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نویسنده مقاله:

مح ّمد امیر خلیلی

توجه :دیدگاه درج شده دیدگاه ارسالی توسط یکی از کاربران است و
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بسم اهلل الرمحن الرحمی

پرچمهای هدایت؛
پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم ()4
مح ّمد امیر خلیلی

در مقالهی قبل روشن شد که ایرادات منتقد دربارهی شناخت و معیار آن ،بیپایه و در کثیری از موارد ،به
کلّی نامربوط و خارج از ّ
محل نزاع است؛ تا جایی که خوانندهی منصف و ّ
مطلع از کجفهمی و سخنان نسنجیده
متعجب میشود! در ادامه به بررسی و ر ّد شبهات منتقد دربارهی مبحث موانع شناخت در گفتمان
و نادرست او ّ
حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی میپردازیم.
 )6موانع شناخت
بخش اول:
* نقد:
موانع شناخت در گفتمان حضرت عالمه ،به عوامل شومی در نفس آدمی گفته میشود که مانع از تحقّق
شناخت حق با وجود نظر کردن به آن میشوند .به فرمودهی ایشان «عقل اگرچه مقتضی شناخت است،

پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی

حفظه اهلل تعالی

4

پرچمهای هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم ()4

هنگامی به شناخت دست مییابد که مانعی بر سر راه آن قرار نداشته باشد» 1.منتقد در پیوند با این بحث ،به
طرح ایراداتی میپردازد:
 . 1طبق عقیدهی منصور هاشمی خراسانی ،معیار شناخت الجرم امری بدیهی است؛ همچنانکه میگوید:
«معیار شناخت ،خود نیازی به شناخت ندارد؛ چراکه اگر خود نیازی به شناخت داشته باشد ،شناخت آن نیز خود
به معیاری نیازمند خواهد بود و این به معنای تسلسل است که امکان ندارد» 2.اگر ممکن است معیار شناخت
با موانعی مواجه شود ،پس برای حصول شناخت صحیح ،الجرم به معیار دیگری احتیاج پیدا میکنیم .اما آن
معیار دیگر هم ممکن است با موانعی مواجه شود و باز نیاز به معیار دیگری باشد و این همان تسلسلی است که
منصور هاشمی خراسانی از آن منع کرده اما خود به آن گرفتار شده است!
 . 2بسیاری از مواردی که منصور هاشمی خراسانی به عنوان «موانع شناخت» یاد کرده ،در واقع موانع
تعصب ،جهل و اهواء نفسانی ،مواردی
تکبر ،غرورّ ،
«پذیرش حق» پس از حصول شناخت آن هستند؛ «چنانچه ّ
هستند که انسان را از پذیرش حق وامیدارند [!] 3نه اینکه مانعی برای شناخت بوده باشند»؛ 4به عنوان نمونه،
تعصب و تقلید ،پیامبر
تکبر بر انسان سجده نکرد یا یهود با وجود کبر و ّ
ابلیس با وجود شناخت حق ،از روی ّ
اکرم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم را کام ً
ال شناخت ،5اما به خاطر این موارد ،از پذیرش آن سر باز زد.
 . 3یکی از موانع حقیقی شناخت «حسگرایی» است؛ توضیح آنکه حسگرایان به خاطر انس با محسوسات،
اموری که ماورای محسوسات است را انکار یا در آن تردید میکنند؛ همچنانکه از پیامبران میخواستند تا خداوند
6
را به آنان نشان دهند.
* پاسخ:
.1
ا ّو ًال :بداهت معیار شناخت ،امری ثابت و منطقی است؛ زیرا به فرمودهی حضرت عالمه «چيزي که خود
 . 1بازگشت به اسالم ،ص32؛ این موانع عبارتند از :جهل ،تقلید ،اهواء نفسانی ،دنیاگراییّ ،
تعصبّ ،
تکبر و خرافهگرایی.
برای آگاهی بیشتر در این باره ،نگاه کنید به :همان ،ص 32الی 92
 . 2همان ،ص20
ّ
 .3البد منظور منتقد «بازمیدارند» بوده است! اغالط نگارشی ّ
متعدد ،جملهبندیها و فعلهای عجیب و غریب و بیدقتیهای
فاحش جناب منتقد در انتخاب کلمات ،در خوشبینانهترین حالت ،حاکی از شتابزدگی و دستپاچگی نامبرده برای انتشار هر
ً
چه زودتر این مطالب است ،اما در حالت بدبینانهتر حاکی از کمسوادی و وزن علمی نازل اوست؛ خصوصا که نامبرده چیزی
نزدیک به دو سال با رجزخوانی ،وعدهی انتشار این کتاب را میداد؛ لذا به نظر میرسد وقت کافی برای انتشار آن را داشته
ّ
است .اگرچه ممکن است علت اصلی این آشفتگی در نگارش ،ترکیبی از این دو احتمال باشد.
 . 4عین عبارات منقد
 . 5نگاه کنید به :بقره146 /
 . 6نگاه کنید به :بقره55 /؛ فرقان21 /
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توجه به اينکه خود به معيار شناخت نيازمند است»
نياز به شناخت دارد ،نمیتواند معيار شناخت باشد؛ با ّ
و معنای بداهت معیار شناخت آن است که به خودی خود شناخته است و نیاز به معیار دیگری ندارد .پس
منتقد چارهای ندارد جز آنکه بپذیرد معیار شناخت -فارغ از مصداقش -امری بدیهی است؛ زیرا اگر بدیهی
نباشد ،تسلسل و چرخهای ناتمام از معیارهای شناخت الزم میآید و در این صورت هیچ شناختی برای
انسان حاصل نمیشود.
1

