر است كه به 

 ت؛ر دارد و برای همة مخاطبان صرف چنين زماني برای دريافت همة معارف ممکن نيسوقت بسيا
سـتلزم م، اند كه خـوددهكريان ميت جامعه بيبه جهت ترب يجيصورت تدر ن معارف را بهيد یاياول (ب

 ؛مردم است ةهم یواقع برا ةان هميعدم ب

ن يـر اد، مـردم منتقـل كننـد ةا بـه همـمعـارف ر ةن هميد یايفر  هم كه امکان داشته باشد اول بر (ج

 نياز بـ یدر بستر انحرافات فکـر يامتحان اله ةنيجوامع و زم يفرهنگ يرشد و بالندگ ةنيصورت زم

 ؛خواهد رفت

كـه  یاگونـه (؛ به164: )نساء مياتو نگفته یا را براياز انب یاريما داستان بس دفرماييخداوند در قرآن م (د
شـان در يز اا یسـت و انـدياند، تنهـا نـام بز بودهيتن از آنها رسول ن 313كه امبر يپ 124000ان ياز م

 ؛قرآن آمده است

 ؛(101مائده: ) كنديم ينه، آنها بر شما ناگوار است يكه آشکارگ یاموردربارة خداوند از پرسش  (ه

 اخـتالف بسـيار (89)نحـل: « و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکـل شـي....»... و( ميان مفسران در تفسير آية 

. شـده اسـتاز امـور در آن ذكـر ن یارين باشـد، بسـيالدفتنيمابن يرا اگر منظور از قرآن هميز؛ است

 ؛اختالف شده است، هير آيروست كه در تفسنيازا
 .اسـت فاخـتال نان مفسـرميـا ،ريـخ ايـ اندكرده ريتفس را قرآن تمام رسول حضرتا يآ نکهيابارة در (ز

-196 ص ،4 ج ، 1416، يوطيسـ) است كرده انکار را معنا نيا، اتيروا يبرخ به استناد با يوطيس

 ةمـهر ي، تفسـيعموم سطح در امبريپگويد مي زين صدر اهللتيآ( 51 ص، 1 ج  ،1396 ،يهب؛ ذ200

 ؛(324-322 ص ، 1434 صدر،) ان نکرده استيمردم ب یقرآن را برا اتيآ

 ؛(97 ، ص5  ، ج1404، ي)مجلس دهدينم پاسخ سائل سؤال به اصالً معصوم، موارد از يبرخ در (ح

كند و جهـت يت خدا را نقل نميث رؤياحاد خ صدو يش. اندكردهيم یرويوه پين شيز از هميعلما ن ( 
 سـندگان بـاياز نو يبرخـ. (120-119 ص،  1398)صـدو ،  دانديت سطح فهم مردم ميآن را رعا

صـور فهـم ق ينيامدن آن را در متون ديعلت ن، دانندين مياز علوم د ينکه حکمت )فلسفه( را جزئيا

 .(87-86، ص 1375، يجيكنند )الهيمردم ذكر م
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 امکان و ضرورت القاء خالف واقع به جهت تفاوت فهم مخاطب 3-2

خـالف واقـع  يمصـلحت یمـوارد القـا يدر برخـ يواقع ممکن است، بلکه حتـ يمصلحت یتنها اخفانه

 یاكـه امکـان القـ يلـين دليتـررا مهميـخالف واقع ممکن است؛ ز یو محقق است. القارد ضرورت دا

كـذب . ن اسـتيـد یايـبرد، تالزم آن با استناد كذب به خدا و اوليرسؤال ميخالف واقع را ز يمصلحت
انـات يتـوان در بيح منـزه اسـت. پـس نمين از امور قبيد یايح است و ساحت خدا و اوليمطلقاً قب یامر

 صـول، كـالما یطور كه علمارا همانين استدالل مردود است؛ زياما ا؛ ا دانستشان احتمال كذب را رويا

گـر ا يعنـيقـبح اسـت؛  يست، بلکه عنوان كـذب مقتضـيآن ن يقبحِ كذب ذات، اندشدهيادآور و اخال  

فاعـل  یاد كه كذب بـركررا فر   يطيتوان شراياما م؛ ح استيد، قبينكتصور  ييتنهاعنوان كذب را به

هـد ح نخوايگر كذب قبـيد، آن وجود ک ضرورت است كه بايشد؛ مثالً نجات نفس محترمه آن حسن با

مجـاز كـم ، دسـتاهـم يتزاحم با مصلحت ةبه واسط، ديقبح بدان ةا اگر هم عنوان كذب را علت تاميبود 
لحت ت مصـيـد كـه رعاكـررا فـر   يطيچرا نتوان شرا، قرار است نيا خواهد بود. حال كه داستان از

ار مهـم ياز عوامـل بسـ يکـيز كند؟! مثالً سطح فهم مخاطب ين جايد یايكذب را بر خداوند و اولاهم، 

 خالف واقع است. يمصلحت یالقا یبرا

 :رايز؛ را ذكر كرد یتوان شواهد، ميخالف واقع محقق است یاينکه القادربارة اما 

ش ابـارهردج يتـدر؛ مکان نـدارد؛ زمان ندارد: در او راه ندارد يچ نقصياست كه ه یخداوند وجود( الف

ال خـدا محـ یدست، پا و چهره داشتن، راه رفتن، غضب كردن، ترحم داشـتن و... بـرا؛ معناستيب
و افعـال بـه  ن اوصافيا، اتياز روا یاريست كه در قرآن و در بسيانکار ن حال قابل نيا اما با؛ است

 ند؛اشده خدا نسبت داده

 ؛است كرده انيب را واقع تينها در و گفته را واقع خالف ابتدا خدا، منسوخ احکام در( ب

 حتي( است؛های ديني مؤيد اين معنا )القای خالف واقع مصلج( وجود تقيه از ناحية اوليای دين در گزاره

 يسـتون یر روبـ يكه عرش اله ديريپذيما يد شد؛ آيد، قطعاً دچار تهافت خواهيرين مبنا را نپذياگر ا( د

اسـت؟! )صـدو ،  يک مـاهيـن هفتم بـر پشـت يدر زم، گر آن ستونياست و سر د اقوت قرمزياز 
ل يـوأن تواقع بدو ةعنوان ارائ رش آنها بهيگر كه پذيث دياز احاد یاريو بس (31 ، ص2 ج،  1378

 ؛از ذهن است ورار ديبس، هيو توج

م مخاطـب ت سـطح فهـيعارا از باب ر يمعاد جسمان ةدربار يات قرآنيان آيب، شمندانياز اندشماری  (ه

 .(77، ص 3 تا، جيالصفا، باند )اخواندانسته
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 تيواقع يوجود پازل 4-2

د اقعيت وجودانيم تنها يک وقطعاً واقعيت بسيط نيست، بلکه دارای اجزائي با نحوة چينش خاص است و مي

ر دشـود: تنهـا ايـن ميهای متفاوت و متضاد. حال با توجه به خاصيتِ پازلي واقعيت، نتيجه دارد نه واقعيت

اشيد؛ شان شناخته بكه تمام اجزای آن را با چينش حقيقي« ايدواقعيت را شناخته»توانيد ادعا كنيد صورتي مي
رای مردم بزيرا شناخت كل در گرو شناخت اجزا با چينش خاص آن است. ازآنجاكه بسياری از حقايق عالم 

دم خواهنـد تنها بخش انـدكي از علـم را مـر ر امام زماننشده است و بر اساس روايات تا زمان ظهوبيان 

ر رو آيـات و روايـات دايم؛ ازايـنگونه كـه هسـت، نشـناختهدانست، پس قطعاً تا آن زمان ما واقعيت را آن

ايـن  دسترس ما گره از كار ما باز نخواهند كرد؛ زيرا ممکـن اسـت بـا ضـميمة آن اجـزای مجهـول چهـرة

 كند:تر مينحوة چينش متفاوت كامالً دگرگون شود. مثال ذيل مطلب را روشنواسطة های ما به دانسته

آن  از شـان بعـديت در نظر ايفلسفه و عرفان بر كالم با واقع ةطريت در نظر متکلمان تا قبل از سيواقع
در  يداننـد كـه نقشـيم يالهـ یهـااز مخلو  يامبر را مخلـوقيـمتقـدم، پ يعيمتکلمان ش. متفاوت است

