


مصبــاح، مجتبــی، مبانــی اندیشــه اســامی-1: معرفت شناســی )ویراســت جدیــد( 
 ،  مجتبــی مصبــاح. ● قــم: مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی /
انتشــارات، ISBN: 978 - 600 - 444 - 210 - 7 ● .1398 ● فهرست نویســی 
بــر اســاس اطاعــات فیپــا. ● کتابنامــه. ● 1. شــناخت )فلســفه اســامی(. ●  الف. 
عنــوان. مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی ، انتشــارات. ب. عنــوان 
42883-85م ● کتابخانــه ملــی ایــران  ●   189/1      BBR55/5ح85ع .●



سلسله دروس مبانی اندیشۀ اسالمی )1(

اسی �ن �ش �ت
معر�ن

مجتبی مصباح، دانشیار گروه 
فلســـفۀ مؤسســـۀ آموزشی و 
 امـــام خمینـــی پژوهشـــی 
عبـــداهلل محمـــدی، اســـتادیار 
گروه فلســـفۀ علوم انســـانی 
اســـامی مؤسســـۀ پژوهشی 
ایـــران فلســـفۀ  و  حکمـــت 



معرفت شناسی:   سلسله دروس مبانی اندیشه اسالمی 1 )ویراست جدید(

مؤلف: مجتبی مصباح و عبداهلل محمدی

ناشر: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

ویراستار محتوایی: علیرضا تاجیک

صفحه آرا: مجید بزم آرا

چاپ: نگارش

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: تابستان 1398

قیمت: 34000  تومان

شابک: 978-600-444-210-7



| فهرست مطالب |

15 مقدمه	
17 مقدمۀ معاونت پژوهش 
20 مقدمۀ مؤلفان 

23 درس اول: کلیات 
25 مقدمه 
26 مفهوم شناسی 
26 معرفت 
27 معرفت شناسی 
27 اهمیت و ضرورت مباحث معرفت شناسی 
30 ارزش یا اعتبار معرفت 
32 معرفت شناسی عام و خاص 
32 در بارۀ مباحث کتاب 
33  خالصه 
34  پرسش ها 
35  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
36   پی نوشت ها 

39 درس دوم: علم حضوری 
41 مقدمه 
41 تعریف علم حضوری 



43 اقسام علم حضوری 
44 نکاتی در بارۀ علم حضوری 
44 1. تفاوت علوم حضوری از جهت شرایط تحقق آنها 
45 2. همراهی علم حصولی با علم حضوری 
46 3. مراتب داشتن علم حضوری 
48        خالصه 
49  پرسش ها 
50   پی نوشت ها 

51 درس سوم: ارزش علم حضوری 
53 مقدمه 
54 خطاناپذیری علم حضوری 
54 پاسخ به چند شبهه 
54 شبهات 
54 1. خطا در بارۀ خود 
55 2. خطا در بارۀ حالت های درونی خود 
56 3. خطا در بارۀ علم به مبدأ هستِی خود 
56 پاسخ  
61  خالصه 
62  پرسش ها 
62  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
64  پی نوشت ها 

67 درس چهارم: علم حصولی 
69 مقدمه 
70 تصور و تصدیق 
71 بدیهی و نظری 
73 تصور جزئی و کلی 
74 اقسام تصور جزئی 
74 تصور حسی 

| فهرست مطالب |



75 تصور خیالی 
76 اقسام تصور کلی 
76 مفاهیم ماهوی 
77 مفاهیم فلسفی 
79 مفاهیم منطقی 
80 ویژگی های هر یک از معقوالت  
80 لزوم بازشناسی اقسام علم حصولی 
82  خالصه 
82  پرسش ها 
84  پی نوشت ها 

87 درس پنجم: ارزش علم حصولی 
89 مقدمه 
89 ارزش علم حصولی و مسئلۀ مطابقت با واقعیت 
91 واقعیت و گسترۀ آن 
92 ارزش تصدیقات 
93 اقسام تصدیق های بدیهی 
96 ارزش تصدیق های بدیهی 
96 ارزش تصدیق های نظری 
98 درجات ارزش علم حصولی 
100 جمع بندی مباحث مربوط به اقسام علم و ارزش آنها 
103  خالصه 
104  پرسش ها 
107  پی نوشت ها 

109 درس ششم: راه های معرفت)1( 
111 مقدمه 
112 راه های معرفت 
113 شهود 
114 ارزش شهود 

| فهرست مطالب |



114 حس 
115 ارزش حس 
117 تعقل 
119 ارزش تعقل 
121  خالصه 
122  پرسش ها 
122  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
123  پی نوشت ها 

125 درس هفتم: راه های معرفت)2( 
127 مقدمه 
127 نقل 
131 ارزش نقل 
132 استناد به معرفت دیگران 
133 ارزش استناد به معرفت دیگران 
133 تجربه 
134 ارزش تجربه 
135 یادآوری 
136 ارزش یادآوری 
137 تتمه: راه حل ناسازگاری معرفت ها 
139 جمع بندی مباحث مربوط به راه های معرفت و ارزش آنها 
140  خالصه 
142  پرسش ها 
144  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
145  پی نوشت ها 