ثانی ًا :بر خالف تص ّور منتقد ،وجود مانع بر سر راه شناخت حق ،مستلزم عدم بداهت معیار شناخت و نیاز آن
به معیاری دیگر نیست! به عبارت دیگر ،وقتی موانع شناخت قد علم میکنند و شناخت حق را با مشکل مواجه
مینمایند ،بداهت معیار شناخت زیر سؤال نمیرود و نیاز به استخدام معیار دیگری احساس نمیشود ،بلکه تنها
نیاز به رفع مزاحمت و ممانعت موانع شناخت احساس میشود و این از باب مقتضی و مانع است؛ زیرا همان
تمسک به معیار
طور که حضرت عالمه فرمود ه است ،نظر کردن به چیزی که قابلیت شناخت را دارد ،هر گاه با ّ
شناخت باشد «مقتضی» شناخته شدن است ،مشروط به آنکه «مانعی» بر سر راهش نباشد؛ همچنانکه از باب
مثال ،نور بنفسه روشن و روشنگر است و هیچ چیز روشنتر از آن نیست ،اما وقتی حائلی میان آن و چشم انسان
قرار میگیرد ،چشم دیگر قادر به دیدن نیست؛ اما این مسأله ،منافاتی با روشن بودن و روشنگر بودن نور ندارد
و تنها به این معناست که باید حائل را از میان آن و چشم برداشت .همچنانکه اگر در نگاه منتقد ،مث ً
ال شرع
حجیت شرع بدیهی نیست و با عقل شناخته میشود« -موانعی» مانند انکار
معیار شناخت باشد -فارغ از آنکه ّ
حجیت شرع ،موجب نمیشود شرع به کناری رود و معیار دیگری جایگزین شود .لذا تنها
مردم و تردید آنان در ّ
کسانی گرفتار تسلسل میشوند که بداهت معیار شناخت را نفی میکنند.
.2
ا ّو ًال :روشن است که موانع شناخت حق ،مانع پذیرش حق نیز میشوند و میان این دو منافاتی وجود ندارد.
تکبر در میان موانع شناخت ،به
بنابراین ،یاد کردن از عواملی مانند جهل ،تقلید ،اهواء نفسانیّ ،
تعصب و ّ
این معنا نیست که آنها مانع پذیرش حق نیستند ،بل به این معناست که دربارهی آنها از آن جهت که
مانع شناخت حق هستند سخن گفته شده است ،نه از آن جهت که مانع پذیرش حق هستند؛ همچنانکه
مانع پذیرش حق بودن آنها به این معنا نیست که مانع شناخت حق نمیشوند؛ زیرا تردیدی نیست که این
واقعیت مسلّم و محسوس است و همین
عوامل شوم و شیطانی ،مانع شناخت حق نیز میشوند و این یک ّ
برای یاد کردن از آنها به عنوان «موانع شناخت» کافی است .بله ،گاهی انسان از فرط طغیان و خیرهسری،
علی رغم حصول شناخت حق از پذیرش آن سرپیچی میکند و این همان «جحود» و «گردنکشی» است؛
ُس ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُعلُ ًّوا( نمل)14 /؛
چنانکه خداوند دربارهی فرعونیان فرموده استَ :
و َج َحدُوا بِ َها َو ْاس َت ْي َق َن ْت َها �أنْف ُ
 . 1بازگشت به اسالم ،ص20
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«و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند ،در حالی که در دل به آن یقین داشتند»؛ مانند گروهی از اهل