« صـادر اول» ،«عقول عشره»رش يبا پذ متأخرندارد، اما متکلمان  يعلت فاعل عنوان بهموجودات نش يآفر

 ريتـأثو گروه ن ديک مؤلفه در نگاه اين ير همييو تغ انددهكرم يمتفاوت ترس يتيواقع« هيقت محمديحق»و 

 يمـانزاشـکال،  گذاشته اسـت. اسـتحکام یجار بي، عالم هست یهاتياز واقع یارير بسيدر تفس ييبسزا

خـود ، وعک موضـيمطالب در  ازحدشيبم: انباشته شدن و تکرار ين نکته توجه كنيشود كه به ايشتر ميب

مـت و اما ةن اسـت كـه مسـئليـمثالً فر  ما ا. شوديرا منجر م ازحدشيبت يرا اهمينماست؛ زرواقعيغ
هـم فت سـطح يـرعا ةواسـط بـهت دارد. حال اگر خداونـد يار اهمياسالم بس یفکر ةدر منظوم ييشوايپ

نجـر بـه ن ميـا اي، آن و شاهد گرفتن بر آن پرداخته باشديد ةا مثالً مسئلي هاداستانشتر به نقل يمخاطبان ب

 شود؟!ينم ينيد یهاگزاره يينمارواقعيغ

 :ن مدعا استوار استين شبهه بر چنديحاصل مطالب گذشته آن است كه ا

 يي؛نمارواقعير اثر تفاوت فهم مردم و تالزم آن با غبواقع  يمصلحت یامکان و ضرورت اخفا (الف

 يي؛نماعرواقير اثر تفاوت سطح فهم مخاطبان و تالزم آن با غبخالف واقع  يمصلحت یامکان القا (ب
 .يينمارواقعيت و تالزم آن با غيواقع يوجود پازل( ج

 یلت تنگنـاعن شبهه افزود كه به يدات ايشواهد و مؤ یتوان بر غنايشتر ميقطعاً با تأمل و تفحص ب

ها ؤلفـهن ميـكـدام از ا هـر يل بـه بررسـيـمباحث ذ یالهالب. نگارنده در ميگذريدرمحجم مقاله از آن 

 د.كر خواهد بازن طناب سردرگم يد خدا گره از ايت به امينها در، پرداخته
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 مراحل پاسخ به شبهه. 3

 پاسخهای لفهؤن مييتب 3ـ1

 :ندقرار يادشده بدين ةقام پاسخ به شبهسنده در مينو یمدعاها

 ؛ستيات نيان تمام واقع و واقعيب صدد درن يد .1
 ؛ستين يميمتون تعل یهايژگيهمان و يينماواقع ةدر حوز ينيمتون د یهايژگيو .2

ت ازلي نسـبهای موجود ندارد )نفي ويژگي پـنمايي گزاره. عدم بيان تمام واقع، منافاتي با واقع3

 به معرفت(؛

 ؛خداوند محال استبارة در يكذب مصلحت .4

 ؛ن ممکن استيد یايا و اوليانب یبرا يان خالف واقع مصلحتيب یدر موارد .5

 ؛ت سطح فهم مخاطبان ضرورت دارديرعاي، الهان معارف يب یبرا. 6
 ؛نبودن تالزم ندارد نماواقعن با يگفتار مطابق سطح پائ. 7

 ؛برديرسؤال نمين را زيد یايگفتار اول يينماصلحت، واقعان خالف واقع بر اساس ميموارد ب. 8

ل، يال و تفصـه، اجمـيه، كنايل، تشبيمانند تمث ييق راهکارهايت سطح فهم مخاطبان در نقل از طريرعا. 9

 ؛د و... بوده استيمطلق و مق

 است. يت سطح فهم منتفيگر به بهانه رعايسره دکي يتيامکان وجود واقع. 10

ان يـب (، بينيقواعد فهم متون د (الف: ميكنيم یريگيپ يرا در چهار عنوان كلگفته  پيش یاثبات مدعاها
 سطح فهم.( د، ان خالف واقعيب (ج، واقع

 ينيقواعد فهم متون د .2-3

 :ددار يكدام احکام خاص شده است كه هر ليتشک ينيفهم، متن و د ةاز سه مؤلف ينيد متون فهم
 اخـال ، مانند ييهانهيزم. اندبسياری از آن عوامل، اختياری كه است رمتأث يعلل از هافهم تفاوت. 1

 فهـم یبـرارا  حجـاب ستيب تا يبرخ ند ومؤثر فهم تفاوت در يکيزيف عوامل و گناهان رفتار،
 فهـم تفـاوت نيـا يول؛ (415 -308، ص 1ج  ،1374 همکاران، و یرازيش کارمم) اندبرشمرده

 دسـت در آن بردن نيب از و شيدايپ ةنيزم رايز؛ ستين نيد یاياول سخن بودن نمارواقعيغ ديمؤ
. انسان مسئول رفتارهـای اختيـاری (131-127 ص ،4 ج ، 1417 ،يطباطبائ) است انسان خود

خود و پيامدهای آن است. پس اگر بپذيريم كه گناهان و خلق و خوی زشت انسان مانع از فهم 
نيم قصور را متوجه متون ديني بـدانيم؛ زيـرا اگـر تواشود، قطعاً نميهای ديني ميصحيح گزاره
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توانست به واقع برسد. آری، همين انسان مرتکب اين گناهان نشده بود از طريق همين متون مي
شناختي، شخص از كمترين حد فهم نسبت به آغـاز ها به علت عوامل زيستدر برخي از انسان

ين صورت، قطعاً تکليفي بر او نيست و و انجام هستي و حسن و قبح افعال قاصر است كه در ا
 نما بودن متون ديني نيست؛عدم فهم وی ناشي از غيرواقع

د كـه يـدانببـه دسـت شـما برسـد و  یانوشتهاگر . ار مؤثر استيسنده در فهم ما از اثر بسينو يژگيو. 2

ن آ ةسـنديد نويـكـه بدانهنگامي بوده است، نگرش شما با  یشمنديم و انديآن شخص حک ةسندينو

 اسـت كـه يوتعـالتبارك خداونـدقرآن  ةكنندار متفاوت خواهد بود. اماليبس، خردسال است يكودك

توانـد مي پـس، مطلق است قادر؛ مطالب غلط باشد یتواند حاوينم یپس گفته و؛ مطلق است عالم

مـراه ا گشـان ريدارد و ايپس در حق بندگان ظلم روا نم، عادل است؛ واقع را به دست مردم برساند
، است مح  رخواهيخ و آوردينش انسان سر از لغو در نميپس خلقت و آفر، است ميحک؛ كندينم

 ؛خواهدمي شان راير ايست و خيب مردمان نيپس به دنبال فر

 بـه ديـبا. مينـدار ينيچدانـه حـق ميباش داشته توجه كه است نياهر متني  از حيصح فهم یبرا گريد گام. 3

 كـل بسـتر در زيـن را دسـته آن و مينـك توجه ،اندشده صادر واحد موضوع در كهجمالت  از ایخوشه

 نيـا ضرورتمتون ديني نيز از اين قانون مستثنا نيستند.  .هيمد قرار مطالعه مورد منظومة فکری نويسنده

 تمـام باعـرا ةهمـ كه را لدونخابن یادعا و عدم اطالع اعراب نسبت به همة لغات و آيات قرآن، گام
-316 ص  ،1434 صـدر،) كنـديم رد( 438 ص ،1 ج  ،1413 خلـدون،ابن) انـددهيفهميم ار قرآن

 يبرخـ رونيـازا است. ديمق و مطلق ،متشابه و محکم خاص، و عام منسوخ، و ناسخحاوی  نقل. (317

. شـوديم آشـکار مستشـکل ةمغالط كه است نکته نيا به توجه با. ندنكيم ريتفس را گريد يبرخ آيات از

 خداونـد بـه...  و لبخنـد و اخـم وبرخاست،نشست وپا،دست آمدوشد، انتساب به استشهاد با شکلمست

 يمصـلحت كذبالقای  را مخاطب فهم سطح تيرعا و خداوند حکمت یمقتضادر قرآن،  يوتعالتبارك