151 درس هشتم: شک گرایی و نسبی گرایی  
153 مقدمه 
154 شک گرایی 
155 نسبی گرایی 

| فهرست مطالب |



157 بررسی مدعای شک گرایان و نسبی گرایان 
159 مشکل استدالل بر شک گرایی و نسبی گرایی 
160 ادلۀ شک گرایان و نسبی گرایان و بررسی آنها 
160 1. خطا بودن برخی معرفت ها 
161 پاسخ 
161 2. ارتباط عمومی امور  
162 پاسخ 
163 3. امکان تصرف ذهن در معرفت 
164 پاسخ 
166 4. ارتباط عمومی معرفت ها 
169 پاسخ 
172  خالصه 
175  پرسش ها 
176  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
177  پی نوشت ها 

179 درس نهم: هرمنوتیک فلسفی 
181 مقدمه 
182 تعریف هرمنوتیک 
183 آموزه های هرمنوتیک فلسفی 
183 1. پیش داوری؛ شرط تحقق فهم 
184 2. تنوع پیش داوری ها 
186 3. غیر اختیاری بودن دخالت پیش داوری ها در فهم 
186 4. امتزاج افق ها و تولید معنا 
188 5. دور هرمنوتیکی 
188 نتایج هرمنوتیک فلسفی 
188 1. عدم امکان فهم واقع و مراد مؤلف 
189 2. ثابت و یک سان نبودن فهم 
190 3. نسبی گرایی 
191 بررسی و نقد 

| فهرست مطالب |



195 نقش پیش زمینه ها در فهم 
197 1. پیش زمینه های بایسته 
197 2. پیش زمینه های شایسته 
198 3. پیش زمینه های نبایسته 
200 نحوۀ برخورد با پیش زمینه ها 
203  خالصه 
205  پرسش ها 
206  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
207 ضمیمه: تاریخچۀ هرمنوتیک 
208 هرمنوتیک کالسیک 
209 هرمنوتیک رمانتیک 
214  پی نوشت ها 

219 درس دهم: معرفت دینی 
221 مقدمه 
222 مفهوم شناسی 
222 دین 
225 معرفت دینی 
225 معرفت شناسی دین 
226 ارزش معرفت دینی 
227 اهمیت و ضرورت مباحث معرفت شناسی دین 
228 راه های معرفت دینی 
228 شهود 
228 1. علم حضوری به خدا 
229 2. مکاشفه در بارۀ امور دینی 
229 3. الهام 
229 4. وحی 
230 ارزش معرفت دینی مبتنی بر شهود 
231 حس 
232 ارزش معرفت دینی مبتنی بر حس 

| فهرست مطالب |



232 تعقل 
233 ارزش معرفت دینی مبتنی بر تعقل 
233 نقل 
234 ارزش معرفت دینی مبتنی بر نقل 
235 استناد به معرفت دیگران 
235 ارزش معرفت دینی مبتنی بر استناد به معرفت دیگران 
236 یادآوری 
237 ارزش معرفت دینی مبتنی بر یادآوری 
237 اعتبار معرفت به بخش های مختلف دین 
239 راه حل ناسازگاری معرفت  های دینی با یکدیگر 
241 راه حل ناسازگاری معرفت  های دینی با معرفت  های دیگر 
241 راه حل ناسازگاری معرفت دینی با معرفت عقلی 
242 راه حل ناسازگاری معرفت دینی با معرفت علمی 
242 راه حل ناسازگاری معرفت دینی با معرفت حاصل از مکاشفه  
244  خالصه 
246  پرسش ها 
249  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
252  پی نوشت ها 

257 درس یازدهم: تعدد قرائت ها 
259 مقدمه 
259 نظریۀ تعدد قرائت ها 
260 مبانی نظریه، و بررسی آنها 
260 1. هرمنوتیک فلسفی 
261 بررسی و نقد 
263 2. نمادین بودن زبان دین 
264 بررسی و نقد 
265 شواهدی برای نظریۀ تعدد قرائت ها، و بررسی آنها 
266 1. وجود ظاهر و باطن در متون دینی 
266 بررسی و نقد 

| فهرست مطالب |



267 2. اعتبار فتواها و تفسیرهای مختلف 
268 بررسی و نقد 
271 عوامل پیدایش اختالف  نظر در فهم متون دینی 
275  خالصه  
276  پرسش ها 
278  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
279 ضمیمه: تغییر در حوزۀ دین 
281 انواع تغییر در حوزۀ دین 
281 1. تغییر موضوع 
282 2. احکام ثانویه 
282 3. تقدیم اهم بر مهم در تزاحم احکام 
283 4. احکام حکومتی 
283 5. نسخ 
285 نتیجه 
287  پی نوشت ها 