کتاب که حق را کتمان میکردند ،در حالی که به آن علم داشتند؛ 1زیرا رسول گرامی اسالم را شناختند ،اما
از سر حسد 2یا قومگرایی و انحصارطلبی او را نپذیرفتند.
توجه داشت که سرکشی از قبول حق نیز مستقیم یا غیر مستقیم به «موانع شناخت» بازمیگردد؛
ثانی ًا :باید ّ
زیرا فردی که دچار جحود و عناد است ،اگرچه حق را میشناسد ،تکلیف خود در قبال آن یا فواید پذیرش آن یا
عاقبت ایستادن در برابر آن را «نمیشناسد» و با این وصف ،او نیز به دلیل ابتال به برخی موانع شناخت ،از قبول
حق سر باز میزند؛ همچنانکه به عنوان نمونه ،حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی سرکشی
«<تکبر> به معناي خودبزرگپنداري است
تکبر میداند و در تعریف آن میفرماید:
ّ
از قبول حق را سرانجام ّ
که در بينياز پنداشتن خود از شناخت حق نمود مييابد و به سرکشي از قبول آن ميانجامد»؛ 3زیرا کسی که خود
را بزرگتر از حق و اهلش میشمارد ،گوشی برای شنیدن سخن آنان ندارد و ح ّتی اگر سخن حقّی را بشنود ،آن
را تحقیر و استخفاف میکند .لذا بیتردید سرکشان و عاصیان نیز دچار موانع شناخت هستند.
تکبر را مانند ُمهری بر عقل ،مانع و رادع شناخت دانسته است و از اراده و
ثالث ًا :خداوند متعال در قرآن کریم ّ
مشیت خود در این باره خبر داده و فرموده استَ  :ك َ ٰذلِكَ َي ْط َب ُع اللَّ ُه َع َلى ٰ كُ ِّل َق ْل ِ
ب ُم َت َك ِّب ٍر َج َّبارٍ؛« 4اين گونه
ّ
متکبران در شناخت حق خبر داده و
جباري مهر مينهد»؛ همچنانکه از سلب توفیق ّ
متکبر ّ
خداوند بر هر دل ّ
5
ض بِ َغ ْي ِر الْ َح ِّق َو�إِ ْن َي َر ْوا كُ َّل �آ َي ٍة َلا ُي ْؤ ِم ُنوا بِ َها؛
ين َي َت َك َّب ُرو َن ِفي ا ْل� أ ْر ِ
س�أ ْصر ُ
ِف َع ْن �آ َياتِ َي الَّ ِذ َ
فرموده استَ :
تکبر ميورزند را از نشانههاي خود باز خواهم داشت تا چون نشانهاي را ببينند
«کساني که در زمين به ناحق ّ
تکبر ،پیش از هر چیز مانع شناخت حق است.
به آن ايمان نياورند» .لذا تردیدی نیست که ّ
تکبر او بود .همچنانکه جهل
رابع ًا :طغیان شیطان در برابر خداوند و سجده نکردن او برای انسان ،سرانجام ّ
او «مانع شناخت» این نکته شد که مالک برتری ،صرف ًا نژاد و دودمان نیست و تبع ًا او به صرف برتری نژادش،
بر آدم برتری ندارد .همچنین نباید فراموش کرد که یکی از دالیل اصلی انکار پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله
ذهنیتهای غلط آنان بود؛ زیرا يهوديان تو ّقع داشتند پيامبر خاتم،
ّ
توسط یهودیان ،تو ّقعات ذهنی نا به جا و پیش ّ
از نسل إسحاق باشد؛ پس چون او را بر خالف انتظار ،از نسل إسماعيل يافتند ،انکارش کردند؛ چنانکه قرآن
کریم اشاره دارد که یهودیان منتظر ظهور پیامبر اکرم بودند و به کافران وعدهاش را میدادند و بر آنان پیروزی