ي تشـبيهي و معـان نيـا دربه صورت معنای اسـتعمالي  اتيآ ظهوراوالً  كه است نيا پاسخ. بود دانسته
مـراد  فهـم یبرا اند؛ ثانياًتجسيمي درخور تأمل است؛ زيرا بسياری از اديبان چنين ظهوری را انکار كرده

 خداونـد هـم كـه ميباشـ داشـته توجـه( هيـعقل و هيحال) منفصله و متصله قرائن بهيد بايم كالمجدی 

   .دانديم محال را خدا تجسم، عقل هم و است دهكر «احد كفوا له کني لم» به حيتصر

 يات نفـيـات را در كنـار آيـن آيـد: اگـر اياشکال: ممکن است مستشکل در ادامة اشکال چنين بگو

ن يز همـيـگـران نيرا ديز؛ شوديشما استخراج نم مدنظر یمعنا ضرورتاً، ميمشابه از خداوند قرار ده
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نه ماننـد  يول، ن شده است: خدا دست داردياستنباطشان ا يخروج ي، ولانددهيدات را يدو دسته از آ

چـرا خداونـد  كه اصـالً ن استينه مانند صورت بشر و... اما اشکال بر سر ا، چهره دارد؛ دست بشر

ت سـطح فهـم يـرعاسـبب د بـه ييـمطالب خالف واقع را در قرآن آورده اسـت؟ اگـر بگو گونهنيا

نداشـته اسـت،  ياسـت، انسـ ينقصـ گونـه هـراز  یمجرد كه عار یمخاطبان كه ذهنشان با موجود

  ات است.يبودن آن آ نمارواقعيغن سخن، يا ةم گفت: الزميخواه
در  ياسـتعمال یهـا بـه صـورت معنـاانين بيـاكـه فـر   گفت: بـر توانيمدر پاسخ به مستشکل 

 كـه اسـت نيا مهمرا يستند؛ زينما نرواقعيات غين آيا قطعاًباز هم ت خدا ظهور داشته باشند، يجسمان

 و اسـت اصل عبارت كدام ميده صيتشخد ين كار بايا یبرا. ميابيت بمتکلم دس یبه معنا و مراد جد

 نيپـائ و سـاده فهـم رتبـه در يمطلـب عـال آن ليتنز كدام، است مطلب يعال سطح كدام. فرع كدام

 بـه اندخواسـته ،اندشـده ميتجس به قائل كه يكساناند. هن اشتباه شديدچار ا سنتاهلاز  يبرخ. مردم

 سـطح کيـ در ينيد یهاگزاره و الفا  ةهم كه بفهمند اوالً اندنتوانسته يلو شندبا بنديپا ينيد ظواهر
 و محکـم اصـل، «احـد كفـوا لـه کني لم» مثالً كه بفهمند اندنتوانسته اًيثان و است نشده انيب يمعرفت

. ندسـته نيپـائ سطوح به مربو  نداتيجسمان به ناظر كه ييهاگزاره يةبق و است يمعرفت يعال سطح

 قائـل «احـد كفوا له کني لم» به توجه بدون كه هرچند اندك يكسان: اندشده گروه ودايشان  رونيزاا

 انـدگفته كـه گـريد يگروه و( 7، ص 2 ؛ ج150، ص 1 تا، جي، بي)سبحان اندشده اهلل تيجسمان به

ه بـه يت و تشـبيفيبلکه بدون ك، هاانسان ما مانند نه يول، دارد... و بکاء ضحک، چهره، پا، دست، خدا

 الؤوالسه مجهوله  يةفيالک و معلوم االنتساب»: اندگفته نکهيا اي (98 ، ص2 تا، جي، بي)سبحان مخلو 
 ؛(153 ، ص3 تا، جي، بي)سبحان «بدع  عن 

كه آنها را از متون ديگر مانند متون آموزشي، ادبياتي، عرفـاني و تـاريخي  اندييهايژگيو. متون ديني دارای 4

هـا دانسـت، هـدف از آن را علت ديگر ويژگي توانيمويژگي متون ديني كه  نيترمهم. سازديممتمايز 

تر از تعلـيم، امـر تزكيـه اند. مهمنگاشتن اين متون است. متون ديني تنها برای تعليم و آموزش امال نشده

وخـوی و تربيت جامعه است. جامعه از افراد متفاوت از جهت جنسـيت، سـن، دانـش، انگيـزه و خلق

دهـد. متـون دينـي تنهـا جنبـة تعليمـي شده است. متن ديني، همة اين افراد را مدنظر قـرار ميتشکيل 
رو مـتن دينـي يي و ماية آزمايش بـودن آنهاسـت. ازايـنابتالهای آنها بلکه يکي ديگر از ويژگي ندارند،

-56، ص 3 ، ج 1417؛ طباطبـائي، 17، ص 1382عالوه بر رعايت سطوح فهم مختلـف )طباطبـائي، 

رو اين ادعـا كـه نسـل اينشود. از( بر اثر عوامل ديگری مانند امتحاني بودن نيز دچار تشابه آيات مي63
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جـوادی آملـي، )بايد فهمي صـحيح از آن متـون داشـته باشـند نخست مخاطب قرآن در مرتبة اول مي

كنـد، ي اين ادعا را رد ميطور كه شواهد تاريخرسد؛ زيرا همانبه نظر صحيح نمي (57-55 ص ،1373

ادلة عصمت نيز مقتضي فهم معصومانة مردم از وحي نيست، بلکه بيشترين توان ايـن ادلـه، اثبـات ايـن 

 «.راه فهم صحيح بر مردم از ناحية خدا مسدود نباشد»نکته است كه 

 واقع ةان هميب .3-3

كـر حال بـودن ذات را ندارد. ميواقعواقع و  ةان هميب ین ادعايم كه ديريپذيم ،مستشکل یموافق با ادعا
يـز و ن ر آنبـن حاكم يشمار نظام خلقت و قوانيب یم اجزايت از بدو خلقت تا ابد، عدم تعلينهايع بيوقا

 زمـان در نيـد یايـاول. نداتهفگپيش ید ادعايمؤگي بشر هم یاتش براياحکام با تمام جزئهمة ان يعدم ب
؛ (245 ص، 2  ، ج1404، ي)مجلسـ «التفـرع کميوعلـ کميال صولاال القاء نايعل»: فرمودنديم زين حضور
 موجود منافات دارد؟! یهاگزاره يينمابا واقع ،ان بع  واقعيا بياما آ

د گفـت: اگـر يباپاسخ نما دانست. در رواقعيغه واقع به پازل، شناخت بع  واقع را يمستشکل با تشب

و  سـتندين يک كـل یاجزا تيواقع سطوحعرفت است، واقع، سطح باالتر از آن م يپازل يژگيمنظور از و
ن صـورت يـک سطح از واقع باشد، در اياز  ييهااگر منظور، بخش يول؛ ندارند يبا هم تعار  و تناقض

 ،مينـدان را گريکـدي كنـار در اجـزا گـرفتن قـرار ةنحـو تـاو  دارنـد يت پازليخاص كل به نسبت یاجزا

 اجـزا يمعرفت ارزش انکار یمعنا به نيابا اين حال،  .ميبشناسهست گونه كه آن و تماماً را كل ميتوانينم

نسـبت  اگـر جزء هر شناخت بلکه ؛ميندان را اجزا نشيچ ةنحو اي ميباش نشناخته را اجزا تمام ولونيست؛ 

فتـاده ين علم آن از بخش چيه بر جهل يکيتار و است علم تماماً، شود گرفته نظر در البشر  اجزا يةبه بق

ل را يـاز ف يشـناخت بخشـاز افـراد، كدام  داست. اگر هريف آن هويل و توصين ادعا در مثال فيا. است
و  گرفتنـدمي كردند(، بلکه آن را البشر  در نظـرير نمي)تفس گرفتنديا بشر  ال در نظر نميء يبشر  ش

در معرفـت  و...« ه سـتونيشب يبخش یدارا»، «ه بادبزنيشب يجزئ یدارا»، «صاف يسطح یدارا» گفتندمي

ا يـه اجزا كه وجود ينسبت به بق ال بشر  اي ويء ش بشر  جزء شناخت اگرآری رفتند. يخود به خطا نم

