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بررسي تأثير رعايت سطح فهم مخاطبان
از ناحية خدا و اولياي دين در واقعنمايي متون ديني
حميدرضا مقيمي اردكاني  /دانشجوی دكتری كالم اسالمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

hmoqimi@gmail.com


محمود فتحعلي  /دانشيار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
دريافت 1395/03/18 :ـ پذيرش1395/08/10 :

چکيده
برداشت جهان بيني و ايدئولوژی صحيح از متون ديني بر واقع نمايي آن متون توقف دارد .ممکن است برخي به
واسطة ضرورت رعايت سطح فهم مخاطب و اقتضای حکمت خدا ،القای خالف واقع و اخفای واقع را برای
گويندة حکيم ضروری و محقق دانسته ،به واسطة ويژگي پازل گونة واقعيت و بديهي بودن وجود برداشتهای
مختلف از متون ديني ،اين متون را غيرواقع نما بينگارند .در اين مقاله با روش عقلي -تحليلي به جهت اثبات
واقع نمايي متون ديني به بررسي مسئله پرداخته شده است .در نتيجه اين تحقيق روشن ميشود كه القای خالف
واقع از ناحيه خدا محال است و در عين حال كه اخفای واقع غيرهدايتي ممکن است ،ويژگي پازلگونة واقعيت
نسبت به سطوح طولي واقع جاری نيست .در نهايت با تذكر قواعد فهم متون ديني و اشاره به  9شيوة عملي
رعايت سطح فهم مخاطب توسط اوليای دين ،روشن مي شود كه سطوح متفاوت فهم مخاطبان ،مانع واقعنمايي
متون ديني نيست.

كليدواژهها :واقعنمايي ،متون ديني ،كذب مصلحتي ،اخفای واقع ،سطوح واقعيت ،شيوههای رعايت سطح فهم.
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 .1مقدمه

هرچند معنای «واقعنمايي» در «زبان دين» معرفتبخشي است ،در اين نوشتار منظـور از واقعنمـايي ،صـد
گزارههای ديني است .صد به دو معنای صد مخبری و خبری به كار ميرود؛ در يکي (صـد مخبـری)
مطابقت با اعتقادات گوينده مدنظر است و در ديگری (صد خبری) مطابقت با واقـع .صـد مخبـری بـر
معناداری و معرفتبخشي متفرع است و صـد خبـری هرچنـد تنهـا بـر معنـاداری متوقـف اسـت ،ولـي
ازآنجاكه بحث ما بر كالم امام و پيامبر متمركز است ،به واسطة ويژگيهـای ايشـان ،قطعـاً همـة كلمـات
ايشان معرفتبخش نيز هست .منظور از متون ديني در اين مقاله ،تنها گزارههای خبری اعتقادی است.
غيرواقعنما بودن متون ديني نتيجة بيمعنا ،غيرمعرفـتبخش و تحـت تـأثير اساسـي فرهنـ

زمانـه

دانستن متون ديني است؛ اما منحصر به اين عوامل نميشود .در فرايند انتقال معاني حاكي از واقعيـت بـه
ذهن مخاطبان توسط معصومان چهار مرحله قابل فـر

اسـت :الـف) واقعيـت ،ب) علـم بـه تمـام

واقعيت در دستگاه شناختي پيامبر و امام ،ج) استفاده از گزارههـا در انتقـال معنـا ،د) فهـم مخاطـب از

سخنان معصوم .شبهة غيرواقعنما بودن متون ديني ميتواند هر كدام از سه مرحله آخر را دسـتماية خـود
قرار دهد .بحث سطح فهم مخاطبان و تأثير آن بر واقعنمايي متون ديني دو سويه دارد :يکـي مربـو بـه
اوليای دين و وظيفة ايشان در رعايت آن است و سوية ديگر تأثير سطح فهم مخاطب در مقام نقل الفـا

معصومان برای ديگران .اين نوشته تنها به جنبة اول ميپردازد.

بسياری از غالت ،اعتقادات خود را عين واقع ميدانستند و معتقد بودند اينکه معصـومان مـردم را از
واقع باخبر نميكنند ،به دليل سطح پايين معرفت مردم است .در البهالی نوشتههای برخي از كسـاني كـه
قائل به الهيات سلبي ،معاد روحاني و مطالبي از اين دست هستند نيز همين ادعـا تکـرار شـده اسـت .در
اينکه رعايت سطح فهم مخاطبان مقتضای حکمت و امری الزم است ،ترديدی نيست؛ ولي آيـا رعايـت
سطح فهم مخاطبان ميتواند موجب غيرواقعنما شدن متون ديني شود؟ آيا سطح فهم مخاطبان مـيتوانـد
متکلم حکيمي همچون خدا يا اوليای دين را به القای خالف واقع يـا پوشـاندن بخشـي از واقـع دچـار
كند؟ اوليای دين برای رعايت سطح فهم مخاطب چه راهکارهايي را مدنظر داشتهاند؟
ميتوان برای مؤلفههای اصلي اين تحقيق مانند عصـمت ،قـبح كـذب و صـفات خبـری ،پيشـينهای
مستقل ذكر كرد و همچنين ميتوان رگههايي از اين بحث را در نوشتههای علمـای مسـلمان كـه دربـارة
صفات خبری ،بطون قرآن و مسئلة تأويل سخن راندهاند يافت .مثالً برخي انديشمندان در مقام پاسخ بـه
مردم كه از صفات خبری ميپرسند ،بهترين پاسخ را به واسطة سطح فهم پايين مـردم ،پاسـخ بـه «لـيس
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كمثله شيء» ميدانند (ابنرشد1998 ،م ،ص )139؛ اما به هرحال نويسنده ،كتاب يا حتي مقالهای كـه بـه
صورت مستقل به بررسي جوانب بحث «تأثير رعايت سطح فهم مخاطبان از ناحية خـدا و اوليـای ديـن
در واقعنمايي متون ديني» پرداخته باشد نيافته است .مقالة «واكاوی گونههای دخالـت ذهنيـت راويـان در
فهم حديث» نوشتة ابوالفضل ساجدی و سـيدمحمود مرتضـوی شـاهرودی (منتشـر نشـده) بـه مرحلـه

چهارم از انتقال واقعيت برای مردم نظر دارد .مقالة «مصلحتانديشي قـرآن كـريم در اخبـار» اثـر احمـد
واعظي و محمدرضا امين به بررسي مصلحتانديشي منفي در كـالم خـدا پرداختـه اسـت و نسـبت بـه
بحث سطح فهم مخاطب ساكت است .مقالة حاضر از جهـات طـرح قـوی شـبهه ،عـدم جـواز كـذب
مصلحتي و شيوههای كاربردی رعايت سطح فهم مخاطب ،دارای جنبههايي نوين است.
 .2ادلة غيرواقعنمايي مربوط به فهمهاي متفاوت

غيرواقعنمايي گزارههای ديني ميتواند نتيجه و يا الزمة طيف وسيعي از ديدگاهها باشد:
الف) ديدگاههايي كه زبـان ديـن را بيمعنـا ميداننـد (پترسـون ،1379 ،ص 264-261؛ سـاجدی،
 ،1383ص )99-95؛
ب) نظرياتي كه زبان دين را غيرمعرفتبخش ميدانند (ر.ك :عليزمـاني ،1375 ،ص 39-35؛ سـاجدی،
 ،1383ص )223-125؛
ج) ديدگاههايي كه زبان دين را معرفتبخش ،ولي متأثر از فرهن

جامعه ميدانند.

همة اين ديدگاهها ميوة تلخ غيرواقعنمايي را ثمر ميدهند (سروش ،1377 ،خرمشـاهي ،1374 ،ص -90
)97؛ اما غيرواقعنمايي تنها الزمة اين سخنها نيست .هستند كساني كـه زبـان ديـن را معرفـتبخـش و
غيرمتأثر از فرهن

قوم دانستهاند ،ولي تيری از كمان رها كردهاند كه هدف آن غيرواقعنمـايي گزارههـای

ديني است .تفاوت قدرت فهم مخاطبان دين ،يکي از مؤلفههايي است كه اگر جنبـههای معرفتـياش بـه
خوبي مورد مداقه قـرار نگيـرد و لـوازم و پيامـدهای سـره و ناسـرهاش از هـم غربـال نشـوند ،سـر از
غيرواقعنمايي گزارههای ديني درميآورد.
شبهه را ميتوان در بياني اجمالي اينگونه تقرير كرد :گاه اضطرار رعايت تفاوت فهم مخاطب ،چنـان
عرصه را بر گوينده تن

ميكند كه نهتنها تمام واقع كما هو حقه برای مخاطب بيان نميشود ،بلکـه گـاه

خالف واقع بيان ميشود .قاضي سعيد قمي كه به الهيات سلبي قائل است ،عدم بيان آن را برای مـردم در
اثر رعايت سطح فهم مخاطب دانسته اسـت (قاضـي سـعيد قمـي ،1362 ،ص  .)71-70عرفـا و باطنيـة
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اسماعيليه با پيشفر