289 درس دوازدهم: پلورالیسم دینی 
291 مقدمه 
292 مفهوم شناسی 
292 پیشینه 
295 مبانی پلورالیسم دینی 
297 تبیین پلورالیسم دینی 
299 بررسی و نقد 
301 رستگاری و نجات 
301 نجات یافتگان از نظر اسالم 
305 شواهدی برای نظریۀ پلورالیسم دینی، و بررسی آنها 
305 1. هدایت عام خداوند 
305 بررسی و نقد 
306 2. مأجور بودن پیروان ادیان مختلف 
307 بررسی و نقد 

| فهرست مطالب |



310 3. وجود راه های گوناگون به  سوی خدا 
310 بررسی و نقد 
311  خالصه 
313  پرسش ها 
316  منابعی برای مطالعۀ بیشتر 
317  پی نوشت ها 

323 منابع 
325 کتاب ها 
328 مقاالت 
329 انگلیسی 

| فهرست مطالب |





مقدمه
  مقدمۀ معاونت پژوهش

  مقدمۀ مؤلفان





مقدمۀ معاونت پژوهش
حقیقـت اصیل تریـن، جاودانه تریـن و زیباتریـن راز هسـتی و نیـاز آدمی اسـت كه سلسـلۀ 
مؤمنـان و عالمـان صـادق چـه جان هـا كـه در راه آن نباختـه، و جاهـان و باطل پرسـتان 
چـه توطئه  هـا و ترفندهـا كـه بـرای محـو و مسـخ آن نسـاخته اند. چـه تلخ واقعیتی اسـت 
مظلومیـت حقیقـت، و چـه شـیرین حقیقتی اسـت ایـن وا    قعیت كـه در مصاف همیشـگی 
حـق و باطـل، حق سـربلند و سـرفراز اسـت و باطـل ازبین رفتنی و نگونسـار. ایـن واال و 
باالنشـینی حقیقت، گذشـته از سرشـت حق، وام دار كوشـش های خالصانـه و پایان ناپذیر 
حقیقت جویانـی اسـت كـه در عرصـۀ نظر و عمـل كمر همت محكـم بسـته و از دام و دانۀ 
دنیـا رسـته اند، و دراین میـان نقـش و تأثیر ادیـان و پیامبران الهـی، و به ویژه اسـام و پیامبر 

اكـرم و جانشـینان برحـق و گرامی او، برجسـته ترین اسـت.
دانشـمندان نـام آور شـیعه رسـالت خطیـر و بی نظیـر خویـش را بهره گیـری از عقـل و 
نقـل و غـوص در دریـای معارف قـرآن و برگرفتن گوهر ناب حقیقت از سـیرۀ آن پیشـوایان 
و عرضـۀ آن بـه عالـم بشـری و دفـاع جانانـه دربرابـر هجـوم ظلمت پرسـتان حقیقت گریز 
دانسـته و در ایـن راه دیده هـا سـوده و جان ها فرسـوده اند. اكنـون در عصر بحـران معنویت 
كـه دشـمنان حقیقـت و آدمیت هرلحظـه با تولید و انتشـاِر فزون از شـماِر آثار نوشـتاری و 
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دیـداری و به كارگیـری انواع ابزارهای پیشـرفتۀ سـخت افزاری و نرم افـزاری در عرصه های 
گوناگـون بـرای سـیطره بـر جهـان می كوشـند، رسـالت حقیقت خواهـان و اندیشـمندان 

حـوزوی و دانشـگاهی، به ویـژه عالمـان دیـن، بس عظیم تر و سـخت دشـوارتر اسـت.
تفسـیری و  فلسـفی و كامـی،  در علـوم  پژوهشـگران حـوزوی  تشـیع،  در جهـان 
حدیثـی،  فقهـی و اصولـی و نظایـر آن كارنامۀ درخشـانی دارند، و تأمات ایشـان بر تارک 
پژوهش هـای اسـامی می درخشـد. در زمینۀ علـوم طبیعی و تجربـی و فناوری های جدید 
نیـز پژوهشـگران ما تاش هایی چشـمگیر كـرده، گام هایی نویدبخش برداشـته و به جایگاه 
درخـور خویـش در جهـان نزدیک شـده اند، و می كوشـند تا بـا فعالیت های روزافزونشـان 
مقـام شایسـتۀ خویش را در صحنۀ علمـی بین المللی بازیابند. ولـی در قلمرو پژوهش های 
علـوم اجتماعـی و انسـانی تاش هـای دانشـمندان ایـن مرزوبـوم آن گونه كه شایسـتۀ نظام 
اسـامی اسـت بـه بـار ننشسـته و آنـان گاه بـه ترجمـه و اقتبـاس نظریـات دیگران بسـنده 
كرده انـد. در ایـن زمینـه كمتر می تـوان رّدپـای ابتـكارات و به ویژه خاقیت های برخاسـته 
از مبانـی اسـامی را یافـت و تـا رسـیدن بـه منزلـت مطلـوب راهـی طوالنـی و پرچالـش 
درپیـش اسـت. ازایـن رو، افزون بر اسـتنباط، اسـتخراج، تفسـیر و تبیین آموزه هـای دینی 
و سـازمان دهی معـارف اسـامی، كاوش در مسـائل علـوم انسـانی و اجتماعـی از دیـدگاه 
اسـامی و تبییـن آنهـا از مهم تریـن اهـداف و اولویت های مؤسسـات علمی به ویـژه مراكز 

