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مقدمه

مقدمۀ معاونت پژوهش

حقیقـت اصیلتریـن ،جاودانهتریـن و زیباتریـن راز هسـتی و نیـاز آدمی اسـت كه سلسـلۀ
مؤمنـان و عالمـان صـادق چـه جانهـا كـه در راه آن نباختـه ،و جاهلان و باطلپرسـتان
چـه توطئههـا و ترفندهـا كـه بـرای محـو و مسـخ آن نسـاختهاند .چـه تلخواقعیتی اسـت
مظلومیـت حقیقـت ،و چـه شـیرینحقیقتی اسـت ایـن واقعیت كـه در مصاف همیشـگی
حـق و باطـل ،حق سـربلند و سـرفراز اسـت و باطـل ازبینرفتنی و نگونسـار .ایـن واال و
باالنشـینی حقیقت ،گذشـته از سرشـت حق ،وامدار كوشـشهای خالصانـه و پایانناپذیر
حقیقتجویانـی اسـت كـه در عرصـۀ نظر و عمـل كمر همت محكـم بسـته و از دام و دانۀ
دنیـا رسـتهاند ،و دراینمیـان نقـش و تأثیر ادیـان و پیامبران الهـی ،و بهویژه اسلام و پیامبر
اكـرم و جانشـینان برحـق و گرامی او ،برجسـتهترین اسـت.
دانشـمندان نـامآور شـیعه رسـالت خطیـر و بینظیـر خویـش را بهرهگیـری 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 ظلمتپرسـتان حقیقتگریز
دانسـته و در ایـن راه دیدههـا سـوده و جانها فرسـودهاند .اكنـون در عصر بحـران معنویت
شـمار آثار نوشـتاری و
انتشـار فزون از
كـه دشـمنان حقیقـت و آدمیت هرلحظـه با تولید و
ِ
ِ
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دیـداری و بهكارگیـری انواع ابزارهای پیشـرفتۀ سـختافزاری و نرمافـزاری در عرصههای
گوناگـون بـرای سـیطره بـر جهـان میكوشـند ،رسـالت حقیقتخواهـان و اندیشـمندان
حـوزوی و دانشـگاهی ،بهویـژه عالمـان دیـن ،بس عظیمتر و سـخت دشـوارتر اسـت.
در جهـان تشـیع ،پژوهشـگران حـوزوی در علـوم فلسـفی و كالمـی ،تفسـیری و
حدیثـی ،فقهـی و اصولـی و نظایـر آن كارنامۀ درخشـانی دارند ،و تأمالت ایشـان بر تارک
پژوهشهـای اسلامی میدرخشـد .در زمینۀ علـوم طبیعی و تجربـی و فناوریهای جدید
نیـز پژوهشـگران ما تالشهایی چشـمگیر كـرده ،گامهایی نویدبخش برداشـته و به جایگاه
درخـور خویـش در جهـان نزدیک شـدهاند ،و میکوشـند تا بـا فعالیتهای روزافزونشـان
مقـام شایسـتۀ خویش را در صحنۀ علمـی بینالمللی بازیابند .ولـی در قلمرو پژوهشهای
علـوم اجتماعـی و انسـانی تالشهـای دانشـمندان ایـن مرزوبـوم آنگونه كه شایسـتۀ نظام
اسلامی اسـت بـه بـار ننشسـته و آنـان گاه بـه ترجمـه و اقتبـاس نظریـات دیگران بسـنده
كردهانـد .در ایـن زمینـه كمتر میتـوان ّردپـای ابتـكارات و بهویژه خالقیتهای برخاسـته
از مبانـی اسلامی را یافـت و تـا رسـیدن بـه منزلـت مطلـوب راهـی طوالنـی و پرچالـش
درپیـش اسـت .ازایـنرو ،افزون بر اسـتنباط ،اسـتخراج ،تفسـیر و تبیین آموزههـای دینی
و سـازماندهی معـارف اسلامی ،كاوش در مسـائل علـوم انسـانی و اجتماعـی از دیـدگاه
اسلامی و تبییـن آنهـا از مهمتریـن اهـداف و اولویتهای مؤسسـات علمی بهویـژه مراكز
پژوهشـی حوزههـای علمیه اسـت.
مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی در پرتـو تأییـدات رهبـر كبیـر انقالب
آغاز
اسلامی و حمایتهـای بیدریغ خلف صالح وی ،حضرت آیتاللـه خامنهای از ِ
تأسـیس براسـاس سیاسـتها و اهـداف ترسیمشـده ازسـوی حضـرت آیتاللـه محمدتقی
مصبـاح یـزدی بـه امر پژوهشهای علمـی و دینی اهتمام داشـته و در مسـیر برآوردن
نیازهـای فكـری و دینـی جامعه ،بـه پژوهشهای بنیـادی ،راهبـردی و كاربـردی پرداخته
18
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اسـت .معاونـت پژوهش مؤسسـه بـرای تحقق این مهـم ،افزون بـر برنامهریـزی و هدایت
دانشپژوهـان و پژوهشـگران ،در زمینۀ نشـر آثار محققـان نیز كوشـیده و بحمدالله تاكنون
آثـار ارزنـدهای را در حـد تـوان خـود به جامعۀ اسلامی تقدیم كرده اسـت.
كتاب پیشروی ،پژوهشـی اسـت در قلمرو معرفتشناسـی كه با تالش پژوهشـگران
ِ
ارجمنـد حجج االسلام والمسـلمین آقایان دکتر مجتبـی مصباح و دکتـر عبدالله محمدی
نـگارش یافته اسـت .هـدف اصلی نویسـندگان ارائۀ مهمتریـن مباحث معرفتشناسـی به
منظور تبیین اندیشـۀ اسلامی است.