گرفتن كبرای يادشده به رمزی بـودن آيـات قـرآن معتقـد شـدهاند و دليـل آن را

تفاوت درك عقول مردم دانستهاند (اخوانالصفا ،بيتا ،ج  ،2ص  .)343برخي از انديشـمندان نيـز دليـل
عدم ذكر معاد روحاني و در مقابل ،ذكر مطالب حاوی لذات جسماني را ،رعايـت سـطح فهـم مخاطـب
دانستهاند (همان ،ج  ،3ص  .)77اين ادعا احتمال غيرواقعنما شدن جمـالت دينـي را بـهويژه در حـوزه
اعتقادات در پي دارد .اگر اين كبرا را بپذيريم ،چهبسا كه حتي فهم عالمان و انديشـمندان مخاطـب حـق
جل عظمته هنوز چون كودكي نوپا باشد كه بهاضطرار ،خداوند واقع را كه امری كالً ديگـر اسـت ،بـرای
هيچيک از افراد بيان نکرده است!!
يکي از مشتركات همة غالت همين نکته است .آنها در پاسخ استداللهای مخالفان خود ،قصور فهـم
ايشان از معارف مورد ادعای خود را دليل عدم بيان واقع از ناحية امامان برای عمـوم مـردم ميدانسـتهاند
(طوسي ، 1404 ،ج  ،2ح  ،519ص 583؛ هالم2003 ،م ،ص .)143
در نوشتار حاضر نخست كوشيدهايم در حد توان شبهه را تقويت كنيم تـا بـه مصـاف پهلوانپنبـهای
نرفته باشيم و سپس به پاسخ حلي پرداختهايم كه اميد است با نقـ
ضعفهای آن ترميم شود .اين شبهه بر مقدمات و پيشفر

و ابـرام اسـاتيد و ناقـدان محتـرم،

هايي مبتني است كه از زبـان مستشـکل بـه

صورت فرضي به توضيح و اثبات آنها ميپردازيم.
 .1-2تفاوت فهم مردم

تفاوت سطح فهم مردم چنان هويداست كه قابلانکار نيست .ايـن مطلـب را ميتـوان بـا اسـتفاده از مبـاني
حکمت متعاليه ،از جمله اصالت وجود ،اشتداد وجود ،عوالم سهگانه و تناظر قوای نفس انسـاني بـا آن سـه
عالم ،حركت جوهری بهويژه در مورد نفس انسان و تمايز انسانها در رسيدن به عالم عقول تبيين كرد .برای
تأييد اين مطلب چند شاهد از ادلة نقلي ذكر ميكنيم .قرآن كريم به خلقت متفاوت انسـانها در عرصـههای
گوناگون اشاره ميكند« :وقد خلقکم اطوارا» (نوح .)14 :ازآنجاكه لفظ آيه نسـبت بـه حيثيتهـای متفـاوت
اطال دارد ،قطعاً شامل فهم و قوة ادراك انسانها نيز ميشود .پيامبر ميفرمايد« :الناس معادن کمعادن الذهب
والفضة» (مجلسي ، 1404 ،ج  ،58ص  .)65پيامبر درجات انسانها در قرب به بارگاه الهي را به حسب قدر
عقلشان ميداند (كليني ،1362 ،ج  ،1ص 12؛ مجلسي ، 1404 ،ج  ،66ص 155ـ.)156
 .2-2امکان و ضرورت اخفاي واقع به جهت رعايت تفاوت فهم مخاطب

يکي از بخشهای ادعای مزبور اين است :نهتنها ممکن است كه خدا واقع را از بندگان خود مخفي
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دارد ،بلکه در برخي موارد به واسطة مصلحتانديشي ،اخفای واقع ضرورت نيز دارد .ادلة متعـددی
اين ادعا را اثبات ميكنند:
الف) انتقال همة معارف به همة مخاطبان با توجه به تفاوت فهـم مـردم ،امکـان وقـوعي نـدارد؛ زيـرا فهـم
بسياری از معارف متوقف بر فهم بسياری از مقدمات و معارف ديگر است كه به صورت عادی نياز بـه
وقت بسيار دارد و برای همة مخاطبان صرف چنين زماني برای دريافت همة معارف ممکن نيست؛
ب) اوليای دين معارف را به صورت تدريجي به جهت تربيت جامعه بيان ميكردهاند كه خـود ،مسـتلزم
عدم بيان همة واقع برای همة مردم است؛
ج) بر فر

هم كه امکان داشته باشد اوليای دين همة معـارف را بـه همـة مـردم منتقـل كننـد ،در ايـن

صورت زمينة رشد و بالندگي فرهنگي جوامع و زمينة امتحان الهي در بستر انحرافات فکـری از بـين
خواهد رفت؛
د) خداوند در قرآن ميفرمايد ما داستان بسياری از انبيا را برای تو نگفتهايم (نساء)164 :؛ به گونـهای كـه
از ميان  124000پيامبر كه  313تن از آنها رسول نيز بودهاند ،تنهـا نـام بيسـت و انـدی از ايشـان در
قرآن آمده است؛
ه) خداوند از پرسش دربارة اموری كه آشکارگي آنها بر شما ناگوار است ،نهي ميكند (مائده)101 :؛
و) ميان مفسران در تفسير آية « ...و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکـل شـي( »....نحـل )89 :اخـتالف بسـيار
است؛ زيرا اگر منظور از قرآن همين مابينالدفتين باشـد ،بسـياری از امـور در آن ذكـر نشـده اسـت.
ازاينروست كه در تفسير آيه ،اختالف شده است؛
ز) دربارة اينکه آيا حضرت رسول تمام قرآن را تفسير كردهاند يـا خيـر ،ميـان مفسـران اخـتالف اسـت.
سيوطي با استناد به برخي روايات ،اين معنا را انکار كرده است (سـيوطي ، 1416 ،ج  ،4ص -196
200؛ ذهبي ، 1396 ،ج  ،1ص  )51آيتاهلل صدر نيز ميگويد پيامبر در سطح عمومي ،تفسـير همـة
آيات قرآن را برای مردم بيان نکرده است (صدر ، 1434 ،ص )324-322؛
ح) در برخي از موارد ،معصوم اصالً به سؤال سائل پاسخ نميدهد (مجلسي ، 1404 ،ج  ،5ص )97؛
) علما نيز از همين شيوه پيروی ميكردهاند .شيخ صدو احاديث رؤيت خدا را نقل نميكند و جهـت
آن را رعايت سطح فهم مردم ميداند (صـدو  ، 1398 ،ص  .)120-119برخـي از نويسـندگان بـا
اينکه حکمت (فلسفه) را جزئي از علوم دين ميدانند ،علت نيامدن آن را در متون ديني قصـور فهـم
مردم ذكر ميكنند (الهيجي ،1375 ،ص .)87-86
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 3-2امکان و ضرورت القاء خالف واقع به جهت تفاوت فهم مخاطب

نهتنها اخفای مصلحتي واقع ممکن است ،بلکه حتـي در برخـي مـوارد القـای مصـلحتي خـالف واقـع
ضرورت دارد و محقق است .القای خالف واقع ممکن است؛ زيـرا مهمتـرين دليلـي كـه امکـان القـای
مصلحتي خالف واقع را زيرسؤال ميبرد ،تالزم آن با استناد كذب به خدا و اوليـای ديـن اسـت .كـذب
امری مطلقاً قبيح است و ساحت خدا و اوليای دين از امور قبيح منـزه اسـت .پـس نميتـوان در بيانـات
ايشان احتمال كذب را روا دانست؛ اما اين استدالل مردود است؛ زيرا همانطور كه علمای اصـول ،كـالم
و اخال يادآور شدهاند ،قبحِ كذب ذاتي آن نيست ،بلکه عنوان كـذب مقتضـي قـبح اسـت؛ يعنـي اگـر
عنوان كذب را بهتنهايي تصور كنيد ،قبيح است؛ اما ميتوان شرايطي را فر

كرد كه كذب بـرای فاعـل

آن حسن باشد؛ مثالً نجات نفس محترمه يک ضرورت است كه با وجود آن ،ديگر كذب قبـيح نخواهـد
بود يا اگر هم عنوان كذب را علت تامة قبح بدانيد ،به واسطة تزاحم با مصلحتي اهـم ،دسـتكـم مجـاز
خواهد بود .حال كه داستان از اين قرار است ،چرا نتوان شرايطي را فـر

كـرد كـه رعايـت مصـلحت

اهم ،كذب را بر خداوند و اوليای دين جايز كند؟! مثالً سطح فهم مخاطب يکـي از عوامـل بسـيار مهـم
برای القای مصلحتي خالف واقع است.
اما دربارة اينکه القای خالف واقع محقق است ،ميتوان شواهدی را ذكر كرد؛ زيرا:
الف) خداوند وجودی است كه هيچ نقصي در او راه ندارد :زمان ندارد؛ مکان نـدارد؛ تـدريج دربـارهاش
بيمعناست؛ دست ،پا و چهره داشتن ،راه رفتن ،غضب كردن ،ترحم داشـتن و ...بـرای خـدا محـال
است؛ اما با اين حال قابل انکار نيست كه در قرآن و در بسياری از روايات ،اين اوصاف و افعـال بـه
خدا نسبت داده شدهاند؛
ب) در احکام منسوخ ،خدا ابتدا خالف واقع را گفته و در نهايت واقع را بيان كرده است؛
ج) وجود تقيه از ناحية اوليای دين در گزارههای ديني مؤيد اين معنا (القای خالف واقع مصلحتي) است؛
د) اگر اين مبنا را نپذيريد ،قطعاً دچار تهافت خواهيد شد؛ آيا ميپذيريد كه عرش الهي بـر روی سـتوني
از ياقوت قرمز است و سر ديگر آن ستون ،در زمين هفتم بـر پشـت يـک مـاهي اسـت؟! (صـدو ،
 ، 1378ج  ،2ص  )31و بسياری از احاديث ديگر كه پذيرش آنها به عنوان ارائة واقع بدون تأويـل
و توجيه ،بسيار دور از ذهن است؛
ه) شماری از انديشمندان ،بيان آيات قرآني دربارة معاد جسماني را از باب رعايت سـطح فهـم مخاطـب
دانستهاند (اخوانالصفا ،بيتا ،ج  ،3ص .)77
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 4-2وجود پازلي واقعيت