پژوهشـی حوزه هـای علمیه اسـت. 
مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی در پرتـو تأییـدات رهبـر كبیـر انقاب 
اسـامی و حمایت هـای بی دریغ خلف صالح وی، حضرت آیت اللـه خامنه ای  از آغاِز 
تأسـیس براسـاس سیاسـت ها و اهـداف ترسیم شـده ازسـوی حضـرت آیت اللـه محمدتقی 
مصبـاح یـزدی� بـه امر پژوهش های علمـی و دینی اهتمام داشـته و در مسـیر برآوردن 
نیازهـای فكـری و دینـی جامعه، بـه پژوهش های بنیـادی، راهبـردی و كاربـردی پرداخته 
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اسـت. معاونـت پژوهش مؤسسـه بـرای تحقق این مهـم، افزون بـر برنامه ریـزی و هدایت 
دانش پژوهـان و پژوهشـگران، در زمینۀ نشـر آثار محققـان نیز كوشـیده و بحمدالله تاكنون 

آثـار ارزنـده ای را در حـد تـوان خـود به جامعۀ اسـامی تقدیم كرده اسـت.
كتاِب پیش  روی، پژوهشـی اسـت در قلمرو معرفت شناسـی كه با تاش پژوهشـگران 
ارجمنـد حجج االسـام والمسـلمین آقایان دكتر مجتبـی مصباح و دكتـر عبدالله محمدی 
نـگارش یافته اسـت. هـدف اصلی نویسـندگان ارائۀ مهم تریـن مباحث معرفت شناسـی به 

منظور تبیین اندیشـۀ اسـامی است. 
معاونـت پژوهـش از مؤلفـان محتـرم و حجـج االسـام والمسـلمین آقایـان محمـد 
حسـین زاده یـزدی، اكبـر میرسـپاه و محمـود فتحعلـی كـه بـا مطالعـه و ارائـۀ نظرهـای 
سودمندشـان، بـر اتقـان و غنـای اثـر افزوده انـد، صمیمانه سپاسـگزاری می كنـد و توفیق 

روزافـزون ایشـان را از خداونـد منـان خواسـتار اسـت.

معاونت پژوهش   
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی   
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مقدمۀ مؤلفان
انسـان به طـور طبیعی به سرنوشـت خود عاقه مند اسـت، و نمی توانـد در برابر گزینه های 
پیـش روی خـود بی اعتنا باشـد. از ایـن رو، هنگام انتخـاب می اندیشـد و از دیگران كمک 
می گیـرد؛ بـدان امیـد كـه گزینـۀ درسـت را بیابـد. احتمـال انتخـاب راهـی كه سرنوشـتی 
نامطلـوب و برگشـت ناپذیر در پـی داشـته باشـد، هـر عاقلـی را وامـی دارد كه پیـش از قدم 
نهـادن در راه، از درسـتی آن اطمینـان یابـد؛ به ویـژه اگر آن راه، مسـیر كلی زندگی باشـد، و 
احتمـال خطـر، نامحـدود. از این  روسـت كـه پی جویـی دین حـق و آیین درسـت زندگی، 

دغدغـۀ هـر خردمنـدی اسـت كـه از دام غفلت و اسـارت روزمرگی رهیده اسـت.
دیـن و آییـن درسـت را امـا آیـا می تـوان بـا آزمـون و خطـا برگزیـد؟ شـاید آیینـی كـه 
لذت بخـش و شـادی آفرین باشـد یـا قدرتـی افسـانه ای در اختیارمـان بگـذارد و چشـمان 
دیگـران را خیـره كنـد، بهتریـن باشـد. امـا از كجـا كـه آرمـان زندگـی همین هاسـت كـه 
پنداشـته ایم؟ مگـر در كودكـی لذت هـا و شـادی هایی نداشـتیم كـه پـس از رسـیدن بـه 
جوانـی، آنهـا را بـی ارزش و مـال آور یافتیـم؟ آیـا لـذت، شـادی و قدرتـی برتـر از آنچه از 
پیـروی چنیـن آیینـی بـه دسـت می آیـد، وجـود نـدارد؟ اگـر بـا پـا نهـادن در ایـن آزمون، 
خطـری جبران ناپذیـر دامن گیرمـان شـود، چـه كنیـم؟ آیـا می تـوان از درسـتی راه، پیش از 

پیمـودن آن، اطمینـان یافـت؟ 
شـاید اگـر كسـی را می یافتیـم كـه سـخنش بـرای ما قابـل اعتمـاد بـود، در ایـن راه از 
او یـاری می جسـتیم. امـا بـرای اطمینـان از راهـی كـه یافتـن راهنمـا نیز بخشـی اسـت از 
خـود راه، چـه بایـد كـرد؟ گویا چـاره ای جـز اسـتمداد از داورِی عقـل نیسـت، و پی ریزی 
اعتقـادات اصلـی دیـْن جز بـر مبنای عقل، اسـتوار سـاختن آن بر مبنایی نااسـتوار اسـت. 
بهتـر اسـت انتخـاب خـود را بـر پایه ای معقـول بنا كنیـم، تا هیچ پشـیمانی در پی نداشـته 
باشـد. امـا آیـا ممكـن نیسـت خـرد مـا نیـز بـه بیراهـه رود؟ داده هـای نخسـتین عقـل و 
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دسـتگاه استدالل سـاز آن، چـرا درخـور اعتمـاد باشـند؟ آیـا راهـی بـرای سـنجش اعتبار 
آنها وجـود دارد؟ 