 ؛بشـود جهـل بـه مشـوب آن معرفت و علم است ممکن ،دوش گرفته نظر در عدمشان ثابت نشده است

حالـت  ازآنجاكـه و ميريـنگ نظـر در انگر تمـام واقـعيـنما را یاگـزاره چيه كه شوديم شنهاديپ رونيازا

 هـم در یمتعـدد فـرو  بـا تـوانيم را جزء آن شناخت قابل جمع با حاالت گوناگون است، البشر 
ن يدر چنـ. سـتين تينسـب هرگـز ،شدن ترکينزد نيا یمعنا اما؛ شد ترکينزد كل شناخت به و ختيآم

 فهمشـان ،ندمدنظر تمتفاو یهابخش چون ،هدا دو فهم رخ دين دو نقل يب يعرض اختالفاگر  یموارد
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 ،انيـب سـپس و فهـم مقـام در اگر ،بله. (128 ص ،1373، يآمل یجواد) ستين جمعرقابليغ و متعار 

 طـرف کيـ يكلـ سـلب بـه تعـار  نيـا اما؛ انجامديم تعار  به، كار داشنب گومطلق و خواهتيتمام

 ةسـتيبا و سـتهيشا تيـموقع در مطلـب هر فهم و طرف دو هر یمدعا از اطال  رفع با بلکه، انجامدينم

 .شوديم برطرف تعار  ،خود

 ان خالف واقعيب .4-3

شـد. در نظر مستشکل، ضرورت رعايت سطح فهم موجب كذب مصلحتي از ناحية خدا و اوليای ديـن مي

 كنيم.در ادامه، امکان كذب مصلحتي از ناحية خدا و اوليای دين را به صورت جداگانه بررسي مي

 خدا يهاز ناح ين کذب مصلحتامکا يبررس .1-4-3

 را فـر  يطيتـوان شـراي، پـس ماست قبح يمقتض كذب : ازآنجاكهبود نيا مستشکل مقدمات از يکي

و كـذب  اندهشـد منکر را مقدمه نياآغاز  از علما از یاريبس. ز ممکن باشديخداوند ن ید كه كذب براكر

 مهـم ربـ اهـم ميتقـد لـزوم و تـزاحم بـاب ازرا  كـذب جـواز موارد شانياند. ادانسته قبح ةتام علت را
 نسـان،. اينکه فاعل كذب، خدا باشد يـا ا(290 صب، - 1413 ،يحل) كذب حسن باب از نه انددانسته

 يياقتضـا رشيپـذ فـر  بـر يولـ؛ ا علت آن نخواهد داشتيقبح باشد  ينکه كذب مقتضيدر ا یريتأث

 كـه تاسـ يندگانيگو به نسبت كذب حسن :اددپاسخ  گونهنيا توانيم قبح، به نسبت كذب عنوان بودن

 االطال يعلـ قـادر كـه یخداونـد. باشـند نداشته اهم ةمفسد دفع اي اهم منفعت جلب یبرا یگريد راه

 از كـه بنـدگانش بـه را واقع چگونه دانديم پس، است االطال يعل عالم. ستين يعامل چيه مقهور است

 سـر بـر مـردم دنيـآگاه سر بر يمانع پس، است مح  رخواهيخ؛ برساند برخوردارند ينيپائ فهم سطح
آن  بـر عـالوه نيـا. است محال يوتعالتبارك خداوند به يمصلحت كذب نسبت، جهينت در. ستين راهش

 ،يحلـ) ستين ينانياطم یوسخنان  از كدامچيه به گريد، باشد زيجا خدا بر يمصلحت كذب اگر كهاست 

 .(281 ص ،2 ج ،1382 ،یاسترآباد ؛57ص، الف  1413

 ادامـه توانـديم مستشـکل رايـز خشکاند؛ينم را اشکال ةشير ييتنها)پاسخ دوم( به خلف برهان نيا

 یهـاخبر از آنچه هر شوم؛يم بنديپا ينان به كالم خدا( به صورت جزئي)عدم اطم الزمه نيا به من :دهد

 هـر ةدربـار يولـم، دانمـي اد صـ قطعاً را نبوت و عدل د،يتوح مانند باشد سازگار عقل ليدل با خداوند
 . دهميم يمصلحت كذب احتمال است، ساكتاش درباره عقل آنچه

 بـودن خدا كالم و قرآن اعجاز نموده، اثبات يعقل ليدل با را امبريپ تيحج گفت پاسخ در بتوان ديشا
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م( يده باشـنکه مرتکب دور شي)بدون ا ات قرآنيسپس با تمسک به آ. مينكيم اثبات يعقل قيطر از را آن

...  (33-32:صـد  )زمـر و (94 و 76 :ونسيـ؛ 91 :)بقـره حـق بالصراحه را خود اتيآ تمامخداوند كه 

 .مينكي ميرا از خداوند نف ي، كذب مصلحتدانديم
 ذبكـ حسـن مصـدا  دنتوانمي زين كذب از خدا يانات نافيب خود كه دهد ادامهتواند مي مستشکل

 و يالهـ اوصـاف رشيپـذ یمقتضـا يولـ رش،يبـر فـر  پـذ كـه مييگويمپاسخ  در ند،باش يمصلحت
 دارد صـلحتم انسـان یبرا ايدن نيا در فعالً هاگزاره نيا به اعتقاد كه است نآ كذب، نيا بودن مصلحت

 نيـا يمحکـ داشتن تيواقع (الف: ديريمخ امر دو نيب شما پس. است يواقع یامر خود، مصلحت نيا و
 .آنها ساسا بر عمل و هاگزاره نيا يبودن محک يواقع به اعتقاد لحتمص داشتن تيواقع (ب، هاگزاره

رغم هبـبـرای خـدا،  يمصـلحت كذب امکان رشيپذ فر  بر كه رسديم نظر بهارزيابي پاسخ: 
 نيـا شـود.منتفـي مي ينيد یهاگزاره صد  و يينماواقع هرحالبه، مستشکل به پاسخ یبرا تالش
ت هـای دينـي را اثبـارساند، ولـي صـد  گزارها به اثبات ميهرچند واقعي بودن مصلحت ر پاسخ
نمايي كلمـات كند. با اين همه ازآنجاكه امکان كذب مصلحتي برای خدا محال دانسته شد، واقعنمي

 رسد.خدا به اثبات مي

 ا و امامانياز طرف انب يامکان کذب مصلحت يبررس .2-4-3

 است؛ ولي بيان خالف واقـع از روی مصـلحتاسناد كذب به خداوند ولو از روی مصلحت محال 

اننـد متنها محال نيسـت، بلکـه در مـواردی های بشری( نهتوسط انبيا و امامان )به علت محدوديت
(؛ اما بيـان خـالف واقـع بـه جهـت 73، ص 2 ، ج 1404تقيه برای ايشان محقق است )مجلسي، 

نـات طور كـه از بيازيـرا همـان رعايت سطح فهم مخاطب توسط پيامبر يا امام درخور تأمل اسـت؛

است هر  شود، بيانات ايشان نيز دارای وجوه معنايي متعددی است كه ممکنخود ايشان استفاده مي

ب (؛ اما اگر فـر  شـود كـه كـذ3-1 ، ص 1403كدام از آنها مدنظر ايشان بوده باشد )صدو ، 

نمـا بـودن آن بـه غيرواقعتـوان حکـم مصلحتي به صورت نادر از ايشان صادر شده باشد، باز نمي

ام شـاخ صورت مجموعي و در مقبيانات كرد؛ زيرا وظيفة مخاطب اين است كه بيانات ايشان را به 
موظـف  و برگ آيات قرآني در نظر بگيرد. وقتي در قرآن خالف واقع مصلحتي راه نداشته باشـد و

صورت اقع مصلحتي به باشيم خوشه و مجموعة كلمات ايشان را مدنظر قرار دهيم، وجود خالف و

آن  روايات، زند؛ زيرا با ارجاع آنها به قرآن و ديگرموجبة جزئيه در سخنان اوليای دين ضرری نمي

 يابند.روايات معنای صحيح خود را باز مي
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 سطح فهم مخاطب .5-3