قطعاً واقعيت بسيط نيست ،بلکه دارای اجزائي با نحوة چينش خاص است و ميدانيم تنها يک واقعيت وجود
دارد نه واقعيتهای متفاوت و متضاد .حال با توجه به خاصيتِ پازلي واقعيت ،نتيجه ايـن ميشـود :تنهـا در
صورتي ميتوانيد ادعا كنيد «واقعيت را شناختهايد» كه تمام اجزای آن را با چينش حقيقيشان شناخته باشيد؛
زيرا شناخت كل در گرو شناخت اجزا با چينش خاص آن است .ازآنجاكه بسياری از حقايق عالم برای مردم
بيان نشده است و بر اساس روايات تا زمان ظهور امام زمان تنها بخش انـدكي از علـم را مـردم خواهنـد

دانست ،پس قطعاً تا آن زمان ما واقعيت را آنگونه كـه هسـت ،نشـناختهايم؛ ازايـنرو آيـات و روايـات در
دسترس ما گره از كار ما باز نخواهند كرد؛ زيرا ممکـن اسـت بـا ضـميمة آن اجـزای مجهـول چهـرة ايـن
دانستههای ما به واسطة نحوة چينش متفاوت كامالً دگرگون شود .مثال ذيل مطلب را روشنتر ميكند:
واقعيت در نظر متکلمان تا قبل از سيطرة فلسفه و عرفان بر كالم با واقعيت در نظر ايشـان بعـد از آن
متفاوت است .متکلمان شيعي متقـدم ،پيـامبر را مخلـوقي از مخلو هـای الهـي ميداننـد كـه نقشـي در
آفرينش موجودات به عنوان علت فاعلي ندارد ،اما متکلمان متأخر با پذيرش «عقول عشره»« ،صـادر اول»
و «حقيقت محمديه» واقعيتي متفاوت ترسيم كردهاند و تغيير همين يک مؤلفه در نگاه اين دو گروه تـأثير
بسزايي در تفسير بسياری از واقعيتهای عالم هستي ،بر جای گذاشته اسـت .اسـتحکام اشـکال ،زمـاني
بيشتر ميشود كه به اين نکته توجه كنيم :انباشته شدن و تکرار بيشازحد مطالب در يک موضـوع ،خـود
غيرواقعنماست؛ زيرا اهميت بيشازحد را منجر ميشود .مثالً فر

ما ايـن اسـت كـه مسـئلة امامـت و

پيشوايي در منظومة فکری اسالم بسيار اهميت دارد .حال اگر خداونـد بـه واسـطة رعايـت سـطح فهـم
مخاطبان بيشتر به نقل داستانها يا مثالً مسئلة دين و شاهد گرفتن بر آن پرداخته باشد ،آيا ايـن منجـر بـه
غيرواقعنمايي گزارههای ديني نميشود؟!
حاصل مطالب گذشته آن است كه اين شبهه بر چندين مدعا استوار است:
الف) امکان و ضرورت اخفای مصلحتي واقع بر اثر تفاوت فهم مردم و تالزم آن با غيرواقعنمايي؛
ب) امکان القای مصلحتي خالف واقع بر اثر تفاوت سطح فهم مخاطبان و تالزم آن با غيرواقعنمايي؛
ج) وجود پازلي واقعيت و تالزم آن با غيرواقعنمايي.
قطعاً با تأمل و تفحص بيشتر ميتوان بر غنای شواهد و مؤيدات اين شبهه افزود كه به علت تنگنـای
حجم مقاله از آن درميگذريم .نگارنده در البهالی مباحث ذيـل بـه بررسـي هـر كـدام از ايـن مؤلفـهها
پرداخته ،در نهايت به اميد خدا گره از اين طناب سردرگم باز خواهد كرد.
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 .3مراحل پاسخ به شبهه
1ـ 3تبيين مؤلفههای پاسخ

مدعاهای نويسنده در مقام پاسخ به شبهة يادشده بدين قرارند:
 .1دين در صدد بيان تمام واقع و واقعيات نيست؛
 .2ويژگيهای متون ديني در حوزة واقعنمايي همان ويژگيهای متون تعليمي نيست؛
 . 3عدم بيان تمام واقع ،منافاتي با واقعنمايي گزاره های موجود ندارد (نفي ويژگي پـازلي نسـبت
به معرفت)؛
 .4كذب مصلحتي دربارة خداوند محال است؛
 .5در مواردی بيان خالف واقع مصلحتي برای انبيا و اوليای دين ممکن است؛
 .6برای بيان معارف الهي ،رعايت سطح فهم مخاطبان ضرورت دارد؛
 .7گفتار مطابق سطح پائين با واقعنما نبودن تالزم ندارد؛
 .8موارد بيان خالف واقع بر اساس مصلحت ،واقعنمايي گفتار اوليای دين را زيرسؤال نميبرد؛
 .9رعايت سطح فهم مخاطبان در نقل از طريق راهکارهايي مانند تمثيل ،تشبيه ،كنايه ،اجمـال و تفصـيل،
مطلق و مقيد و ...بوده است؛
 .10امکان وجود واقعيتي يکسره ديگر به بهانه رعايت سطح فهم منتفي است.
اثبات مدعاهای پيش گفته را در چهار عنوان كلي پيگيری ميكنيم :الف) قواعد فهم متون ديني ،ب) بيـان
واقع ،ج) بيان خالف واقع ،د) سطح فهم.
 .2-3قواعد فهم متون ديني

فهم متون ديني از سه مؤلفة فهم ،متن و ديني تشکيل شده است كه هر كدام احکام خاصي دارد:
 .1تفاوت فهمها از عللي متأثر است كه بسياری از آن عوامل ،اختياریاند .زمينههايي مانند اخـال ،
رفتار ،گناهان و عوامل فيزيکي در تفاوت فهم مؤثرند و برخي تا بيست حجـاب را بـرای فهـم
برشمردهاند (مکارم شيرازی و همکاران ،1374 ،ج  ،1ص )415 -308؛ ولي ايـن تفـاوت فهـم
مؤيد غيرواقعنما بودن سخن اوليای دين نيست؛ زيرا زمينة پيدايش و از بين بردن آن در دسـت
خود انسان است (طباطبائي ، 1417 ،ج  ،4ص  .)131-127انسان مسئول رفتارهـای اختيـاری
خود و پيامدهای آن است .پس اگر بپذيريم كه گناهان و خلق و خوی زشت انسان مانع از فهم
صحيح گزارههای ديني ميشود ،قطعاً نميتوانيم قصور را متوجه متون ديني بـدانيم؛ زيـرا اگـر
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همين انسان مرتکب اين گناهان نشده بود از طريق همين متون ميتوانست به واقع برسد .آری،
در برخي از انسانها به علت عوامل زيستشناختي ،شخص از كمترين حد فهم نسبت به آغـاز
و انجام هستي و حسن و قبح افعال قاصر است كه در اين صورت ،قطعاً تکليفي بر او نيست و
عدم فهم وی ناشي از غيرواقعنما بودن متون ديني نيست؛
 .2ويژگي نويسنده در فهم ما از اثر بسيار مؤثر است .اگر نوشتهای بـه دسـت شـما برسـد و بدانيـد كـه
نويسندة آن شخص حکيم و انديشمندی بوده است ،نگرش شما با هنگامي كـه بدانيـد نويسـندة آن
كودكي خردسال است ،بسيار متفاوت خواهد بود .امالكنندة قرآن خداونـد تباركوتعـالي اسـت كـه
عالم مطلق است؛ پس گفته وی نميتواند حاوی مطالب غلط باشد؛ قادر مطلق است ،پـس ميتوانـد
واقع را به دست مردم برساند؛ عادل است ،پس در حق بندگان ظلم روا نميدارد و ايشـان را گمـراه
نميكند؛ حکيم است ،پس خلقت و آفرينش انسان سر از لغو در نميآورد و خيرخواه مح