 . 1نگاه کنید به :بقره146 /
 . 2نگاه کنید به :نساء54 /
 . 3بازگشت به اسالم ،ص77
 . 4غافر35 /
 . 5أعراف146 /
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1
ّ
مستقل ً آن را به عنوان یکی از
ذهنیتها ،مصداق اهواء نفسانی است که حضرت عالمه
میجستند .این پیش ّ
2
معرفی فرمود ه است.
موانع شناخت ّ

معرفی و تبیین موانع شناخت ،برای بستن باب بهانه و عیبجوییهای نازلی از این
 . 3حضرت عالمه پس از ّ
دست ،هوشیارانه تصریح میفرماید« :هر چند موانع شناخت ،منحصر در اين هفت مورد نيست و موارد ديگري
نيز ميتوان براي آن ياد کرد ،ولي به نظر ميرسد که ساير موارد نسبت به اين موارد ،جزئيتر هستند و به
سادگي ميتوانند در ذيل آنها طبقهبندي شوند» 3.لذا از یک سو ،حضرت عالمه م ّدعی احصاء همهی موانع
شناخت نشد ه و از سوی دیگر به شاخصترین موانع شناخت اشاره فرموده است؛ چراکه سایر موانع شناخت به
نحوی زیر مجموعهی یکی از این موانع عمده قرار میگیرند؛ همچنانکه حسگرایی ،در واقع ریش ه در جهل و
دنیاگرایی دارد؛ زیرا یکی از ویژگیهای افراد جاهل و دنیاگرا آن است که به ظواهر ما ّدی ،محسوسات و امور
تجربی خو کردهاند و از امور غیبی و معنوی غافل هستند؛ همچنانکه فرموده استَ  :ي ْع َل ُمو َن َظا ِه ًرا ِم َن الْ َح َيا ِة
ال ُّدنْ َيا َو ُه ْم َعنِ ا ْل� آ ِخ َر ِة ُه ْم َغا ِفلُونَ؛« 4ظاهری از زندگی دنیا را میشناسند و آنان از آخرت همانا غافل
هستند» .از این گذشته ،همان طور که در مقالهی قبل اشاره کردیم ،در نگاه حضرت عالمه ،حس ابزاری در
حاکمیت عقل عمل کند ،هرگز مانع شناخت شمرده
اختیار عقل است ،لذا در صورتی که حواس تحت نظارت و
ّ
نمیشود و تنها زمانی موجب گمراهی است که فارغ از نظارت عقل در نظر گرفته شود .بنابراین ،حسگرایی در
واقع ،به عدم نظر کردن از روی عقل باز میگردد که عدم مقتضی برای شناخت است ،نه وجود مانع برای آن؛
چراکه حضرت عالمه نظر کردن از روی عقل را مقتضی شناخت حق دانسته است.
* نقد:
حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی میفرماید« :جهل به معنای فقدان علم ،مهمترین
مانع ،بلکه اصل همهی موانع شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت ،مانند نسبت چیزی با ض ّد خود است
و هیچ مانعی نیست مگر آنکه از آن برخاسته 5»...منتقد در واکنش به این تعریف ،اشکاالتی را بیان میکند:
 . 1فقدان علم یکی از مصادیق فرعی جهل است؛ همچنانکه افراد بسیاری در طول تاریخ با وجود برخورداری
از علم ،جاهل نیز بودهاند .بنا بر این نمیتوان جهل را به طور مطلق به فقدان علم تعریف نمود؛ همچنانکه امیر
6
مؤمنان میفرماید« :چه بسا عالمی که جهلش او را هالک کرد».
 . 1بقره89 /
ّ
 . 2نگاه کنید به :بازگشت به اسالم ،ص 64الی  ،67اهواء نفسانی[ ،لزوم ترک پیشذهنیتها]
 . 3بازگشت به اسالم ،ص92
 . 4روم7 /
 . 5بازگشت به اسالم ،ص32
 . 6نهج البالغه ،ص487
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 . 2طبق آیات قرآن کریم جهل معانی متع ّدد دیگری هم دارد:
أ) جهل گاهی به گناهکاران نسبت داده شده است ،در حالی که بسیاری از آنان به فعل قبیح خود علم
دارند؛ از جمله آیهی  33سورهی یوسف .منظور از این آیه آن است که «گناه موجب جهالت است؛ از این رو
 ...حضرت یوسف علیه السالم که عالم به تمامی امور بود ،انتخاب ل ّذت آنی و چشمپوشی از رضای خداوند را
7
جهل محض میدانست».
توجهی است .لذا انسان گناهکار
ب) در آیهی  89سورهی یوسف ،جهل به معنای غلبهی هوسها و نوعی بی ّ
هر چند عالم باشد ،باز هم ممکن است جاهل باشد.
ج) آیهی  67سورهی بقره ،تمسخر و به بازی گرفتن دیگران را کار جاهالن میداند.
د) آیهی  55سورهی نمل ،عمل شنیع قوم لوط را توصیف میکند ،سپس آنان را قومی جاهل میخواند .به
این ترتیب:
ا ّو ًال :این قبیل جهالتها توأم با علم است و منظور از آن بیاعتنایی به قبح گناه علی رغم علم و آگاهی به
آن است.
توجه به اینکه «علم» به یک چیز به معنای «حصول شناخت» نسبت به آن چیز است ،طبق تعریف
ثانی ًا :با ّ
منصور هاشمی خراسانی ،جهل به معنای فقدان این شناخت است« .در آن صورت چگونه ممکن است جهل
مانع چیزی باشد که نیست»؟
ثالث ًا :اگر منصور هاشمی خراسانی ،جهل را نقیض عقل میدانست ،به صواب نزدیکتر بود؛ همچنانکه در
برخی روایات جهل مقابل عقل دانسته شده است؛ مانند حدیث «جنود عقل و جهل» 8که عقل در برابر جهل
قرار گرفته و علم یکی از جنود عقل دانسته شده است.
معرفی جهل به عنوان ا ّولین مانع شناخت ،ترغیب مردم به کسب
رابع ًا :هدف منصور هاشمی خراسانی از ّ
علم و شناخت دربارهی خود او به عنوان مصداق حق است .از همین رو در کتابش میگوید« :علم به مفهوم
يک چيز ،براي شناخت آن کافي نيست و علم به مصداق آن نيز ضروري است ...چنانکه مث ً
ال شناخت حق
و باطل از حيث مفهوم ،دشوار نيست و با کوشش ذهن حاصل ميشود ،ولي شناخت آنها از حيث مصداق،
دشوار است و جز با کوشش جوارح حاصل نميشود و از اين رو ،مردم در مصداق چيزي اختالف ميکنند
 . 7عین عبارات منتقد
 . 8الکافی ،ج ،1ص21
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که در مفهوم آن اختالفي ندارند».