بـه نظـر می رسـد آن گاه كـه بخواهیم بینـش خـود را تعمیق بخشـیم، بایـد از این بحث 
بنیـادی آغـاز كنیـم كه دانسـته های مـا از كجا مایـه می گیرند، و چـه اعتباری دارنـد؟ و هر 
گونـه تحقیـق جـدی در معـارف و آموزه های دین نیـز، بایـد از تحقیق در اعتبـار بنیان های 
معرفـت آغـاز شـود. در ایـن كتـاب، كه نخسـتین كتـاب از مجموعـه اندیشـه های بنیادین 
اسـامی اسـت، در پـی آنیـم كـه بـرای تعمیـق آموزه هـای اسـامی، ابتـدا كارایـی راه های 
معرفـت دینـی را بدانیـم، تـا در مباحـث دیگر از آنهـا بهره گیریـم. معرفت شناسـی به طور 
مطلـق، و معرفت شناسـی دیـن به خصوص، گرچـه دانش هایی فراخور ایـن مباحث اند، در 
ایـن كتـاب مجال پرداختن به آنها در سـطح تخصصی و گسـترده نیسـت. بدیـن رو، از 
ایـن مباحـث، تنهـا آنچه برای هـدف مزبور ضـروری به نظر می رسـید، گزینش شـده، 
و طبعـًا بررسـی تخصصـی و تفصیلـی آنهـا نیازمنـد مطالعـات تكمیلـی در رشـته های 

خاص اسـت.
در نـگارش ایـن كتاب، از تألیفات و تحقیقات اسـتادان و صاحب نظران اسـتفاده شـده 
اسـت و بجاسـت كه بـه طور ویژه میراث علمـی مرحوم عامه طباطبایی و شـهید مطهری 
ـ رضـوان اللـه علیهمـاـ  و آیت اللـه مصباح را ارج نهیم، و نیز از اسـتاد محمد حسـین زاده، 
كـه افزون بر نگارش ویراسـتۀ پیشـین ایـن كتاب، زحمت نظـارت بر نگارش ایـن كتاب را 
نیـز پذیرفتند، تشـكر و قدردانـی كنیم، و نیز بابت كاسـتی ها و نقایص ایـن اثر عذرخواهی 

كنیـم. امیـد كه مقبـول درگاه احدی، و مورد اسـتفادۀ خوانندگان گرامـی قرار گیرد.
كتـاب حاضـر بـرای دو واحـد درسـی تنظیـم شـده، و گرچـه بـر آن بوده ایـم كـه از 
مصطلحـات و مباحـث تخصصـی تـا حد امـكان پرهیز شـود، دریافـت نـكات آن نیازمند 
شـركت در كاس درس اسـت. همچنیـن در بـارۀ مباحـث مطرح شـده، طبعـًا نـكات و 
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پرسـش هایی بـه ذهـن خواننـده می آیـد، كه بـرای رعایـت اختصـار، از آوردن آنهـا در متن 
پرهیـز كـرده، و تنها بـه برخی یادداشـت های ضروری بسـنده كرده ایم، و نـكات دیگر را به 

كتـاب راهنمـای اسـتاد وامی گذاریـم.

مجتبی مصباح   
عبدالله محمدی   

بهار 139۷   
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از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس:
1. مقصود از معرفت در مباحث معرفت شناسی را بداند؛

2. از مسائل کلی دانش معرفت شناسی اطالع یابد؛
۳. بتواند اهمیت و ضرورت مباحث معرفت شناسی را تبیین کند؛

۴. معنای ارزش یا اعتبار معرفت را بداند؛
5. تفاوت معرفت شناسی عام و خاص را بداند؛

6. دلیل انتخاب مباحث این کتاب را از میان مباحث معرفت شناسی 
توضیح دهد.

درس اول

کلیات





 از روی پله هـای نردبـان بـا آرامـش بـاال می رفـت کـه ناگهان نگاهش 
فهمیـده  تـازه  و  نداشـت،  تکیـه  جایـی  بـه  نردبـان  افتـاد.  پاییـن  بـه 
بـود کـه در حـال سـقوط آزاد اسـت! آنـان کـه در همـه چیـز دچـار تردیـد 
می شـوند، چنیـن حالتـی را تجربـه می کننـد؛ حالتـی کـه افـزون بـر تردیـد، 
همـراه بـا تـرس و نومیـدی نیـز هسـت. آیـا بـا تـالش علمـی، به راسـتی از 
پله هـای معرفـت بـاال می رویم، یا بدون آنکه متوجه باشـیم، در فضای 