است،

پس به دنبال فريب مردمان نيست و خير ايشان را ميخواهد؛
 .3گام ديگر برای فهم صحيح از هر متني اين است كه توجه داشته باشيم حـق دانـهچيني نـداريم .بايـد بـه
خوشهای از جمالت كه در موضوع واحد صادر شدهاند ،توجه كنـيم و آن دسـته را نيـز در بسـتر كـل
منظومة فکری نويسنده مورد مطالعه قرار دهيم .متون ديني نيز از اين قانون مستثنا نيستند .ضرورت ايـن
گام و عدم اطالع اعراب نسبت به همة لغات و آيات قرآن ،ادعای ابنخلدون را كه همـة اعـراب تمـام
قرآن را ميفهميدهانـد (ابنخلـدون ، 1413 ،ج  ،1ص  )438رد ميكنـد (صـدر ، 1434 ،ص -316
 .)317نقل حاوی ناسخ و منسوخ ،عام و خاص ،محکم و متشابه ،مطلق و مقيد است .ازايـنرو برخـي
از آيات برخي ديگر را تفسير ميكنند .با توجه به اين نکته است كه مغالطة مستشـکل آشـکار ميشـود.
مستشکل با استشهاد به انتساب آمدوشد ،دستوپا ،نشستوبرخاست ،اخـم و لبخنـد و  ...بـه خداونـد
تباركوتعالي در قرآن ،مقتضای حکمت خداوند و رعايت سطح فهم مخاطب را القای كذب مصـلحتي
دانسته بود .پاسخ اين است كه اوالً ظهور آيات به صورت معنای اسـتعمالي در ايـن معـاني تشـبيهي و
تجسيمي درخور تأمل است؛ زيرا بسياری از اديبان چنين ظهوری را انکار كردهاند؛ ثانياً برای فهـم مـراد
جدی كالم ميبايد به قرائن متصله و منفصله (حاليه و عقليـه) توجـه داشـته باشـيم كـه هـم خداونـد
تصريح به «لم يکن له كفوا احد» كرده است و هم عقل ،تجسم خدا را محال ميداند.
اشکال :ممکن است مستشکل در ادامة اشکال چنين بگويد :اگـر ايـن آيـات را در كنـار آيـات نفـي
مشابه از خداوند قرار دهيم ،ضرورتاً معنای مدنظر شما استخراج نميشود؛ زيرا ديگـران نيـز همـين
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دو دسته از آيات را ديدهاند ،ولي خروجي استنباطشان اين شده است :خدا دست دارد ،ولي نه ماننـد
دست بشر؛ چهره دارد ،نه مانند صورت بشر و ...اما اشکال بر سر اين است كه اصـالً چـرا خداونـد
اينگونه مطالب خالف واقع را در قرآن آورده اسـت؟ اگـر بگوييـد بـه سـبب رعايـت سـطح فهـم
مخاطبان كه ذهنشان با موجودی مجرد كه عاری از هـر گونـه نقصـي اسـت ،انسـي نداشـته اسـت،
خواهيم گفت :الزمة اين سخن ،غيرواقعنما بودن آن آيات است.
در پاسخ به مستشکل ميتوان گفت :بـر فـر

كـه ايـن بيانهـا بـه صـورت معنـای اسـتعمالي در

جسمانيت خدا ظهور داشته باشند ،باز هم قطعاً اين آيات غيرواقعنما نيستند؛ زيرا مهم اين اسـت كـه
به معنا و مراد جدی متکلم دست بيابيم .برای اين كار بايد تشخيص دهيم كدام عبارت اصل اسـت و
كدام فرع .كدام سطح عالي مطلب است ،كدام تنزيل آن مطلـب عـالي در رتبـه فهـم سـاده و پـائين
مردم .برخي از اهلسنت دچار اين اشتباه شدهاند .كساني كه قائل به تجسيم شـدهاند ،خواسـتهاند بـه
ظواهر ديني پايبند باشند ولي نتوانستهاند اوالً بفهمند كه همة الفا و گزارههای ديني در يـک سـطح
معرفتي بيان نشده است و ثانياً نتوانستهاند بفهمند كه مثالً «لم يکن لـه كفـوا احـد» اصـل ،محکـم و
سطح عالي معرفتي است و بقية گزارههايي كه ناظر به جسمانيتاند مربو به سطوح پـائين هسـتند.
ازاينرو ايشان دو گروه شدهاند :كساني هرچند اندك كه بدون توجه به «لم يکن له كفوا احـد» قائـل
به جسمانيت اهلل شدهاند (سبحاني ،بيتا ،ج  ،1ص 150؛ ج  ،2ص  )7و گروهي ديگـر كـه گفتهانـد
خدا دست ،پا ،چهره ،ضحک ،بکاء و ...دارد ،ولي نه مانند ما انسانها ،بلکه بدون كيفيت و تشـبيه بـه
مخلو (سبحاني ،بيتا ،ج  ،2ص  )98يا اينکه گفتهاند« :االنتساب معلوم و الکيفية مجهوله والسهؤال
عن بدع » (سبحاني ،بيتا ،ج  ،3ص )153؛
 .4متون ديني دارای ويژگيهايياند كه آنها را از متون ديگر مانند متون آموزشي ،ادبياتي ،عرفـاني و تـاريخي
متمايز ميسازد .مهمترين ويژگي متون ديني كه ميتوان آن را علت ديگر ويژگيهـا دانسـت ،هـدف از
نگاشتن اين متون است .متون ديني تنها برای تعليم و آموزش امال نشدهاند .مهمتر از تعلـيم ،امـر تزكيـه
و تربيت جامعه است .جامعه از افراد متفاوت از جهت جنسـيت ،سـن ،دانـش ،انگيـزه و خلقوخـوی
تشکيل شده است .متن ديني ،همة اين افراد را مدنظر قـرار ميدهـد .متـون دينـي تنهـا جنبـة تعليمـي
ندارند ،بلکه يکي ديگر از ويژگيهای آنها ابتاليي و ماية آزمايش بـودن آنهاسـت .ازايـنرو مـتن دينـي
عالوه بر رعايت سطوح فهم مختلـف (طباطبـائي ،1382 ،ص 17؛ طباطبـائي ، 1417 ،ج  ،3ص -56
 )63بر اثر عوامل ديگری مانند امتحاني بودن نيز دچار تشابه آيات ميشود .ازاينرو اين ادعـا كـه نسـل
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نخست مخاطب قرآن در مرتبة اول ميبايد فهمي صـحيح از آن متـون داشـته باشـند (جـوادی آملـي،
 ،1373ص  )57-55به نظر صحيح نميرسد؛ زيرا همانطور كه شواهد تاريخي اين ادعا را رد ميكنـد،
ادلة عصمت نيز مقتضي فهم معصومانة مردم از وحي نيست ،بلکه بيشترين توان ايـن ادلـه ،اثبـات ايـن
نکته است كه «راه فهم صحيح بر مردم از ناحية خدا مسدود نباشد».
 .3-3بيان همة واقع

موافق با ادعای مستشکل ،ميپذيريم كه دين ادعای بيان همة واقع و واقعيات را ندارد .محال بـودن ذكـر
وقايع بينهايت از بدو خلقت تا ابد ،عدم تعليم اجزای بيشمار نظام خلقت و قوانين حاكم بـر آن و نيـز
عدم بيان همة احکام با تمام جزئياتش برای بشر همگي مؤيد ادعای پيشگفتهاند .اوليـای ديـن در زمـان
حضور نيز ميفرمودند« :علينا القاء االصول اليکم وعلـيکم التفـرع» (مجلسـي ، 1404 ،ج  ،2ص )245؛
اما آيا بيان بع

واقع ،با واقعنمايي گزارههای موجود منافات دارد؟!

مستشکل با تشبيه واقع به پازل ،شناخت بع

واقع را غيرواقعنما دانست .در پاسخ بايد گفـت :اگـر

منظور از ويژگي پازلي واقع ،سطح باالتر از آن معرفت است ،سطوح واقعيت اجزای يک كـل نيسـتند و
با هم تعار

و تناقضي ندارند؛ ولي اگر منظور ،بخشهايي از يک سطح از واقع باشد ،در ايـن صـورت

اجزای نسبت به كل خاصيت پازلي دارنـد و تـا نحـوة قـرار گـرفتن اجـزا در كنـار يکـديگر را نـدانيم،
نميتوانيم كل را تماماً و آنگونه كه هست بشناسيم .با اين حال ،اين به معنای انکار ارزش معرفتي اجـزا
نيست؛ ولو تمام اجزا را نشناخته باشيم يا نحوة چينش اجزا را ندانيم؛ بلکه شناخت هر جزء اگـر نسـبت
به بقية اجزا البشر در نظر گرفته شود ،تماماً علم است و تاريکي جهل بر هيچ بخش از آن علم نيفتـاده
است .اين ادعا در مثال فيل و توصيف آن هويداست .اگر هر كدام از افـراد ،شـناخت بخشـي از فيـل را
بشر شيء يا بشر ال در نظر نميگرفتند (تفسير نميكردند) ،بلکه آن را البشر در نظـر ميگرفتنـد و
ميگفتند «دارای سطحي صاف»« ،دارای جزئي شبيه بادبزن»« ،دارای بخشي شبيه سـتون» و ...در معرفـت
خود به خطا نميرفتند .آری اگر شناخت جزء بشر شيء و يا بشر ال نسبت به بقيه اجزا كه وجود يـا
عدمشان ثابت نشده است در نظر گرفته شود ،ممکن است علم و معرفت آن مشـوب بـه جهـل بشـود؛
ازاينرو پيشنهاد ميشود كه هيچ گـزارهای را نمايـانگر تمـام واقـع در نظـر نگيـريم و ازآنجاكـه حالـت
البشر قابل جمع با حاالت گوناگون است ،شناخت آن جزء را ميتـوان بـا فـرو

متعـددی در هـم

آميخت و به شناخت كل نزديکتر شد؛ اما معنای اين نزديکتر شدن ،هرگـز نسـبيت نيسـت .در چنـين
مواردی اگر اختالف عرضي بين دو نقل يا دو فهم رخ دهد ،چون بخشهای متفاوت مدنظرند ،فهمشـان
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و غيرقابلجمع نيست (جوادی آملي ،1373 ،ص  .)128بله ،اگر در مقـام فهـم و سـپس بيـان،

تماميتخواه و مطلقگو باشند ،كار به تعار

ميانجامد؛ اما ايـن تعـار

بـه سـلب كلـي يـک طـرف

نميانجامد ،بلکه با رفع اطال از مدعای هر دو طرف و فهم هر مطلـب در موقعيـت شايسـته و بايسـتة
خود ،تعار

برطرف ميشود.