1

* پاسخ:
 . 1منتقد عیبجو اعتراف میکند که «ض ّد واژهی علم ،جهل است» 2اما با استناد به آنکه برخی عالمان
دچار جهل هستند ،عدم علم را از مصادیق فرعی جهل میشمارد! در حالی که این تناقضگویی ،ناشی از
مطلقانگاری علم و جهل است که منتقد تا پیشانی در آن فرو رفته ،اما با کمال خونسردی آن را به حضرت
عالمه نسبت میدهد! شاید هم منتقد کمسواد معنای «مطلق» را به درستی نمیداند! توضیح آنکه علم
مصطلح ،لزوم ًا به معنای دانستن همه چیز و جهل مصطلح لزوم ًا به معنای ندانستن همه چیز نیست تا امکان
جمع آن دو با هم وجود نداشته باشد! لذا وقتی کسی اصطالح ًا عالم شمرده میشود ،به معنای آن نیست که
دچار هیچ جهلی نیست ،بلکه اتّفاق ًا گاهی جهل «عالمان» خطرناکتر و مهلکتر است؛ زیرا چه بسا اهل علم
آن واحد،
تکبر و جهل مر ّکب میشوند .لذا ممکن است یک فرد در ِ
به خاطر اندوختههای علمی خویش دچار ّ
نسبت به بعضی امور ،عالم و نسبت به بعضی دیگر جاهل باشد .به این ترتیب ،عدم علم از مصادیق فرعی جهل
نیست ،بلکه هم به لحاظ لغوی و هم به لحاظ اصطالحی معادل آن است.
.2
ا ّو ًال :کسی که مرتکب فعل قبیحی میشود ،بیتردید دچار جهل به معنای فقدان علم است و جهل او از چند
حال خارج نیست :یا به قبح گناه جاهل است و یا به آثار و عواقب آن و یا به اینکه ممکن است توبهاش بعد آن
پذیرفته نشود .ح ّتی ممکن است به این سه علم داشته باشد ،اما در لحظهی گناه التفات خود را از دست بدهد
و دچار غفلت و نسیان شود که گونهای جهل عارضی است .پس ممکن است فرد عالم در لحظهی ارتکاب
مکرم اسالم روایت شده است که مؤمن در لحظهی انجام گناهان
معصیت جاهل شود؛ همچنانکه از رسول ّ
بزرگ ،مؤمن نیست ،بلکه ایمان از او بیرون میآید ،مانند بیرون آمدن پیراهن از بدن! 3از این رو ،هر چه علم
انسان بیشتر باشد ،خشیت او از خداوند بیشتر میشود؛ همچنانکه خداوند فرموده است� :إِنَّ َما َيخْ شَ ى اللَّ َه ِم ْن
ِع َبا ِد ِه الْ ُع َل َم ُاء؛« 4از میان بندگان خداوند تنها عالمان از او میترسند».
اما نکاتی دربارهی آیات شریفه:
أ) بر خالف تعبیر وارونه و مغلوط منتقد «گناه موجب جهالت» نیست ،بلکه گناه کاشف از جهالت و جهالت