جهـل در حـال سـقوط آزادیـم؟   

مقدمه
معرفت هـا از منابـع گوناگـون بـه دسـت می آینـد، و بـا معرفت هـای اولیـه، معرفت هـای 
دیگـری تولیـد می شـود. بخشـی از محصـوالت معرفتـی مسـتقیمًا بـه مصرف می رسـند، 
و برخـی بـرای اسـتفادۀ دیگـران بـه بـازار معرفـت عرضه می شـوند. در هـر گوشـه از بازار 
معرفـت، نوعـی از معـارف عرضـه، و بـا ابزاری خاص سـنجیده می شـود: برخـی، كاالی 
معرفتـی خـود را بـا محـک حـس و تجربـه می آزمایند؛ بعضـی آن را بـا ترازوی عقـْل وزن 
می كننـد، و برخـی آن را با شـهوْد می سـنجند. كاربـرد معرفت ها نیز متنوع اسـت و هر یک 
از آنهـا اهمیـت خـاص خـود را دارد: بعضی معرفت هـا برای گـذران زندگی روزمـرۀ مادی 
مفیدترنـد، و دسـته ای منافـع معنوی بیشـتری دارند: علـوم تجربی در صنعـت، تكنولوژی 

اٮݑ �ل�ݔ
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و رفـاه مـادی مؤثرنـد؛ علـوم ریاضی در مهندسـی نقش دارنـد و پایه ای بـرای علوم تجربی 
نیز شـمرده می شـوند؛ علوم فلسـفی به ما نگرشـی كلـی در بارۀ جهـان، و آغـاز و انجام آن 
می دهنـد؛ دانـش اخـاق در یافتن هـدف و معنای زندگی سـود می رسـاند، و هدایت رفتار 

را بر عهـده می گیـرد؛ و... .
معرفت شـناس همچـون كسـی كـه بر فراز قلـه ای ایسـتاده، بـا نگاهی به مجمـوع این 
فعالیت هـا، بـه ایـن می اندیشـد كـه آیـا آنچـه بـا نـام معرفـت، فراچنـگ می آیـد، درخـور 
اعتمـاد اسـت؟ آیـا ابزارهـای اندازه گیـری و اعتبارسـنجی معـارْف درسـت كار می كننـد؟ 
چگونـه می تـوان معرفت حقیقـی را از معرفت غیر حقیقـی تمییز داد؟ و... . بـرای ورود به 

ایـن گونـه مباحـث، پیـش از هـر كار، می بایـد واژه های اصلـی را توضیـح دهیم.

مفهوم شناسی
نخسـت مقصـود از »معرفـت« را در ایـن مباحـث بیـان می كنیـم و بـا اشـاره بـه مسـائل 

مختلـف دانـش »معرفت شناسـی«، توضیحـی كوتـاه در بـارۀ ایـن دانـش می دهیـم.

معرفت
واژۀ »معرفـت« و معادل هـا و مشـابه های آن در زبان هـای مختلـف كاربردهـای متنوعـی 
دارنـد، و احیانـًا هـر یـک از آنهـا نیـز دارای ویژگی هـای مفهومـی خاصـی اسـت.)1( بـا 
ایـن حـال و بـدون در نظـر گرفتـن ویژگی هـای مزبـور، كـه مربـوط بـه معنای لغـوی این 
گاهـی و شـناخت بـه  شـمار آورد.)2( بنـا  واژه هاسـت، می تـوان »معرفـت« را مسـاوی بـا آ
بـر ایـن در ایـن مباحـث هـر جـا »معرفـت« یـا واژه هـای مشـابه آن را بـه  كار می بریـم، 
گاهـی اسـت. گرچه ممكن اسـت هنـگام بحـث از معرفـت، آن را در گونه ای  مقصودمـان آ
خـاص محـدود كنیـم، بـرای آنكـه بتوانیم بحثـی جامع داشـته باشـیم، الزم اسـت آن را به 

نوعـی خـاص اختصـاص ندهیم. 
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معرفت شناسی
معرفـت یـا علـم، بـه  معنایـی كه گفتـه شـد، اقسـام گوناگونـی دارد. از بـاب مثـال، برخی 
معرفت هـا جزئی انـد، ماننـد آنچـه از راه حـواس گوناگـون می شناسـیم، و برخـی از آنهـا 
كلی انـد، ماننـد قوانیـن تجربـی یـا ریاضـی. همچنیـن در بسـیاری مـوارد، مجموعـه ای 
از معـارف جزئـی یـا كلـی را كـه در بـارۀ موضوعـی خـاص هسـتند، شـاخه ای از علـم و 
دانـش می شـمارند، ماننـد علـم فیزیـک یـا پزشـكی، و گاه نیـز بـر حسـب روش تحقیـق 
دسته بندی شـان می كننـد، ماننـد علـوم تجربـی، علـوم عقلـی و علـوم نقلـی. طبعـًا هـر 
معرفتـی، دانشـی اسـت در بـارۀ چیـزی؛ اما معرفت شناسـی،1 دانشـی اسـت در بـارۀ خود 

معرفـت. كار معرفت شـناس، پاسـخ دادن بـه پرسـش هایی از ایـن دسـت اسـت:
ـ معرفت چیست؟