 .4-3بيان خالف واقع

در نظر مستشکل ،ضرورت رعايت سطح فهم موجب كذب مصلحتي از ناحية خدا و اوليای ديـن ميشـد.
در ادامه ،امکان كذب مصلحتي از ناحية خدا و اوليای دين را به صورت جداگانه بررسي ميكنيم.
 .1-4-3بررسي امکان کذب مصلحتي از ناحيه خدا

يکي از مقدمات مستشکل اين بود :ازآنجاكه كذب مقتضي قبح است ،پـس ميتـوان شـرايطي را فـر
كرد كه كذب برای خداوند نيز ممکن باشد .بسياری از علما از آغاز اين مقدمه را منکر شـدهاند و كـذب
را علت تامة قبح دانستهاند .ايشان موارد جـواز كـذب را از بـاب تـزاحم و لـزوم تقـديم اهـم بـر مهـم
دانستهاند نه از باب حسن كذب (حلي- 1413 ،ب ،ص  .)290اينکه فاعل كذب ،خدا باشد يـا انسـان،
تأثيری در اينکه كذب مقتضي قبح باشد يا علت آن نخواهد داشت؛ ولـي بـر فـر

پـذيرش اقتضـايي

بودن عنوان كذب نسبت به قبح ،ميتوان اينگونه پاسخ داد :حسن كذب نسبت به گويندگاني اسـت كـه
راه ديگری برای جلب منفعت اهم يا دفع مفسدة اهم نداشته باشـند .خداونـدی كـه قـادر علـياالطال
است مقهور هيچ عاملي نيست .عالم علياالطال است ،پس ميداند چگونه واقع را بـه بنـدگانش كـه از
سطح فهم پائيني برخوردارند برساند؛ خيرخواه مح

است ،پس مانعي بر سر آگاهيـدن مـردم بـر سـر

راهش نيست .در نتيجه ،نسبت كذب مصلحتي به خداوند تباركوتعالي محال است .ايـن عـالوه بـر آن
است كه اگر كذب مصلحتي بر خدا جايز باشد ،ديگر به هيچكدام از سخنان وی اطميناني نيست (حلـي،
 1413الف ،ص57؛ استرآبادی ،1382 ،ج  ،2ص .)281
اين برهان خلف (پاسخ دوم) بهتنهايي ريشة اشکال را نميخشکاند؛ زيـرا مستشـکل ميتوانـد ادامـه
دهد :من به اين الزمه (عدم اطمينان به كالم خدا) به صورت جزئي پايبند ميشوم؛ هر آنچه از خبرهـای
خداوند با دليل عقل سازگار باشد مانند توحيد ،عدل و نبوت را قطعاً صـاد مـيدانم ،ولـي دربـارة هـر
آنچه عقل دربارهاش ساكت است ،احتمال كذب مصلحتي ميدهم.
شايد بتوان در پاسخ گفت حجيت پيامبر را با دليل عقلي اثبات نموده ،اعجاز قرآن و كالم خدا بـودن

بررسي تأثير رعايت سطح فهم مخاطبان از ناحية خدا و اوليای دين در واقعنمايي متون ديني 83 

آن را از طريق عقلي اثبات ميكنيم .سپس با تمسک به آيات قرآن (بدون اينکه مرتکب دور شده باشـيم)
كه خداوند تمام آيات خود را بالصراحه حـق (بقـره91 :؛ يـونس 76 :و  )94و صـد (زمـر... )33-32:
ميداند ،كذب مصلحتي را از خداوند نفي ميكنيم.
مستشکل ميتواند ادامه دهد كه خود بيانات نافي كذب از خدا نيز ميتوانند مصـدا حسـن كـذب
مصلحتي باشند ،در پاسخ ميگوييم كـه بـر فـر

پـذيرش ،ولـي مقتضـای پـذيرش اوصـاف الهـي و

مصلحت بودن اين كذب ،آن است كه اعتقاد به اين گزارهها فعالً در اين دنيا برای انسـان مصـلحت دارد
و اين مصلحت ،خود امری واقعي است .پس شما بين دو امر مخيريد :الف) واقعيت داشتن محکـي ايـن
گزارهها ،ب) واقعيت داشتن مصلحت اعتقاد به واقعي بودن محکي اين گزارهها و عمل بر اساس آنها.
ارزيابي پاسخ :به نظر ميرسد كه بر فر

پذيرش امکان كذب مصـلحتي بـرای خـدا ،بـهرغم

تالش برای پاسخ به مستشکل ،بههرحال واقعنمايي و صد گزارههای ديني منتفـي ميشـود .ايـن
پاسخ هرچند واقعي بودن مصلحت را به اثبات ميرساند ،ولـي صـد گزارههـای دينـي را اثبـات
نميكند .با اين همه ازآنجاكه امکان كذب مصلحتي برای خدا محال دانسته شد ،واقعنمايي كلمـات
خدا به اثبات ميرسد.
 .2-4-3بررسي امکان کذب مصلحتي از طرف انبيا و امامان

اسناد كذب به خداوند ولو از روی مصلحت محال است؛ ولي بيان خالف واقـع از روی مصـلحت
توسط انبيا و امامان (به علت محدوديتهای بشری) نهتنها محال نيسـت ،بلکـه در مـواردی ماننـد
تقيه برای ايشان محقق است (مجلسي ، 1404 ،ج  ،2ص )73؛ اما بيـان خـالف واقـع بـه جهـت
رعايت سطح فهم مخاطب توسط پيامبر يا امام درخور تأمل اسـت؛ زيـرا همـانطور كـه از بيانـات
خود ايشان استفاده ميشود ،بيانات ايشان نيز دارای وجوه معنايي متعددی است كه ممکن است هر
كدام از آنها مدنظر ايشان بوده باشد (صدو  ، 1403 ،ص )3-1؛ اما اگر فـر

شـود كـه كـذب

مصلحتي به صورت نادر از ايشان صادر شده باشد ،باز نميتـوان حکـم بـه غيرواقعنمـا بـودن آن
بيانات كرد؛ زيرا وظيفة مخاطب اين است كه بيانات ايشان را به صورت مجموعي و در مقام شـاخ
و برگ آيات قرآني در نظر بگيرد .وقتي در قرآن خالف واقع مصلحتي راه نداشته باشـد و موظـف
باشيم خوشه و مجموعة كلمات ايشان را مدنظر قرار دهيم ،وجود خالف واقع مصلحتي به صورت
موجبة جزئيه در سخنان اوليای دين ضرری نميزند؛ زيرا با ارجاع آنها به قرآن و ديگر روايات ،آن
روايات معنای صحيح خود را باز مييابند.
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 .5-3سطح فهم مخاطب

ازآنجاكه در درون انسان سه قوه (عاقله ،متخيله و حواس پنجگانه) متنـاظر بـا سـه عـالم (عقـل ،مثـال و
ماده) وجود دارد و رشد و تعالي فهم انسانها بسته به ميزان پـرورش ايـن قـوا در وجـود انسانهاسـت
(حسنزاده آملي ،1369 ،ص  ،153 -120به نقـل از صـدرالمتألهين1981 ،م ،ج  ،3ص  ،)107ازايـنرو
برای بعضي انسانها ،سطح فهم عقلي ،در برخي مثالي و در برخـي حسـي ،غلبـه دارد .ازايـنرو اوليـای
دين با توجه به شناخت واقعي از مخاطب خود آن سطح از معنا را كه مناسب حال اوست بـرايش بيـان
ميكنند( .مجلسـي ، 1404 ،ج  ،75ح  .)278ارائـة سـه سـطح معـارف عقلـي ،مثـالي و حسـي بـرای
انســانهای متفــاوت ،موجــب آن شــده اســت كــه قــرآن و روايــات دارای بطــون معنــايي بشــوند
(طباطبائي ، 1417،ج ،3ص 73؛ صدو  ، 1403 ،ص  )2-1و نسبت اين بطون بـا هـم ديگـر نسـبت
طولي باشد (طباطبائي ، 1417،ج  ،3ص 67-64؛ طباطبائي ،1373 ،ص  .)21-20مرتبـة واال و اعـالی
قرآن همان امالکتاب است كه ميفرمايد« :وانه في ام الکتاب لدينا لعلي حکيم» و مرحلة نازلش نزد مـردم
و به لفظ عربي ظهور كرده است« :حم و الکتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا لعلکـم تعقلـون» (زخـرف:
3-1؛ جوادی آملي ،1378 ،ص .)37-35
سطح معرفتي نه در شخص واحد ايستاست و نه در جامعه .ممکن است مسـئلهای در زمـاني جـزو
مسائل غام

و پيچيده بوده باشد ،ولي اكنون در زمره بديهيات بهشمار آيد .مسئلة زمانمند نبـودن خـدا

در صدر اسالم از مسائل نظری بوده است ،ولي اكنون از مسـائل بـديهي علـوم عقلـي شـمرده ميشـود

(جوادی آملي ،1378 ،ص  .)453زراره در محضر امام صاد  حرفي زد كه الزمـهاش زمانمنـد بـودن
خدا بود .امام صاد  كه به ديواری تکيه داده بودند ،به يکباره نشستند و گفتند :ای زراره! محال گفتـي