 . 1بازگشت به اسالم ،ص33
 . 2عین عبارت منتقد
« . 3ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه االيمان كخلع
القميص» (الکافی ،ج ،2ص)32؛ همچنین از آن حضرت نقل شده است که فرمود« :اذا زنی الرجل فارقه روح اإلیمان»
(کافی ،ج ،2ص)280
 . 4فاطر28 /
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طبق آنچه گفتیم -موجب گناه است؛ یعنی وقتی کسی گناه میکند ،معلوم میشود که از جاهالن بوده وجهلش به نحوی او را به سوی گناه کشانیده است .وانگهی توضیح منتقد در ذیل آیهی  22سورهی یوسف،
اعتراف جالبی شمرده میشود؛ زیرا نشان میدهد که اتّفاق ًا یوسف علیه السالم به خاطر علم باالیش از گناه
پرهیز کرده است و لذا جهل در این آیه معنایی جز فقدان علم ندارد.
ب) لهذا جهل در آیهی  89سورهی مبارکهی یوسف نیز به معنای عدم علم است و تفسیر آن به غلبهی
توجهی ،تفسیر به رأی و اختراع منتقد است و تبع ًا اعتباری ندارد؛ زیرا جفای برادران یوسف به او،
هوس و بی ّ
توجه پدر
از روی جهل به تبعات و عواقب آن در دنیا و آخرت و نیز جهل به مؤثّر نبودنش در راستای جلب ّ
1
صورت گرفت.
ج) تفصیل مطلب در فقرهی «ثالث ًا» میآید.
د) عمل شنیع قوم لوط نیز مانند هر گناه بزرگ دیگری ریشه در جهل به قبح یا عواقب گناه داشته است؛
ت و حکمت روابط جنسی میان زن و
همچنانکه عالوه بر آن ،میتواند به خاطر جهل آنان به ضرورت ،مصلح 
مرد بوده باشد .اما روشن است که هر جهلی ُم َع ِّذر و موجب رهایی از کیفر نیست و اینکه ریشهی اصلی گناهان
جهل دانسته میشود ،منافاتی با استحقاق گناهکاران برای کیفر ندارد.
محصلی است و به معارضه با خویشتن شبیهتر است؛ زیرا بر
ثانی ًا :لفّاظی منتقد ،فاقد هر گونه معنای
ّ
اساس سخنان شفّاف و بیتکلّف حضرت عالمه «جهل ،به معناي فقدان علم ،مهمترين مانع ،بلکه اصل
همهي موانع شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت ،مانند نسبت چيزي با ض ّد خود است و هيچ مانعي
نيست مگر اينکه از آن برخاسته» .بر این اساس ،جهل ض ّد علم و تبع ًا مانع آن است؛ زیرا مقتضای ذاتی
تضاد آن است که ض ّدین قابل جمع با یکدیگر نیستند 2و طبیعت ًا تا وقتی جهل به یک چیز حاکم است ،علم
به آن چیز حاصل نمیشود و این چیزی جز مانعیت جهل برای علم نیست ،ولی به نظر میرسد که ذهن
منتقد توان حمل این نکتهی واضح را ندارد یا شاید از فرط عیبجویی و غرضورزی به این وادی درافتاده
است! فارغ از این نکته ،بزرگترین مانع برای علم ،جهل به جهل است؛ زیرا کسی که به جهل خود دربارهی
چیزی علم دارد (جاهل بسیط) ،به مطالعه و تحقیق دربارهی آن روی میآورد و جهل خود را به علم تبدیل
میکند ،ولی کسی که به جهل خود دربارهی چیزی جاهل است (جاهل مر ّکب) ،هیچ انگیزه و احساس