ـ آیا معرفت امكان پذیر است؟
ـ اقسام آن كدام اند؟

ـ معرفت از چه راه هایی به  دست می آید؟
ـ چگونه می توان معرفت های گوناگون را ارزیابی، و اعتبار آنها را مشخص كرد؟

پـس می تـوان گفـت: معرفت شناسـی دانشـی اسـت كـه در بـارۀ مسـائلی همچـون 
چیسـتی و امـكان معرفـت، و نیـز اقسـام، راه هـا و اعتبـار معرفت هـا بحـث می كنـد.)3(

اهمیت و ضرورت مباحث معرفت شناسی
گاه بـه مسـئله ای برمی خوریـم كـه صاحب نظـران در بـا رۀ آن اختـاف دارنـد. مباحثـات 
علمـی میـان آنها در بسـیاری از موارد به فرجامی روشـن نمی رسـد. ممكن اسـت هر یک 
بـرای دیـدگاه خـود شـواهدی از حس و تجربه، اسـتدالل عقلـی، یا متون تاریخـی یا دینی 

1. Epistemology / theory of knowledge.
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ارائـه كننـد. چگونه می تـوان در این منازعـات داوری كرد و حقیقت را باز شـناخت؟ افزون 
بـر ایـن، در مـواردی كـه اتفاق نظر وجـود دارد نیز این پرسـش مطرح اسـت كـه آیا ممكن 
نیسـت در فهـم حقیقـت، اشـتباهی رخ داده باشـد؟ از چـه راهـی می توانیم احـراز كنیم كه 
فهـم مـا یـا دیگـران مطابق بـا واقـع اسـت؟ و در نتیجه، چگونـه می توانیـم به فهـم خود یا 
دیگـران اعتمـاد كنیـم؟ آیـا معرفـت حسـی و تجربـی ممكن نیسـت خطـا باشـد؟ معرفت 
عقلـی چطـور؟ اگـر همۀ فهم هـا خطاپذیر باشـند، چگونه می تـوان به دانش هـای گوناگون 
اعتمـاد كـرد؟ و بـه كـدام معرفت حسـی یا عقلـی خود، یـا نتیجۀ تحقیـق دیگـران می توان 
اتـكا كـرد؟ آیـا حقیقـت دسـت نیافتنی نیسـت؟ راسـتی اگـر اعتماد مـا بـه معرفت هایمان 

متزلـزل شـود، چگونه زندگـی كنیم؟ 
اهمیـت هـر چیـزی را آن گاه می توانیـم به درسـتی دریابیم كه فـرض كنیـم آن را نداریم. 
بـرای دانسـتن اهمیـت مباحث معرفت شناسـی، ابتـدا باید اهمیـت وجود خـود معرفت را 
مـورد توجـه قـرار دهیـم. بدین منظـور، ابتدا فـرض كنید نه هیـچ معرفتی داریـم، و نه هیچ 
راهـی بـه سـوی كسـب معرفت در كار اسـت، و هیچ  یـک از منابع یـا ابزارهـای معرفت به 
مـا اطاعاتـی نمی دهنـد. طبیعی اسـت كه بـدون وجـود هیچ راهی بـه معرفت، نـه در بارۀ 
خـود می توانیـم چیـزی بدانیـم و نه در بـارۀ پیرامونمـان. از سـوی دیگر، تمـام تصمیم های 
گاهی اند. پـس در این حالـت، هیچ تصمیمـی نیـز نمی توانیم بگیریـم، یا به  مـا مبتنـی بـر آ
 عبـارت دیگـر، هیـچ كاری نمی توانیـم انجـام دهیـم، و بـه تبع، هیچ  یـک از نیازهـای خود 
را نمی توانیـم بـرآورده سـازیم. انسـانی كه هیـچ معرفتی ندارد، به جسـمی بی جان شـبیه تر 

اسـت تا به انسـان. 
گاهـی از نیازهـای متنـوع انسـان  از سـوی دیگـر، شـاخه های گوناگـون علـوم، بـا آ
پدیـد آمـده، و بـا امیـد به دسـتیابی بـه معرفت های خـاص، و حل مسـائل مربوط، بسـط 
یافته انـد. بدیـن ترتیـب، فقدان معرفـت، به  معنـای دسـترس ناپذیری تمام نتایـج و اهدافی 
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اسـت كـه از همـۀ علـوم و دانش هـای گوناگـون انتظـار داریم.
اكنـون فـرض كنیـد ما فقـط گمان می كنیم كـه چیزهایـی را می دانیم، امـا هیچ معرفت 
معتبـری نداریـم، و نمی توانیـم اعتبـار هیـچ  یـک از معرفت های خـود را تشـخیص دهیم. 
در ایـن صـورت نیـز در واقع، معرفتـی نداریم، بلكـه تنهـا می پنداریم بـه چیزهایی معرفت 
داریـم. اگـر نتـوان معرفـت حقیقـی را از معرفـت غیر حقیقـی تمییـز داد، چگونـه می توان 
بـه دسـتیابی بـه نتایـج معرفـت حقیقـی امیـدوار بـود؟ آیـا فیزیک دانـان، شـیمی دانان، 
كیهان شناسـان، زیست شناسان، روان شناسـان، جامعه شناسـان، ریاضی دانان، فیلسوفان، 
دین شناسـان و سـایر محققـان در علـوم گوناگـون می تواننـد واقعیت هایـی را كـه در بـارۀ 
آنهـا تحقیـق می كننـد به درسـتی بداننـد، یـا هیـچ  گاه نمی تواننـد معرفـت معتبـری در بارۀ 
موضوعـات مـورد تحقیق خود پیـدا كنند؟ اسـتفاده از راه های مختلف معرفت، بـا این امیْد 
معقـول اسـت كه دسـت كم در مـواردی، بتوان بـه معرفتی معتبر دسـت یافـت. در غیر این 