(كليني ،1362 ،ج  ،1ص 90؛ مجلسي ، 1404 ،ج  ،54ص .)160

رعايت سطح فهم مخاطب كـه مقتضـای حکمـت اسـت ،بـرخالف ظـاهر عبـارت عالمـه طباطبـائي
(طباطبائي ،1382 ،ص  )17تنها جنبة كيفي ندارد ،بلکه جنبة كمي نيـز دارد .پيـامبر بـرای برخـي از اعـراب
تنها يک سوره كوچک از قرآن را تالوت ميفرمود و برای برخي كل قـرآن را تفسـير ميكـرد .سـخنگوی
حکيم هم تالش ميكند از مطالبي كه ذهن مخاطب را به تحير مياندازد بپرهيـزد و هـم اينکـه آن دسـته از
مطالب را كه در سطح فهم اوست ،با تقريـر و شـيوهای بيـان كنـد كـه مخاطـب آن را درك كنـد .هرچنـد
ميتوان معارفي را فر

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

صفات خداوند ازآنجاكه مستلزم احاطه بر وجودی بينهايت است ،محال است .عالمـه طباطبـائي علـم بـه
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قيامت را در زمرة اموری كه علم به آن برای همة انسانها محـال اسـت ميداننـد (طباطبـائي ، 1417،ج ،8
ص  .)372-371با توجه به اين مطالب ،ميتوان سخنان اوليای دين را بر سه دسته دانست:
الف) برخي از آنها به لساني آسان بيان شدهاند و مضموني همهفهم دارند و به حقايق عميق نميپردازند؛
ب) برخي از اين سخنان تنها ظاهری ساده دارند كـه در مرحلـهای از فهـم بـا مخاطبـان عـام همراهـي
ميكنند ،اما باطني هم دارند كه هرچه مخاطب قدرتمندتر باشد ،بيشتر ميتواند از آنها استفاده كند؛
ج) برخي از اين سخنان ظاهر و باطنشان متناسب با مخاطب قویالذهن است و حتي فهم ظاهر آن هـم
برای انسانهای معمولي ممکن نيست.
ازآنجاكه عموم مردم در سطح متوسط قرار دارند ،عموم آيات قـرآن كـريم و بسـياری از روايـات از
گونة دوماند؛ اما وقتي معصوم با امثال سلمان سخن ميگويد ميتوان انتظار داشت كـه افـراد معمـولي در
فهم آن باز بمانند و حتي در ادراك معاني اولية آن دچار مشکل شوند؛ زيرا مخاطب شخصي ويژه اسـت
كه كالم امام به مقضای فهم او حاوی معاني عميق و دقيق اسـت (سـاجدی و مرتضـوی شـاهرودی،

بيتا ،جزوة درسي) .عبداهللبنسنان كه از ذريح محاربي شنيده بود؛ امام صـاد  تفسـير تفـثهم را لقـاء
االمام ،و تفسير نذورهم را انجام مناسک حج دانسته است ،به امام صاد  رجوع كـرد و از تفسـير آيـة

شريفة «سپس بايد آلودگي خود را بزداينـد و بـه نـذرهای خـود وفـا نماينـد» (حـج )29 :پرسـيد .امـام
فرمودند« :چيدن سبيل و گرفتن ناخن» .عبدهللبنسنان گفت :آقاجان! فدای شـما شـوم ،ذريـح از طـرف
شما خبر داد كه شما فرمودهايد :منظور از «ليقضوا تفثهم» لقای امام است و منظـور از «وليوفـوا نـذورهم»
آن مناسک خاص است .حضرت فرمودند« :همانا قرآن ظاهر و باطني دارد و چه كسي مانند آنچه ذريـح
تحمل دارد ،ظرفيت دارد» (مجلسي ، 1404 ،ج  ،89ص .)84
 .6-3شيوههای کاربردي رعايت سطح فهم

اوليای دين برای بيان معارف الهي به مخاطبان خود كه دارای سطوح فهم متفاوتي بودهانـد ،از شـيوههای
متفاوتي بهره جستهاند .برخي از نويسندگان گويا تنها راه بيان مطالـب بـرای سـطوح پـايين را تمثيـل و
تشبيه معقول به محسوس دانستهاند (طباطبائي ، 1417،ج  ،3ص .)63-60
 .1-6-3تشبيه

فهم عموم افراد بشر بيشتر با محسوسـات سـروكار دارد و نميتوانـد مـافو آن را بهآسـاني درك كنـد .از
سوی ديگر هدايت ديني پروردگار اختصاص به گروهي خـاص نـدارد ،بلکـه بايـد تمـامي مـردم و همـة
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طبقات از آن برخوردار شوند .ازاينرو يکي از راههای رعايت مقتضای سطح فهم مخاطب آن است كـه آن
واقعيتي را كه وی توان ادراكش را ندارد به آنچه او ميشناسد و تشابهي با آن حقيقـت دارد ،تشـبيه كنـيم و
او را متوجه وجه شبه كنيم .مثالً برای كودك ،ازدواج و لذت آن را به خوردن آب نبات تشبيه ميكنند .امـام

صاد  برای هشامبن حکم علم خدا را جزو كماالت خدا معرفـي ميكنـد (صـدو  ، 1398 ،ص 135؛

مجلسي ، 1404 ،ج  ،4ص  ،83ح  ،)13ولي امام باقر برای حمران علم خدا را نسبت بـه ذاتـش ماننـد
دست انسان به انسان ميداند (صدو  ، 1398 ،ص  .)135اگر ظاهر روايـت را در نظـر بگيـريم ،جزئيـت
علم نسبت به ذات برداشت ميشود كه هم خالف عقل است و هم خالف بسياری از آيات و روايات؛ امـا
ميتوان روايت را با توجه به مجموع ادلة نقلي اينگونه معنا كرد كه امام ميخواسته انفکاكناپذيری علـم را
نسبت به ذات بيان كند و آن را به دست نسبت به بدن تشبيه فرموده است.
 .2-6-3تمثيل

تمثيل نيز يکي از انواع تشبيه است؛ اما ويژگيای كه آن را خاص ميكند ،اين است كه در تمثيل وجـه شـبه
از امور متعدد انتزاع شده است؛ به گونهای كه در دل تمثيل ،تشبيههای متعدد نهفته اسـت (محمـدی،1387 ،
ص  .)228-227قرآن كريم معانيای را كه برای ذهن مردم شناختهشده است ،برميگيـرد و معـارفي را كـه
برای مردم ناشناخته مانده در قالب آن معاني درميآورد تا مردم آن معارف را بفهمنـد .خداونـد سـبحان بـه
اين نکته تصريح فرموده است« :وتلک االمثال نضربها للناس ومـا يعقلهـا اال العـالمون» .خداونـد  19بـار در
قرآن تصريح به تمثيل فرموده است .خداوند تنزيل قرآن را با تمثيل جاری شدن آب از آسمان و پـر شـدن
هر پيمانهای به اندازة سعه وجودی خودش بيان كرده است« :انزل من السـماء مـاء فسـالت اوديـه بقـدرها»
(رعد )17 :در اين آيه تشبيههای متعددی مطرح شده است كه انسجام مشبهٌبهها اين تشبيههای متعـدد را بـه
تمثيل تبديل كرده است .توضيح اينکه اوالً همانطور كه سرچشمة آب بـاران از آسـمان اسـت ،سرچشـمة
قرآن نيز عنداهلل است« :انا جعلناه قرآنا عربياً لعلکم تعقلون وانه في ام الکتاب لدينا لعلي حکيم»؛ ثانيـاً نـزول
قرآن به نزول باران تشبيه شده است؛ ثالثاً همانطور كه باران بر همة سرزمينها يکسان ميبارد ،قـرآن همـه
انسانها را مورد خطاب قرار داده است؛ رابعاً همانطور كه هر دره و سرزميني به انـدازة گنجايشـش از آب
باران بهره ميگيرد ،انسانها نيز به اندازة ظرفيت خود از آب باران بهره ميگيرند.
 .3-6-3اجمال و تفصيل

اذهان ساده و دارای سطح فهم پايين ،توانايي فهم بسياری از تفاصيل را ندارند .ازاينرو بهتر اسـت در مقـام
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بيان برای ايشان به اجمال مطالب بسنده شود؛ مثالً بگوييم« :خدا يکي است»؛ ولي برای اذهـاني كـه قـدرت
فهم باال دارند ،معارف بهتفصيل بيان شود؛ مثالً در بحث توحيد ،به بيان توحيـد ذاتـي ،صـفاتي ،افعـالي و...
بپردازيم .امامان به اين نکته توجه ميكردهاند .ازاينروست كه ميبينيم ائمه يک پرسش را بـرای يـک

نفر باز مينمايند و پاسخ تفصيلي ميدهند (صدو  ، 1398 ،ص ،220ح )29؛ مـثالً در پاسـخ بـه پرسـش
هشامبن حکم درباره اسماءاهلل و نحوة اشتقاقش (صدو  ، 1403 ،ص  ،15ح )7؛ ولي برای فرد ديگـر بـه
پاسخي اجمالي بسنده كردهاند (صدو  ، 1403 ،ص  ،15ح  .)6تفاسير متفاوت رضا و غضب خداونـد را
شايد بتوان از مصاديق همين اجمال و تفصيل دانست .در روايتي امام غضب خدا را به معنـای عقـاب خـدا
تفسير ميكند؛ زيرا تغيير بر خدا راه ندارد و تغيير صفت مخلوقين اسـت (صـدو  ، 1403 ،ص  ،19ح 1؛
همان ،ص  ،20ح  .)3در روايتي ديگر امام ضمن اعالن عدم انفعال خدا ،رضا و غضب خداوند را بـه رضـا
و غضب اوليای الهي تفسير كردهاند (صـدو  ، 1403 ،ص  ،19ح  .)2البتـه گـاه در مقـام تعلـيم بعکـس
است :برای اذهان ساده ميبايد تفصيل داد ،ولي برای سطوح بـاالی معرفتـي اشـارهای كـافي اسـت .بـرای
صاحبان فهم واال يک «لم يکن له كفوا احد» كافي است ،اما برای اذهان ساده نيـاز بـه تفصـيل اسـت .نفـي