ثـال و قـل، م)ع عـالم سـه بـا متنـاظر (گانهپنج حواس و لهيمتخ عاقله،) قوه سه انسان درون در ازآنجاكه

 هاسـتانانس وجـود در قـوا نيـا پـرورش زانيم به بسته هاانسان فهم يتعال و رشد و دارد وجودماده( 

رو نيـازا، (107 ص ،3 ج ،م1981، صـدرالمتألهين از نقـل به ،153 -120 ص ،1369 ،يآمل زادهحسن)
 یايـاول رونيـ. ازاغلبـه دارد ي،حسـ يو در برخـ يمثال ي، در برخيها، سطح فهم عقلانسان يبعض یبرا

 انيـب شيبـرا اوست حال مناسب كهرا  معنا از سطح آن خود مخاطب از يواقع شناخت به توجه با نيد

 یبـرا يو حسـ ي، مثـاليسـه سـطح معـارف عقلـ ةارائـ. (278 ح، 75 ج  ،1404، يمجلسـ. )كننديم

ــان ــاوت، یهاانس ــ متف ــده آن بموج ــت ش ــه اس ــرآن ك ــروا و ق ــون یدارا اتي ــا بط ــ ييمعن  وندبش

 نسـبت گـريد هـم بـا بطون نيا نسبتو ( 2-1 ص ، 1403 صدو ،؛ 73 ص ،3ج  ،1417،يطباطبائ)

 یعـالا و واال ةمرتبـ. (21-20 ص ،1373 ،يطباطبائ؛ 67-64 ص ،3 ج  ،1417،يطباطبائ) باشد يطول
 مـردم نزد ازلشن ةمرحل و «ميحک يلعل نايلد الکتاب ام يف وانه»: ديفرمايم كه است الکتابام همان قرآن

 :زخـرف) «لـونتعق لعلکـم ايعرب قرآنا جعلناه انا نيالمب الکتاب و حم»ظهور كرده است:  يعرب لفظ به و

 .(37-35 ص ،1378 ،يآمل یجواد؛ 1-3

 وجـز يزمـان در یامسـئله است ممکن. ستاست و نه در جامعهينه در شخص واحد ا يسطح معرفت

 خـدا بـودنن دزمانمن ةمسئل. ديآ شماربه اتيهيبد زمره در اكنون يول، باشد بوده دهيچيپ و غام  مسائل

 شـوديمشـمرده  يعقلـ علـوم يهيبـد مسـائل از نكنوا يول، است بوده ینظر مسائل از اسالم صدر در
 بـودن زمانمنـد اشالزمـه كه زد يحرف صاد  امام محضر در زراره. (453 ص ،1378 ،يآمل یجواد)

 يمحال گفتـ! رارهز یباره نشستند و گفتند: اکيبه ، ندبود داده هيتک یواريد به كه صاد  امام .بود خدا

 .(160 ص ،54 ج ، 1404، ي؛ مجلس90، ص 1 ، ج1362، ينيكل)

 عالمـه طباطبـائيكـه مقتضـای حکمـت اسـت، بـرخالف ظـاهر عبـارت  مخاطب فهم سطح تيرعا

پيـامبر بـرای برخـي از اعـراب  .ردي ندارد، بلکه جنبة كمي نيـز دافيك ةجنب ( تنها17، ص 1382)طباطبائي، 

كـرد. سـخنگوی فرمود و برای برخي كل قـرآن را تفسـير ميتنها يک سوره كوچک از قرآن را تالوت مي
 از دسـته آن نکـهيا هـم و زديـبپره اندازدمي ريتح به را مخاطب ذهن كه يمطالب از كنديم تالش هم حکيم

هرچنـد . كنـد درك را آن مخاطـب كـه كنـد انيـب یاوهيشـ و ريـتقر با، اوست فهم سطح در كهرا  مطالب

توان معارفي را فر  كرد كه هيچ بشری سعة وجودی فهم آن را ندارد. برای مثال، شناخت كنـه ذات و مي

علـم بـه  عالمـه طباطبـائينهايت است، محال است. صفات خداوند ازآنجاكه مستلزم احاطه بر وجودی بي
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 ،8 ج ، 1417،داننـد )طباطبـائيها محـال اسـت ميآن برای همة انسان قيامت را در زمرة اموری كه علم به

 توان سخنان اوليای دين را بر سه دسته دانست:(. با توجه به اين مطالب، مي372-371 ص

 ؛دنپردازينم قيعم قيحقا به و دندار فهمهمه يمضمونو  اندشده انيب آسان يانلس به آنها از يبرخ (الف

 يراهـهم عـام مخاطبـان بـا فهـم از ایهمرحلـ در كـه دندار ساده یظاهر تنها خنانس نيا از يبرخ (ب

 ؛كند ستفادها هاآن از دتوانيم شتريب، باشد قدرتمندتر مخاطب هرچه كه دندار هم يباطن اما، دنكنيم
 هـم نآ ظاهر فهم يحت و است الذهنیقو مخاطب با ناسبتم انباطنش و ظاهر سخنان نيا از يبرخ( ج

 .ستين ممکن يمعمول یهاانسان یبرا

 از اتيـروا از یاريبسـ و ميكـر قـرآن اتيآ عمومازآنجاكه عموم مردم در سطح متوسط قرار دارند، 

 در يمعمـول افـراد كـه داشت انتظار توانيم ديگويم سخن سلمان امثال با معصوم يوقت اما ند؛ادوم ةگون

 اسـت ژهيو يشخص مخاطب رايز؛ شوند مشکل دچار نآ يةاول يمعان ادراك در يحت و بمانند باز آن فهم

، یشـاهرود یو مرتضـوی )سـاجد اسـت قيدق و قيعم يمعان یحاو او فهم یمقضا به امام كالم كه
 لقـاء را ثهمتفـ ريتفسـ صـاد  امام ؛بود دهيشن يمحارب حيذر از كه سنانبنعبداهلل. (يدرس ةتا، جزويب

 يـةآ ريتفسـ از و دكـر رجوع صاد  امام به است، دانسته حج کمناس انجام را نذورهم ريتفس و، االمام

 امـام .ديپرسـ( 29 :حـج) «نـديخـود وفـا نما ینـد و بـه نـذرهايخود را بزدا يد آلودگيسپس با» ةفيشر

ز طـرف ح ايـذر، شـما شـوم یفدا! آقاجان: گفت سنانبنعبدهلل. «ل و گرفتن ناخنيدن سبيچ»: فرمودند

 «نـذورهم وفـوايلو» امام است و منظـور از یلقا «تفثهم قضوايل»منظور از  د:ياشما خبر داد كه شما فرموده

ح يـذر مانند آنچه يدارد و چه كس يهمانا قرآن ظاهر و باطن»: فرمودند حضرت .آن مناسک خاص است
 .(84 ص ،89 ج ، 1404، يمجلس)« ت دارديتحمل دارد، ظرف

 ت سطح فهميرعا يکاربردهای وهيش .6-3

های وهي، از شـانـدهبود يسطوح فهم متفاوت یبه مخاطبان خود كه دارا يان معارف الهيب یبرا نيد یاياول

ل و يـتمثا رن ييسـطوح پـا یبـرامطالـب ان يا تنها راه بيسندگان گوياز نو ي. برخاندجستهه بهر يمتفاوت
 .(63-60، ص 3  ، ج1417،ياند )طباطبائه معقول به محسوس دانستهيتشب

 هيتشب. 1-6-3

 از. كنـد درك يآسـانبه را آن مـافو  توانـدينم و دارد سـروكار محسوسـات با شتريب بشر افراد عموم همف

 ةهمـ و مـردم يتمـام ديـبا بلکـه، نـدارد خـاص يگروه به اختصاص پروردگار ينيد تيهدا گريد یسو
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است كـه آن های رعايت مقتضای سطح فهم مخاطب آن رو يکي از راه. ازاينشوند برخوردار آن از طبقات

شناسد و تشابهي با آن حقيقـت دارد، تشـبيه كنـيم و واقعيتي را كه وی توان ادراكش را ندارد به آنچه او مي

كنند. امـام برای كودك، ازدواج و لذت آن را به خوردن آب نبات تشبيه مي او را متوجه وجه شبه كنيم. مثالً

؛ 135 ، ص 1398كنـد )صـدو ، معرفـي مي علم خدا را جزو كماالت خدا بن حکمهشامبرای  صاد 

برای حمران علم خدا را نسبت بـه ذاتـش ماننـد  (، ولي امام باقر13، ح 83، ص 4 ، ج 1404مجلسي، 
(. اگر ظاهر روايـت را در نظـر بگيـريم، جزئيـت 135 ، ص 1398داند )صدو ، دست انسان به انسان مي

است و هم خالف بسياری از آيات و روايات؛ امـا شود كه هم خالف عقل علم نسبت به ذات برداشت مي

ناپذيری علـم را خواسته انفکاكگونه معنا كرد كه امام ميتوان روايت را با توجه به مجموع ادلة نقلي اينمي

 نسبت به ذات بيان كند و آن را به دست نسبت به بدن تشبيه فرموده است.