صـورت، تمـام تاش هـای علمی بیهـوده خواهنـد بود.
از آنچـه گفتیـم روشـن می شـود كـه معرفت هـا راه ارتبـاط و تعامـل مـا بـا دیگـران، و 
حتـی بـا خودمـان، و نیـز پیش نیـاز همـۀ تصمیم هـا و اعمـال مـا هسـتند، و بدون داشـتن 
معیـاری بـرای تشـخیص معرفـت حقیقـی از معرفت هـای غیـر حقیقـی، هر گونـه تاش 
علمـی برای دسـتیابی به اهـداف مزبور، بیهوده خواهـد بود. بدین ترتیـب، اهمیت مباحث 
معرفت شناسـی بـه انـدازۀ اهمیت معرفت هایی اسـت كـه داریم و می توانیم داشـته باشـیم. 
اگـر معرفت هـای حسـی بی اعتبـار باشـند، مانند آن اسـت كـه آنها را نداشـته باشـیم؛ زیرا 
كسـی كـه آنچـه را می بینـد معتبر ندانـد، با نابینا مسـاوی اسـت. اگر معرفت هـای تجربی 
هیـچ اعتبـاری نداشـته باشـند، ماننـد آن اسـت كـه تجربـه و علوم تجربـی وجود نداشـته 
باشـند. اگـر معرفت هـای عقانـی معتبـر نباشـند، ماننـد آن اسـت كـه از عقـل بی بهـره 
باشـیم، و علـوم عقلـی وجـود نداشـته باشـند. اگـر معرفت هـای دینـی بی اعتبـار باشـند، 
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ماننـد آن اسـت كـه معرفتـی در باب دین نداشـته باشـیم، و... . اكنون فـرض كنیدـ  چنان 
كـه دیـن اسـام مدعی اسـتـ  سـعادت دنیـا و آخرت مـا در گـرو معرفت به دیـن، و عمل 
بـه آن باشـد. چنانچـه معرفـت دینـی معتبری نداشـته باشـیم، دسـتیابی به سـعادت دنیا و 
آخـرت ناممكـن خواهـد بـود. نبـود معرفـت اخاقـی معتبر نیـز می توانـد بـه الابالیگری، 
مسـئولیت ناپذیری و هـرج و مـرج بینجامد. اگر دسـتیابی به معرفت معتبر ناممكن باشـد، 

همـۀ تاش هـای علمـی و عملـی، تكاپـو بـرای هیچ اند.
معرفت شناسـان، بـا توجه بـه نتایج زیان باری كه اعتبار نداشـتِن معرفـت در حوزه های 
گوناگـون معرفتـی می تواند در پی داشـته باشـد، به بررسـی مباحث معرفت شناسـی به طور 
كلـی یـا در حـوزه ای خـاص پرداخته اند. بدیـن ترتیب، مهم ترین مسـئلۀ معرفت شناسـی، 
بررسـی اعتبـار معرفـت اسـت، و سـایر مباحـث را می تـوان مقدمـه ای بـرای ایـن مبحـث 

اصلی به  شـمار آورد. 
بـا توجـه بـه آنچـه گفتیـم، روشـن می شـود هنگامی كـه در بـارۀ مسـئله ای بـه تحقیق 
می پردازیـم، بـا ایـن پیش فـرض آغـاز می كنیم كـه كسـب معرفِت معتبـر به نتیجـۀ تحقیق 
امكان پذیـر اسـت، و روش ها، منابـع و ابزارهای كارآمدی برای آن وجـود دارد. اما چنانچه 
بخواهیـم بحثـی بنیادی داشـته باشـیم، پیـش از هر چیز، بایـد در بارۀ همیـن پیش فرض ها 
سـخن بگوییـم. بدیـن ترتیب، گام اول در پی جویی اندیشـه های بنیادی اسـامی آن اسـت 
كـه بدانیـم چگونـه می توانیـم اعتبـار معرفت هایی را كـه در پی تحصیـل آنها هسـتیم احراز 

. كنیم

ارزش یا اعتبار معرفت
ممكن اسـت دانسـتن چیزی برای ما از جهات گوناگون ارزشـمند باشـد. مثًا با دانسـتن 
عوامـل ایجـاد یـک بیماری، می توانیـم از بروز آن پیشـگیری كنیـم، و با دانسـتن راه درمان 
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