زمان ،نفي مکان ،نفي تغيير ،نفي جسمانيت ،نفي خواب و خوراك و ...همـه تفصـيل آن اجمالانـد .عالمـه
طباطبائي يکي از وجوه ذكر شريفة «لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَال دِماؤُها وَلکِـنْ يَنالُـهُ التَّقْـو مِـنْکُمْ» را رعايـت
سطح فهم سادة مخاطب ذكر ميكند (طباطبائي ، 1417 ،ج  ،14ص .)366
 .4-6-3نمونههای مختلف

ذكر مصدا يکي از بهترين راههای تعريف و رعايت فهم مخاطب است؛ اما هر مثالي مناسب حـال هـر
شخصي نيست .بايد در آوردن مثال نيز سطح فهم مخاطب را رعايت كرد .عالمه طباطبائي در ذيل آيـات
سورة جاثيه ،تفاوت تعبير را كه خداوند تبارك و تعالي آسمانها و زمين را آيه بـرای مـؤمنين قـرار داده
است ،انسان و ديگر حيوانات را برای اهل يقين نشانه قـرار داده اسـت و پيدرپـي آمـدن شـب و روز،
آمدن باران و بادها را دليل برای عاقالن قرار داده است ،دليل بر رعايت سـطح فهـم مخاطبـان و رعايـت
حال ايشان ميداند (طباطبائي ، 1417 ،ج  ،18ص  156و .)157
 .5-6-3برهان انّ و برهان لم

گاهي چون فهم علت حقيقي مطلب بر مخاطب سخت است ،به جای اينکه به بيان علت واقعـي حکـم
بپردازيم ،از طريق برهان انّ به ذكر معلولها و نشانههای علت حقيقي پرداخته ،با وجـود معلـولْ وجـود

88

 ،سال هفتم ،شماره دوم ،پاييز و زمستان 1395

علت ،و با نبود معلولْ نبود علت حقيقي را نتيجهگيری ميكنيم .خداوند تبارك و تعالي در مقام نفي علـم
غيب ذاتي از پيامبر ،به جای اينکه به بيان علت حقيقي اين مطلب و چرايي اختصاص علـم غيـب ذاتـي
به خود بپردازد (مثالً به جای اينکه فقير بالذات بودن پيامبر و تمام اوصاف و حاالت وی را اثبات كنـد و
الزمة آن را اين بداند كه اگر پيامبر غيب ميداند ،اين ذاتاً اختصاصي به او ندارد ،بلکـه اعطـايي از ناحيـة
خداوند به اوست) ،صرفاً نشانههای علم غيب را بيان ميكند و به علت عدم صـد آنهـا دربـارة پيـامبر
نتيجه ميگيرد« :پيامبر علم غيب ندارد» (اعراف188 :؛ طباطبائي ، 1417 ،ج  ،8ص .)372
 .6-6-3توسعه در معنا با حفظ معناي اول

مخاطباني كه دارای سطح فهم پايينتری هستند ،ممکن است به واسطة دانستههای محـدود خـود يـا بـه
سبب انگيزههای مربو به اخالقيات ،تنهـا هسـتة اول از يـک مطلـب را درك كننـد و اگـر حوزههـای
گستردهتر از آن مطلب برايشان بيان شود ،يا در اثر نفهميدن كنه مطلب و يا به واسـطة هواهـای نفسـاني،
آن را انکار كنند .در اينگونه موارد ضرورت دارد تنها هستة اول موضوع برای آنها بيان شود .كنية پيـامبر
ابوالقاسم است .هستة اول علت آن اين است كه فرزندی به نام قاسم داشته است؛ اما حلقة دوم كه البتـه
رابطة طولي با معنای اول ندارد ،اين است كه پيامبر پدر همة امت است و اميرالمـؤمنين كـه تقسـيمكنندة

(قاسم) بهشت و جهنم است نيز از امت است .امام رضا در مرتبة اول هسته اول را بيـان ميكنـد و در
مرتبة دوم ،هستة ،دوم از معنا را ذكر ميفرمايد (صدو  ، 1378 ،ج  ،2ص )85
 .7-6-3اسناد فعل به وسائط شناخته شده

در نظام طولي خلقت ممکن است افعال با وسايط بسياری به وجود بياينـد .كسـاني كـه از سـطح ادراك
پايينتری برخوردارند ،تنها وسايط مشهود را ادراك ميكنند و وسايط پنهان را يـا اصـالً نميشناسـند يـا
كمتر درك ميكنند .در اين صورت اگر گوينده بخواهد آن واقعيـت را در سـطح ادراك مخاطـب خـود
بيان كند ،بايد آن را به وسـايط شناختهشـدة او حمـل كنـد .دادن نسـبتهای افعـال مختلفـي همچـون
ميراندن ،زنده كردن ،وحي كردن و آوردن باران به خدا ،مالئکه و اسباب طبيعي ميتوانـد از ايـن جهـت
باشد .البته واضح است كه كف ايمان توحيد در ربوبيـت اسـت؛ بنـابراين شـخص مسـلمان ورای ايـن

اسباب عادی بايد به خداوند به عنوان «رَبّ» اعتقاد داشته باشد .مأمون از امام رضا از وجه اينکـه چـرا
اميرالمؤمنين را قسيم الجنه والنار ميدانيد ،ميپرسد .حضرت در پاسخ ،سـبب قسـمت بهشـت و جهـنم
توسط اميرالمؤمنين را روايت معروف پيامبر برميشمرد كه «حب علي ايمان و بغضه كفر»؛ ولي در مقـام
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توضيح برای اباصلت هروی ،فاعل تقسيم بهشت و جهـنم را شـخص اميرالمـؤمنين ميدانـد (صـدو ،
 ، 1378ج  ،2ص  .)86اين دو معنا در عر

يکديگر نيستند و وجود يکي نافي ديگری نيست.

 .8-6-3عام و خاص ،اطالق و تقييد

يکي از روشهای رعايت سطح فهم مخاطب ،آوردن كلمات عام و مطلق برای اذهاني اسـت كـه دارای
سطح فهم و ادراك پايينتر هستند ،بدون آنکه موارد تخصيص و تقييدها ذكر شود .البته واضح است كـه
اين ظهور و اطال بدوی برای مخاطب اوليه و اذهان عامي شايد حجت باشد ،اما برای انديشـمندی كـه

در پي كشف مراد جدی متکلم است ،فحـص از مخصـص و مقيـد الزم اسـت .امـام رضـا در مقـام
توضيح رواياتِ «اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم» و «دعوا لي اصحابي» ميفرمايـد :ايـن روايـات
صحيحاند ،ولي منظور كساني است كه در امر دين و ايمانشان تغييری حاصل نشده باشد؛ و شـاهد آن را
بقية روايات پيامبر ذكر ميكند (صدو  ، 1378 ،ج  ،2ص .)87
در اينجا به ادعای قاضي سعيد قمي دربارة الهيات سلبي و احتمالي كـه اخـوان الصـفا دربـارة معـاد
روحاني داده بودند ميپردازيم .هر دو دسته ادعا كردند كه بايد از تمام ظواهر دربارة انتساب اوصـاف بـه
خدا و ظواهر معاد جسماني دست برداريم؛ زيرا اين متون برای سطوح پايين معرفت ارائه شـدهاند ،ولـي
در مقابل در مقام پاسخ به ايشان بر اين ظواهر تأكيد كردهاند .به نظـر ميرسـد بـه جهـت روشـي ،نکتـة
درخور تأمل و رهگشا اين است كه اگـر در مقابـل متـون عـام و مطلقـي كـه گـاهي اوقـات از ظهـور
گذشتهاند و به حد نص نيز رسيدهاند ،حتي يک گزارة متيقن از اوليای دين ذكر شـده باشـد كـه حـاوی
اين باشد كه تمام آن گزارهها برای سطح پائين بوده است ،ميتوان با آن يک متن قطعي ،دسـت از تمـام
آن ظواهر بلکه نصوص برداشت؛ زيرا آن يک متن ،حاكم بر تمام آن نصـوص اسـت .مـثالً اگـر وجـود
چنين نصي دربارة الهيات سلبي يا معاد روحاني به اثبات برسد ،ميتوان چنـين قضـاوت كـرد كـه واقـع
همان الهيات سلبي يا معاد روحاني است.
 .9-6-3پاسخ به غير آنچه سائل پرسيده

گاه سائل اصالً توان درك پاسخ حقيقي و واقعي را در هيچ سطحي از معارف ندارد .در چنـين مـواردی
متکلم حکيم پاسخ خود را به گونهای بيان ميكند كه هم سائل پاسخي گرفته باشد و هم اينکه غير حـق
نگفته باشد .حضرت در مقام پاسخ به كسي كه از مکان غيب شدن خورشيد ميپرسد ،بدون اينکه پاسـخ
حقيقي را بگويد ،نظر علمای آن زمان را كه مبتني بر هيئت بطلميوسي است با عبارت «انّ بع