 ليتمث .2-6-3

به شـمثيل وجـه كند، اين است كه در تای كه آن را خاص مي؛ اما ويژگيتمثيل نيز يکي از انواع تشبيه است

، 1387محمـدی، )های متعدد نهفته اسـت ای كه در دل تمثيل، تشبيهاز امور متعدد انتزاع شده است؛ به گونه
 كـه را يمعـارف د وريـگ، برمياست شدهشناخته مردم ذهن یبرا كه را یايمعان ميكر قرآن(. 228-227ص 

ونـد سـبحان بـه خدا .بفهمنـد را معارف آن مردم تا آورديدرم يمعان آن قالب در مانده ناشناخته مردم یبرا

بـار در  19اونـد خد. «العـالمون اال عقلهـاي ومـا للناس نضربها االمثال وتلک»اين نکته تصريح فرموده است: 

ن ن و پـر شـدشدن آب از آسما قرآن تصريح به تمثيل فرموده است. خداوند تنزيل قرآن را با تمثيل جاری

« بقـدرها هيـاود فسـالت مـاء السـماء من انزل»ای به اندازة سعه وجودی خودش بيان كرده است: هر پيمانه

بـه  های متعـدد راها اين تشبيهبههای متعددی مطرح شده است كه انسجام مشبهٌ( در اين آيه تشبيه17: رعد)
رچشـمة سطور كه سرچشمة آب بـاران از آسـمان اسـت،  همانتمثيل تبديل كرده است. توضيح اينکه اوالً

 نـزول ؛ ثانيـاً«ميحک يلعل انيلد الکتاب ام يف وانه تعقلون لعلکم اًيعرب قرآنا جعلناه انا»قرآن نيز عنداهلل است: 

همـه بارد، قـرآن سان ميها يکطور كه باران بر همة سرزمينقرآن به نزول باران تشبيه شده است؛ ثالثاً همان

آب  نجايشـش ازگطور كه هر دره و سرزميني به انـدازة ها را مورد خطاب قرار داده است؛ رابعاً همانانسان

 گيرند.ها نيز به اندازة ظرفيت خود از آب باران بهره ميگيرد، انسانباران بهره مي

 لياجمال و تفص .3-6-3

رو بهتر اسـت در مقـام ز تفاصيل را ندارند. ازايناذهان ساده و دارای سطح فهم پايين، توانايي فهم بسياری ا
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؛ ولي برای اذهـاني كـه قـدرت «خدا يکي است»بيان برای ايشان به اجمال مطالب بسنده شود؛ مثالً بگوييم: 

تفصيل بيان شود؛ مثالً در بحث توحيد، به بيان توحيـد ذاتـي، صـفاتي، افعـالي و... فهم باال دارند، معارف به

 کيـ یبـرا راپرسش  کي ائمه مينيبمي كه روستنيازا اند.كردهبه اين نکته توجه مي نبپردازيم. اماما

پرسـش  بـه پاسـخ در (؛ مـثال29ً ح ،220ص ، 1398 صدو ،) دهنديم يليتفص پاسخ و ندينمايم باز رنف

 بـه گـريد فرد یبرا يول؛ (7 ح ،15 ص ، 1403 صدو ،) اشتقاقش ةنحو و اهللاسماء درباره حکم بنهشام
را  خداونـد غضب و رضا متفاوت ريتفاس. (6 ح ،15 ص ، 1403 صدو ،) اندكردهبسنده  ياجمال يپاسخ

خدا را به معنـای عقـاب خـدا  غضبدر روايتي امام  شايد بتوان از مصاديق همين اجمال و تفصيل دانست.

 ؛1 ح ،19 ص  ،1403 ، صـدو) اسـت نيمخلوق صفت تغيير و ندارد راه خدا بر رييتغ رايز كند؛تفسير مي

 رضـا بـه را خداوند غضب و رضاضمن اعالن عدم انفعال خدا،  امام گريد يتيروا در. (3 ح ،20 ص ،همان

. البتـه گـاه در مقـام تعلـيم بعکـس (2 ح ،19 ص  ،1403صـدو ، )اند كرده ريتفس ياله یاياول غضب و

ای كـافي اسـت. بـرای الی معرفتـي اشـارهبايد تفصيل داد، ولي برای سطوح بـااست: برای اذهان ساده مي
كافي است، اما برای اذهان ساده نيـاز بـه تفصـيل اسـت. نفـي « لم يکن له كفوا احد»صاحبان فهم واال يک 

عالمـه انـد. زمان، نفي مکان، نفي تغيير، نفي جسمانيت، نفي خواب و خوراك و... همـه تفصـيل آن اجمال
را رعايـت  «مِـنْکُمْ التَّقْـو  يَنالُـهُ وَلکِـنْ دِماؤُها واَل لُحُومُها اللَّهَ يَنالَ لَنْ»يکي از وجوه ذكر شريفة  طباطبائي

 (.366ص  ،14 ج  ،1417كند )طباطبائي، سطح فهم سادة مخاطب ذكر مي

 مختلفهای نمونه .4-6-3

هـر  لمناسب حـا ياما هر مثال؛ ت فهم مخاطب استيف و رعايتعرهای ن راهياز بهتر يکيذكر مصدا  

ات يـل آيدر ذ يعالمه طباطبائد. كرت يز سطح فهم مخاطب را رعايدر آوردن مثال ن يدست. باين يشخص

اده د ن قـرارينمؤمـ یه بـراين را آيها و زمآسمان ير را كه خداوند تبارك و تعاليتفاوت تعب، هيجاث ةسور

آمـدن شـب و روز،  يپـدريداده اسـت و پ ن نشانه قـراريقياهل  یوانات را برايحديگر است، انسان و 

ت يـبـان و رعات سـطح فهـم مخاطيل بر رعايداده است، دل عاقالن قرار یل برايآمدن باران و بادها را دل
 .(157و  156 ص ،18 ج ، 1417، ي)طباطبائ ددانميشان يحال ا

 برهان انّ و برهان لم .5-6-3

حکـم  يان علت واقعـيه به بنکيا یمطلب بر مخاطب سخت است، به جا يقيچون فهم علت حق يگاه

وجـود  پرداخته، با وجـود معلـولْ يقيعلت حقهای ها و نشانهق برهان انّ به ذكر معلولياز طر، ميبپرداز
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علـم  يدر مقام نف يم. خداوند تبارك و تعالينكی ميريگجهيرا نت يقينبود علت حق و با نبود معلولْ، علت

 يب ذاتـيـاختصاص علـم غ يين مطلب و چرايا يقيعلت حق انينکه به بيا یبه جا، امبرياز پ يب ذاتيغ

و را اثبات كنـد  یامبر و تمام اوصاف و حاالت وير بالذات بودن پينکه فقيا یبه جا مثالً) به خود بپردازد

 يـةاز ناح ييبلکـه اعطـا، به او ندارد ياختصاص ن ذاتاًيا، داندمي بيامبر غين بداند كه اگر پيآن را ا ةالزم

امبر يـپبـارة و به علت عدم صـد  آنهـا دركند را بيان ميب يعلم غهای نشانه (، صرفاًاوست خداوند به
 .(372 ، ص8 ج  ،1417 ،يطباطبائ؛ 188 :)اعراف« ب ندارديامبر علم غيپ»رد: يگمي جهينت