نیازی برای مطالعه و تحقیق ندارد و از این رو ،هیچ گاه به علم دست نمییابد .عالوه بر این ،مراد از مانع
بودن جهل برای علم ،آن است که جهل به برخی چیزها مانع از علم به برخی چیزهای دیگر میشود؛
 . 1زیرا بنا بر ّ
نص قرآن کریم ،برادران یوسف این کار را برای جلب ّ
محبت پدر انجام دادند .نگاه کنید به :یوسف8 /
ّ
 . 2به قول علمای منطق« :الضدان ال یجتمعان»
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چراکه علم به برخی چیزها ،پیشنیاز و مقد ّمهی علم به برخی چیزهای دیگر است .بنابراین ،از همهی این
جهات میتوان جهل را مانع علم دانست.
ثالث ًا :جهل در آیات شریفهی قرآن ،گاهی در مقابل علم 1و گاهی در مقابل حکمت 2به کار رفته است و البته
در هر دو صورت به عدم علم بازمیگردد؛ چنانکه جوهری گفته است« :حکمت از علم است و حکیم عالم
است» 3و ابن منظور گفته است« :حکمت ،شناخت افضل اشیاء با افضل علوم است» .4لذا جهل در آیهی 67
سورهی مبارکهی بقره نیز به معنای عدم علم است؛ زیرا مسخرگی و لودگی ناشی از سفاهت است و سفاهت
به معنای عدم حکمت است و همان طور که گفتیم به عدم علم بازمیگردد .بنابراین ،در مبحث موانع شناخت،
منظور از جهل ،عدم علم است؛ زیرا علم نداشتن به مق ّدمات ،مانع از علم به نتیجه میشود؛ همچنانکه جهل
در مبحث معیار شناخت ،در مقابل عقل قرار میگیرد؛ زیرا هر کس عقل را ترک کند و آن را به کار نگیرد،
جاهل شمرده میشود.
رابع ًاّ :نیتخوانی و القائات بیپایه و جهتدار منتقد به منظور مسموم کردن ذهن مخاطب ،وزانت علمی و ارزشی
برای پاسخگویی ندارد و ظاهراً از باب خالی نبودن عریضه و به تنگ آمدن قافیه در پایان این بخش مطرح شده
معرفی جهل به عنوان مهمترین مانع شناخت ،رسوا کردن دروغگویانی است که در
است! هدف حضرت عالمه از ّ
پوشش اسالم ،بر جهل مردم سوار شدهاند و از ق َِبل وجوهات شرعی آنان ارتزاق میکنند و تقلید از خویش را بر
آنان واجب میشمارند و با سوء استفاده از احساسات دینی و هیجانات برههای مردم ،حکومت بر آنان را به دست
گرفتهاند و خود را بر جای مهدی نشاندهاند و مردم را از مراجعهی به او بازداشتهاند و به خود مشغول نمودهاند!
آری ،اگر مردم جهل خویش را کنار بگذارند و آن را مانع شناخت حق بدانند ،دیگر د ّکانی برای فروش متاع تزویر
باقی نمیماند! وانگهی مبحث «ضرورت علم به مفاهیم و مصادیق آنها» انحصاری به حضرت عالمه ندارد و
مسألهای مبنایی در راستای تبیین جوانب و جهات «طلب علم» است که با متانت و حکمت تمام در جای خود
طرح شده است و لذا فرضیهبافی بدبینانهی منتقد ،چیزی جز بهتان و سخن بدون علم نیست!
ين( هود/
س لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم ۖ �إِنِّي �أ ِع ُظكَ �أ ْن َت ُكو َن ِم َن الْ َجا ِه ِل َ
 .1به عنوان نمونه ،خداوند متعال فرموده استَ  :فلَا ت َْس�ألْنِ َما لَ ْي َ