العلمـاء
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قال» توضيح ميدهد( .طباطبائي ، 1417 ،ج  ،13ص  .)374-376امامان گاه با اشاره به معنـای لغـوی و
نه معنای اصطالحي ،از تفصيل مسئله طفره رفتهاند .در روايتي امام روح را بـه ريـح تفسـير ميكنـد .در
روايت ديگری حضرت روح را در آية شريفة «ونفخت فيه من روحي» به قدرت خـدا تفسـير مينمايـد
(صدو  ، 1403 ،ص  ،17ح  .)12با اين حال نميتوان سطح فهم مخاطب را علت منحصـرة اينگونـه
پاسخها دانست .البته گاه اوليای دين تصـريح ميكردهانـد :شـما تـوان فهميـدن مـورد سـؤال را نداريـد
(صدو  ، 1398 ،ص  .)363البته در برخي موارد انگيـزة پاسـخ بـه غيـر آنچـه سـائل پرسـيده اسـت،
بيارزش يا بياهميت بودن پاسخ واقعي سائل است؛ مانند پاسخ به كساني كه بايد به آنها انفـا كـرد در
مقام پاسخ به پرسش از اينکه چه بايد انفا كرد (بقره.)215 :
 .7-3عدم تالزم گفتار در سطح پائين با غيرواقعنمايي

يکي از مغالطههايي كه مستشکل دچار آن شده بود ،عدم تمايز سـطح فهـم و تفـاوت فهـم اسـت.
ازآنجاكه واقعيت يکپارچه و غيرمتضـاد و غيرمتنـاق
تناق

اسـت ،نميتـوان در صـورت تضـاد و يـا

فهمها از واقعيت ،همه را به همين صورت كنوني بيانگر واقعيـت دانسـت؛ بلکـه بايـد اول

صحت فهم مورد مداقه قرار گيرد؛ زيرا فهم از قواعد روشمندی پيروی ميكند كه در صورت تضاد
يا تعار

دو فهم ،ميتوان كامالً نقطة انحراف يکي از دو فهـم يـا هـر دو را نشـان داد( .جـوادی

آملي ،1373 ،ص  .)128ما با پذيرش امکان خطا در صورت تقابل فهمها ،امکان حکايتگری صاد
سطوح فهم از واقع را در عين تفاوت نيز ميپذيريم .همانطور كه معاني دارای سطوحاند ،ميتـوان
برای فهمها نيز سطوحي فر

كرد (جوادی آملي ،1373 ،ص  .)128الزمة پـذيرش سـطوح فهـم

اين است كه واقعيات و معاني كه در سطوح معرفتي باالتر هستند ،به همان نحو و بدون تنزل برای
سطوح فهم پايينتر قابل درك نباشـند (صـدرالمتألهين1981 ،م ،ج  ،3ص 107؛ حسـنزاده آملـي،
 ،1369ص  .)153-120البته الزمة اين عدم درك ،عدم تکليف نسبت به آن مرتبة باالتر نيز هسـت
و قرآن به معذوريت آن افراد ناطق است (طباطبائي ، 1417 ،ج ،4ص  .)127به ناچار برای اينکـه
مخاطب سطوح پايينتر آن معنا را در سطح خود درك كند ،بايـد سـطح آن معنـا را پـايينتر آورد.
برخي از بزرگان تنها راه را استفاده از تشبيه و تمثيل دانستهاند (طباطبـائي ، 1417،ج  ،3ص -60
)63؛ اما نويسنده با استقرايي ناقص تا نُه راه را برشمرد .ويژگي اين راهها اين اسـت كـه هيچكـدام
بيبهره از واقعيت نيستند ،هرچند تمام واقع نيز نيستند .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت :اگر مخاطب
متون ديني با دانه چيني و بدون توجه به رعايت سطح فهم مخاطبان بخواهد از كلمات اوليای ديـن
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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.
نتيجه اينکه با چهار گام ،واقع از پشت الفا و متن الهي هويدا ميشود:
الف) خوشهچيني و ديدن تمام آيات و روايات مرتبط با موضوع؛
ب) توجه به اينکه همة آيات و روايات مربو به يک سطح از معرفت نيستند؛
ج) تشخيص محکم از متشابه ،سطح عالي از سطح داني؛
د) تفسير متشابهات و سطح داني با ارجاع به سطح عالي.
نتيجة اين مراحل آن است كه اگر مفسر و فقيه هر كدام از اين مراحل را نگذراند ،يـا درسـت نگذرانـد
دچار خطا در فهم خواهد شد و همان عبارات نوراني موجب گمراهي و غيرواقعنما خواهند شد .شـايد بـه
همين دليل است كه ائمه هدی فهم بيانات خود را در مالئکة مقرب ،رسـوالن الهـي و مـردی كـه خداونـد
قلبش را مورد امتحان ايماني قرار داده است ،منحصر كردهاند (كليني ،1362 ،ج  ،1ص .)401
پيشفر

اين نتيجهگيری اين است كه يک گزارة بهظاهر واحد ،ممکن اسـت خـود بـه چنـد

گزارة مختلف تجزيه شود كه برخي صاد و برخي غيرصاد اند؛ يا به بياني دقيقتر يـک گـزاره از
جهت داللتهای التزامي و داللتهای تضمني كالم ،ميتواند به گزارههای بسـياری تحليـل شـود.
حال اگر ما تنها داللت مطابقي كالم را به عنوان يک مجموعة بههمبسته و به عنوان يک امر بسـيط
در نظر بگيريم ،واضح است كه يا صاد است يـا كـاذب ،ولـي اگـر تمـام مؤلفـههای تصـوری و
تصديقي گزاره را به صورت مجزا در نظر بگيريم ،ميتوانيم دارای گزارههـای متعـددی باشـيم كـه
البته همة آنها مراد جدی متکلم نيستند .ازاينرو اگر شخص توان پيرايش آن متن را نداشته باشد و
به تمام ظاهر كالم هم پايبند باشد ،باز محصول اين فرايند همـانطور كـه بالکـل مطـابق بـا واقـع
نيست ،بالکل خالف واقع هم نيست؛ بلکه آن پيرايههايي كه از چهـره واقعيـت پيراسـته نشـدهاند،
غيرصاد و غيرواقعنما هستند .مثالً اگر در تشبيهي ذات حضرت حق به نور تشـبيه شـده باشـد و
شخصي بدون رعايت قواعد فهم متون ديني و بدون توجه به اينکه اين كالم ممکن اسـت بـر اثـر
رعايت سطح فهم مخاطب صادر شده باشد ،واقعاً خدا را نور بداند ،صحيح نيست كه بگـوييم ايـن
گزاره بالکل غيرصاد است؛ زيرا نور مفهومي مركب است كه برخـي از ويژگيهـای آن بـر خـدا
قابل حمل است (الظاهر بذاته والمظهر لغيره)؛ ولي مؤلفههايي از آن كه نشان از وجـود امکـاني آن
دارد ،قابل حمل نيست و از آن جهت غيرواقعنماست.
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نتيجهگيري

 .1تفاوت قوة فهم مخاطبان و در نتيجه برداشتهای گوناگون از متون ،امری انکارناپذير است؛
 .2امکان وجود كذب مصلحتي دربارة خدايي كه عالم مطلق ،قـادر مطلـق ،حکـيم و خيرخـواه محـ
است منتفي است؛
 .3ادلة مستشکل برای امکان و ضرورت كذب مصلحتي ،مخدوش است؛
 .4در اين نوشتار ،امکان و ضرورت اخفای برخي از واقعيات پذيرفته شد ،ولي دريارة واقعيات هـدايتي،
ضرورت هدايتگری خدا اثبات گشت؛
 .5ويژگي پازلي سطوح واقع نسبت به يکديگر به دليل طولي بودن آن مردود است؛
 .6اجزای يک سطح از معرفت نسبت به يکديگر دارای ويژگي پازلي است؛
 .7گزارههای ناظر به يک سطح در صورتي كه البشر در نظر گرفته شوند ،واقعنمـايي خـود را از
دست نميدهند؛
 .8سوءفهم بر اثر عوامل اختياری ،مانع از واقعنمايي متون ديني نيست؛
 .9فهم متون متوقف بر نگاهي كلنگر است؛
 .10متون ديني تنها جنبة تعليم و تزكيه ندارند ،بلکه ميتوانند به گونهای بيان شوند كه ابتاليي نيز باشند؛
 .11واقع و فهم دارای سطوح طولي است؛
 .12نويسنده نُه شيوه و راهکار استفادهشده توسط اوليای ديـن بـرای رعايـت سـطوح متفـاوت فهـم را
برشمرده است؛
 .13الزمة هيچ كدام از اين راهکارها غيرواقعنما شدن آن متن ديني نيست؛
 .14در نهايت با ارائة چهار گام ،راهکار دستيابي به واقع از ميان متون ناظر به فهمهای مختلف ارائه شـد:
الف) خوشهچيني آيات و روايـات (تشـکيل خـانوادة حـديثي)؛ ب) توجـه بـه فهمهـای متفـاوت
مخاطبان؛ ج) تشخيص محکم از متشابه و سطح عالي از سطح داني؛ د) تفسـير متشـابهات و سـطح
داني با ارجاع به سطح عالي و پيراستن از لوازم سطح داني.
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