 اول يتوسعه در معنا با حفظ معنا .6-6-3

ا بـه يـمحـدود خـود های دانسته ةه واسطهستند، ممکن است ب یترنييسطح فهم پا یكه دارا يمخاطبان

هـای ک مطلـب را درك كننـد و اگـر حوزهيـاول از  ةتنهـا هسـت، اتيمربو  به اخالقهای زهيانگسبب 

ي، نفسـان یاهـاهو ةا به واسـطو يدن كنه مطلب يا در اثر نفهميان شود، يشان بيتر از آن مطلب براگسترده

امبر يـپ يةود. كنشان يآنها ب یاول موضوع برا ةت دارد تنها هستگونه موارد ضرورنيانکار كنند. در اآن را 

ه وم كه البتـد ةاما حلق؛ به نام قاسم داشته است ین است كه فرزندياول علت آن ا ةهست. ابوالقاسم است
ة كنندميه تقسـن كـيمنؤرالمـيامت است و ام ةهمپدر امبر ين است كه پيا، اول ندارد یبا معنا يطول ةرابط

كنـد و در يان ميـهسته اول را ب اول ةدر مرتب ز از امت است. امام رضايهشت و جهنم است نب (قاسم)

 (85 ، ص2 ج ، 1378د )صدو ، يفرمامي دوم از معنا را ذكرة، هست، دوم ةمرتب

 اسناد فعل به وسائط شناخته شده .7-6-3

كـه از سـطح ادراك  يكسـان نـد.يايبه وجود ب یاريط بسيخلقت ممکن است افعال با وسا يدر نظام طول

ا يـشناسـند ينم ا اصـالًيـط پنهان را يكنند و وسامي ط مشهود را ادراكيبرخوردارند، تنها وسا یترنييپا

ت را در سـطح ادراك مخاطـب خـود يـنده بخواهد آن واقعين صورت اگر گوينند. در اكمي كمتر درك
 همچـونمختلفـي افعـال های نسـبتدادن نـد. كاو حمـل  ةشـدط شناختهيبه وسـايد آن را ان كند، بايب

ن جهـت يـتوانـد از ايم يعيبه خدا، مالئکه و اسباب طب آوردن باران و كردن يراندن، زنده كردن، وحيم

ن يـا ین شـخص مسـلمان ورايت اسـت؛ بنـابرايـد در ربوبيمان توحيباشد. البته واضح است كه كف ا

نکـه چـرا ياز وجه ا مون از امام رضاأداشته باشد. م اعتقاد« رَبّ»د به خداوند به عنوان يبا یاسباب عاد

سـبب قسـمت بهشـت و جهـنم ، حضرت در پاسخ. پرسدمي د،يدانمي م الجنه والنارين را قسيمنؤرالميام

در مقـام  يول؛ «مان و بغضه كفريا يحب عل»شمرد كه ميامبر بريت معروف پين را روايمنؤرالميتوسط ام
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دانـد )صـدو ، مي نيمنؤرالمـيم بهشت و جهـنم را شـخص اميعل تقسفا، یاباصلت هرو یح برايتوض

 ست.ين یگريد يناف يکيستند و وجود يگر نيکدين دو معنا در عر  يا. (86 ، ص2 ج  ،1378

 دييعام و خاص، اطالق و تق .8-6-3

 یكـه دارااسـت  ياذهان یآوردن كلمات عام و مطلق برا، ت سطح فهم مخاطبيرعاهای از روش يکي

ح است كـه . البته واضذكر شوددها ييص و تقيموارد تخصآنکه بدون ، تر هستندنييفهم و ادراك پا سطح

كـه  یمندشـياند ید حجت باشد، اما برايشا يه و اذهان عاميمخاطب اول یبرا ین ظهور و اطال  بدويا
در مقـام  د الزم اسـت. امـام رضـايـفحـص از مخصـص و مق، متکلم است یكشف مراد جد يدر پ

ات يـن روايـد: ايـفرمامي «ياصحاب يدعوا ل»و « تميتم اهتديهم اقتديكالنجوم با ياصحاب» اتِيح روايضتو

هد آن را و شـا؛ حاصل نشده باشد یرييمانشان تغين و اياست كه در امر د يمنظور كسان ي، ولنداحيصح

 .(87 ، ص2 ج ، 1378كند )صدو ، يامبر ذكر ميات پيروا يةبق

معـاد ارة بـدر اخـوان الصـفاكـه  يو احتمال يات سلبيالهبارة در يد قميسع يقاض ینجا به ادعايدر ا

ه بـنتساب اوصـاف ابارة از تمام ظواهر دريد با دو دسته ادعا كردند كه هر. ميپردازمي داده بودند يروحان
 يولـ اند،هدن معرفت ارائه شـييسطوح پا ین متون برايرا ايز؛ ميدست بردار يخدا و ظواهر معاد جسمان

 ةنکتـي، شـبـه جهـت رورسـد مي. به نظـر اندهد كرديكأن ظواهر تيشان بر ايدر مقابل در مقام پاسخ به ا

ر اوقـات از ظهـو يكـه گـاه ين است كه اگـر در مقابـل متـون عـام و مطلقـيمل و رهگشا اأتدرخور 

 یه حـاوباشـد كـن ذكر شـده يد یايقن از اوليمت ةک گزاري ي، حتاندهديز رسيو به حد نص ن اندگذشته

ت از تمـام دسـي، ک متن قطعيتوان با آن مي ن بوده است،يسطح پائ یها بران باشد كه تمام آن گزارهيا

ود اگـر وجـ حاكم بر تمام آن نصـوص اسـت. مـثالً، ک متنيرا آن يز؛ آن ظواهر بلکه نصوص برداشت
ه واقـع د كـكـرقضـاوت  چنـينتوان ، ميبه اثبات برسد يا معاد روحاني يات سلبيالهبارة در ين نصيچن

 است. يا معاد روحاني يات سلبيهمان اله

 دهير آنچه سائل پرسيپاسخ به غ .9-6-3

 ین مـوارديدر چنـ. از معارف ندارد يچ سطحيرا در ه يو واقع يقيتوان درك پاسخ حق سائل اصالًگاه 

ر حـق ينکه غيشد و هم اگرفته باپاسخي كند كه هم سائل يان ميب یام پاسخ خود را به گونهيمتکلم حک

پاسـخ نکه يپرسد، بدون امي ديب شدن خورشيكه از مکان غ ينگفته باشد. حضرت در مقام پاسخ به كس

انّ بع  العلمـاء »است با عبارت  يوسيئت بطلميبر ه يكه مبتنرا آن زمان  ینظر علما، ديرا بگو يقيحق
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و  یلغـو یمعنـا به اشاره با گاهامامان . (374-376 ، ص13 ج ، 1417، ي)طباطبائ دهد.يح ميتوض« قال

نـد. در كمي ريتفسـ حيـر بـه را روحامام  يتيدر روا .اندهرفت طفره مسئله ليتفص ازي، اصطالح یمعنا نه

 ديـنمامي ريتفسـخـدا  قدرت به« يه من روحيونفخت ف» ةفيشرآية در  را روح حضرت یگريد تيروا

 گونـهنيا ةمنحصـر علت را مخاطب فهم سطح توانينم. با اين حال (12 ح ،17 ص ، 1403 صدو ،)

 ديـال را ندارؤدن مـورد سـيـ: شـما تـوان فهمانـدهكردمي حين تصـريد یايالبته گاه اول .دانست هاپاسخ
ده اسـت، ير آنچـه سـائل پرسـيـپاسـخ بـه غ ةزيـموارد انگ يالبته در برخ. (363، ص  1398)صدو ، 

د به آنها انفـا  كـرد در يكه با يئل است؛ مانند پاسخ به كسانسا يت بودن پاسخ واقعياهميا بيارزش يب

 .(215 :)بقره د انفا  كردينکه چه باياز اپرسش به پاسخ مقام 

 يينمارواقعين با غيعدم تالزم گفتار در سطح پائ .7-3

. اسـت فهـم تفـاوت و فهـم سـطح زيتما عدم ،بود شده آن دچار مستشکل كه هاييمغالطه يکي از
 ايـ و تضـاد صـورت در تـوانينم اسـت، رمتنـاق يغ و رمتضـاديغ و پارچهکي تيواقع ازآنجاكه
 اوليـد با بلکـه؛ دانسـت تيـواقع انگريب يكنون صورت نيهم به را همه ت،يواقع از هافهم تناق 
 تضاد صورت در كه كنديم یرويپ یروشمند قواعد از فهم رايز رد؛يگ قرار مداقه مورد فهم صحت