ض َي ْح َس ُب ُه ُم الْ َجا ِه ُل �أ ْغ ِن َي َاء ِم َن ال َّت َعف ِ
ُّف
ين � ْأح ِص ُروا ِفي َس ِبيلِ اللَّ ِه َلا َي ْس َت ِطي ُعو َن َض ْر ًبا ِفي ا ْل� أ ْر ِ
)46؛ و فرموده است :لِ ْل ُفق ََرا ِء الَّ ِذ َ
(بقره)273 /

ين( بقره )67 /و فرموده
 . 2به عنوان نمونه ،خداوند متعال فرموده است :قَالُوا �أ َت َّت ِخ ُذنَا ُه ُز ًوا ۖ قَا َل �أ ُعو ُذ بِاللَّ ِه �أ ْن �أكُو َن ِم َن الْ َجا ِه ِل َ

وسى ْاج َع ْل لَ َنا �إِلَ ٰ ًها َك َما لَ ُه ْم �آلِ َه ٌة ۚ قَا َل �إِنَّ ُك ْم َق ْو ٌم
استَ :
و َج َاو ْزنَا بِ َب ِني �إ ِْس َرائِي َل الْ َب ْح َر َف�أ َت ْوا َع َلى ٰ َق ْو ٍم َي ْع ُكفُو َن َع َلى ٰ � ْأص َنا ٍم لَ ُه ْم ۚ قَالُوا َيا ُم َ
ت َْج َهلُونَ( اعراف)138 /
 . 3الصحاح ،ج ،5ص.1901
 . 4لسان العرب ،ج ،12ص140
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پرچمهای هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم ()4
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همان طور که تا اینجا مالحظه فرمودید ،دو مشخّ صهی اصلی این منتقد« ،لفّاظی» و «عیبجویی» است؛
همچنانکه بارها به منظور اشکالتراشی از مواضع متین و مستحکم حضرت عالمه ،دچار پریشانگویی شده
متأسف میسازد!
و در دام تکلّف گرفتار آمده است! تا جایی که تقالی او اهل علم را به خنده میاندازد و ّ
بیدلیل نیست که بزرگترهای او و افرادی که تجربه و مهارت و سابقهی بیشتری در این عرصه دارند،
سکوت اختیار کردهاند و ورود به میدان نقد این نهضت وزین و ریشهدار اسالمی را به صالح ندیدهاند! شاید
این منتقد درمانده هم به نحوی مجبور به انتشار این نقدهای سخیف شده است ،واال انسان عاقل و مختار
با دست خود ،خویشتن را رسوا و خصم را سربلند نمیکند .والحمدهلل رب العالمین
ادامه دارد...
دیدگاههای دیگر از این نویسنده:
 . 1مقالهی «پاسخ به اکاذیب برخی سایتهای اینترنتی دربارهی کتاب بازگشت به اسالم»
ب ال َو ّقا ُتون؛ پاسخی به دروغپردازان و ّقات و منحرف»
 . 2مقالهی « َک َذ َ
 . 3مقالهی «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!»
 . 4مقالهی «آشنایی با م ّدعیان دروغین ()1؛ روششناسی»
 . 5مقالهی «آشنایی با م ّدعیان دروغین ()2؛ بابیّت و بهائیّت»
 . 6مقالهی «آشنایی با م ّدعیان دروغین ()3؛ میرزا غالم احمد قادیانی»
 . 7مقالهی «آشنایی با م ّدعیان دروغین ()4؛ احمد الحسن بصری»
 . 8مقالهی «پرچمهای هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم (»)1
 . 9مقالهی «پرچمهای هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم (»)2
 . 10مقالهی «پرچمهای هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مق ّدس بازگشت به اسالم (»)3
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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