جـوادی . )داد نشـان را دو هـر ايـ فهـم دو از يکي انحراف ةنقط كامالً توانيم، مفه دو تعار  اي
 صاد  یتگريحکا امکان ها،فهم تقابل صورت در خطا امکان رشيپذ با ما. (128 ص ،1373آملي، 
 تـوانيم، اندسطوح یدارا يمعان كه طورهمان. ميريپذيم زين تفاوت نيع در را واقع از فهم سطوح
 فهـم سـطوح رشيپـذ. الزمة (128 ص ،1373جوادی آملي، ) كرد فر  يسطوح زين هافهم یبرا
 یبرا تنزل بدون و نحو همان به، هستند باالتر يمعرفت سطوح در كه يمعان و اتيواقع كه است نيا

 ،يآملـ زادهحسـن ؛107 ص ،3 ج ،م1981صـدرالمتألهين، ) نباشـندقابل درك  تريينپا فهم سطوح
 سـته زين باالتر ةمرتب آن به نسبت فيتکل عدم ،درك عدم نيا ةالزم البته. (153-120 ص، 1369

. به ناچار برای اينکـه (127 ص ،4ج ، 1417طباطبائي، ) است ناطق افراد آن تيمعذور به قرآن و
تر آورد. تر آن معنا را در سطح خود درك كند، بايـد سـطح آن معنـا را پـايينمخاطب سطوح پايين

-60، ص 3 ، ج 1417،)طباطبـائي اندتنها راه را استفاده از تشبيه و تمثيل دانسته برخي از بزرگان
كـدام ها اين اسـت كـه هيچ(؛ اما نويسنده با استقرايي ناقص تا نُه راه را برشمرد. ويژگي اين راه63
مخاطب توان نتيجه گرفت: اگر رو ميبهره از واقعيت نيستند، هرچند تمام واقع نيز نيستند. ازاينبي

چيني و بدون توجه به رعايت سطح فهم مخاطبان بخواهد از كلمات اوليای ديـن متون ديني با دانه
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حکمي كلي استخراج كند، در كليت دادن به آن معرفت حاصل از متن و در عدم پيراسـتن واقـع از 
 خصوصيات آن سطح از معرفت به خطا رفته است.

 شود:يدا ميهو يلفا  و متن اله، واقع از پشت اگام نکه با چهاريجه اينت

 ؛ات مرتبط با موضوعيات و روايدن تمام آيو د ينيچخوشه( الف

 ؛ستنديک سطح از معرفت نيات مربو  به يات و روايآ ةنکه هميتوجه به ا (ب

 ي؛از سطح دان يص محکم از متشابه، سطح عاليتشخ( ج

 .يبا ارجاع به سطح عال ير متشابهات و سطح دانيتفس( د
نـد رسـت نگذراجة اين مراحل آن است كه اگر مفسر و فقيه هر كدام از اين مراحل را نگذراند، يـا دنتي

شـايد بـه  نما خواهند شد.دچار خطا در فهم خواهد شد و همان عبارات نوراني موجب گمراهي و غيرواقع

داونـد خی كـه همين دليل است كه ائمه هدی فهم بيانات خود را در مالئکة مقرب، رسـوالن الهـي و مـرد

 (.401 ، ص1 ج، 1362اند )كليني، قلبش را مورد امتحان ايماني قرار داده است، منحصر كرده

ظاهر واحد، ممکن اسـت خـود بـه چنـد گيری اين است كه يک گزارة بهفر  اين نتيجهپيش

ه از تر يـک گـزاراند؛ يا به بياني دقيقگزارة مختلف تجزيه شود كه برخي صاد  و برخي غيرصاد 
ود. های بسـياری تحليـل شـتواند به گزارههای تضمني كالم، ميهای التزامي و داللتجهت داللت

ط امر بسـي بسته و به عنوان يکهمحال اگر ما تنها داللت مطابقي كالم را به عنوان يک مجموعة به

ی و های تصـوردر نظر بگيريم، واضح است كه يا صاد  است يـا كـاذب، ولـي اگـر تمـام مؤلفـه

يم كـه هـای متعـددی باشـتوانيم دارای گزارهتصديقي گزاره را به صورت مجزا در نظر بگيريم، مي

د و اشته باشرو اگر شخص توان پيرايش آن متن را نداينالبته همة آنها مراد جدی متکلم نيستند. از

ا واقـع طـابق بـطور كـه بالکـل مبه تمام ظاهر كالم هم پايبند باشد، باز محصول اين فرايند همـان
اند، دههـره واقعيـت پيراسـته نشـهايي كه از چنيست، بالکل خالف واقع هم نيست؛ بلکه آن پيرايه

اشـد و نما هستند. مثالً اگر در تشبيهي ذات حضرت حق به نور تشـبيه شـده بغيرصاد  و غيرواقع

ثـر اسـت بـر ا شخصي بدون رعايت قواعد فهم متون ديني و بدون توجه به اينکه اين كالم ممکن

م ايـن رعايت سطح فهم مخاطب صادر شده باشد، واقعاً خدا را نور بداند، صحيح نيست كه بگـويي

ا هـای آن بـر خـدگزاره بالکل غيرصاد  است؛ زيرا نور مفهومي مركب است كه برخـي از ويژگي

ن آامکـاني  هايي از آن كه نشان از وجـودقابل حمل است )الظاهر بذاته والمظهر لغيره(؛ ولي مؤلفه
 نماست.دارد، قابل حمل نيست و از آن جهت غيرواقع
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 يريگجهينت

 ؛ستاناپذير انکار یامر، گوناگون از متونهای جه برداشتيفهم مخاطبان و در نت ةتفاوت قو .1

 رخـواه محـ يم و خيكه عالم مطلق، قـادر مطلـق، حکـ ييخدابارة در يامکان وجود كذب مصلحت .2

 ؛است ياست منتف
 ؛مخدوش استي، امکان و ضرورت كذب مصلحت یمستشکل برا ةدلا .3

ي، تيهـدايات واقعيارة در يولشد، رفته يات پذياز واقع يبرخ یامکان و ضرورت اخفادر اين نوشتار،  .4

 گشت؛خدا اثبات  یتگريضرورت هدا

 ؛بودن آن مردود است يل طوليگر به دليکديسطوح واقع نسبت به  يپازل يژگيو .5

 ؛است يپازل يژگيو یگر دارايکديک سطح از معرفت نسبت به ي یاجزا. 6

نمـايي خـود را از های ناظر به يک سطح در صورتي كه البشر  در نظر گرفته شوند، واقع. گزاره7
 دهند؛دست نمي

 ؛ستين ينيمتون د يينمامانع از واقعی، ارير اثر عوامل اختبفهم سوء .8

 ؛ر استنگكل يفهم متون متوقف بر نگاه .9

 ؛ز باشندين ييه ابتالان شوند كيب یاتوانند به گونهمي بلکه، ه ندارنديم و تزكيتعل ةتنها جنب ينيمتون د .10

 ؛است يسطوح طول یواقع و فهم دارا .11

را هـم فت سـطوح متفـاوت يـرعا ین بـرايـدی ايشده توسط اولاستفادهوه و راهکار يش نُهسنده ينو .12
 ؛برشمرده است

 ؛ستين ينينما شدن آن متن درواقعين راهکارها غيچ كدام از ايه ةالزم. 13

 :دشـائه مختلف ارهای ان متون ناظر به فهميبه واقع از م يابيراهکار دست، چهار گام ةت با ارائيدر نها. 14

متفـاوت هـای توجـه بـه فهم (ب ي(؛ثيحـد ةل خـانواديتشـک) اتيـات و روايآ ينيچخوشه (الف

طح ر متشـابهات و سـيتفسـ( دي؛ از سطح دان يسطح عال و محکم از متشابه صيتشخ (ج؛ مخاطبان

 .يراستن از لوازم سطح دانيو پ يبا ارجاع به سطح عال يدان
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