معاونـت پژوهـش از مؤلفـان محتـرم و حجـج االسلام والمسـلمین آقایـان محمـد
حسـینزاده یـزدی ،اکبـر میرسـپاه و محمـود فتحعلـی كـه بـا مطالعـه و ارائـۀ نظرهـای
سودمندشـان ،بـر اتقـان و غنـای اثـر افزودهانـد ،صمیمانه سپاسـگزاری میكنـد 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 عالقهمند اسـت ،و نمیتوانـد در برابر گزینههای
پیـش روی خـود بیاعتنا باشـد .از ایـن رو ،هنگام انتخـاب میاندیشـد و از دیگران کمک
میگیـرد؛ بـدان امیـد کـه گزینـۀ درسـت را بیابـد .احتمـال انتخـاب راهـی که سرنوشـتی
نامطلـوب و برگشـتناپذیر در پـی داشـته باشـد ،هـر عاقلـی را وامـیدارد که پیـش از قدم
نهـادن در راه ،از درسـتی آن اطمینـان یابـد؛ بهویـژه اگر آن راه ،مسـیر کلی زندگی باشـد ،و
احتمـال خطـر ،نامحـدود .از اینروسـت کـه پیجویـی دین حـق و آیین درسـت زندگی،
دغدغـۀ هـر خردمنـدی اسـت کـه از دام غفلت و اسـارت روزمرگی رهیده اسـت.
دیـن و آییـن درسـت را امـا آیـا میتـوان بـا آزمـون و خطـا برگزیـد؟ شـاید آیینـی کـه
لذتبخـش و شـادیآفرین باشـد یـا قدرتـی افسـانهای در اختیارمـان بگـذارد و چشـمان
دیگـران را خیـره کنـد ،بهتریـن باشـد .امـا از کجـا کـه آرمـان زندگـی همینهاسـت کـه
پنداشـتهایم؟ مگـر در کودکـی لذتهـا و شـادیهایی نداشـتیم کـه پـس از رسـیدن بـه
جوانـی ،آنهـا را بـیارزش و ملالآور یافتیـم؟ آیـا لـذت ،شـادی و قدرتـی برتـر از آنچه از
پیـروی چنیـن آیینـی بـه دسـت میآیـد ،وجـود نـدارد؟ اگـر بـا پـا نهـادن در ایـن آزمون،
خطـری جبرانناپذیـر دامنگیرمـان شـود ،چـه کنیـم؟ آیـا میتـوان از درسـتی راه ،پیش از
پیمـودن آن ،اطمینـان یافـت؟
شـاید اگـر کسـی را مییافتیـم کـه سـخنش بـرای ما قابـل اعتمـاد بـود ،در ایـن راه از
او یـاری میجسـتیم .امـا بـرای اطمینـان از راهـی کـه یافتـن راهنمـا نیز بخشـی اسـت از
داورى عقـل نیسـت ،و پیریزی
خـود راه ،چـه بایـد کـرد؟ گویا چـارهای جـز اسـتمداد از
ِ
اعتقـادات اصلـی ْ
دیـن جز بـر مبنای عقل ،اسـتوار سـاختن آن بر مبنایی نااسـتوار اسـت.
بهتـر اسـت انتخـاب خـود را بـر پایهای معقـول بنا کنیـم ،تا هیچ پشـیمانی در پی نداشـته
باشـد .امـا آیـا ممکـن نیسـت خـرد مـا نیـز بـه بیراهـه رود؟ دادههـای نخسـتین عقـل و
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دسـتگاه استداللسـاز آن ،چـرا درخـور اعتمـاد باشـند؟ آیـا راهـی بـرای سـنجش اعتبار
آنها وجـود دارد؟
بـه نظـر میرسـد آنگاه کـه بخواهیم بینـش خـود را تعمیق بخشـیم ،بایـد از این بحث
بنیـادی آغـاز کنیـم که دانسـتههای مـا از کجا مایـه میگیرند ،و چـه اعتباری دارنـد؟ و هر
گونـه تحقیـق جـدی در معـارف و آموزههای دین نیـز ،بایـد از تحقیق در اعتبـار بنیانهای
معرفـت آغـاز شـود .در ایـن کتـاب ،که نخسـتین کتـاب از مجموعـه اندیشـههای بنیادین
اسلامی اسـت ،در پـی آنیـم کـه بـرای تعمیـق آموزههـای اسلامی ،ابتـدا کارایـی راههای
معرفـت دینـی را بدانیـم ،تـا در مباحـث دیگر از آنهـا بهره گیریـم .معرفتشناسـی به طور
مطلـق ،و معرفتشناسـی دیـن بهخصوص ،گرچـه دانشهایی فراخور ایـن مباحثاند ،در
ایـن کتـاب مجال پرداختن به آنها در سـطح تخصصی و گسـترده نیسـت .بدیـن رو ،از
ایـن مباحـث ،تنهـا آنچه برای هـدف مزبور ضـروری به نظر میرسـید ،گزینش شـده،
ً
و طبعـا بررسـی تخصصـی و تفصیلـی آنهـا نیازمنـد مطالعـات تکمیلـی در رشـتههای
خاص اسـت.
در نـگارش ایـن کتاب ،از تألیفات و تحقیقات اسـتادان و صاحبنظران اسـتفاده شـده
اسـت و بجاسـت که بـه طور ویژه میراث علمـی مرحوم عالمه طباطبایی و شـهید مطهری
ـ رضـوان اللـه علیهمـا ـ و آیتاللـه مصباح را ارج نهیم ،و نیز از اسـتاد محمد حسـینزاده،
کـه افزون بر نگارش ویراسـتۀ پیشـین ایـن کتاب ،زحمت نظـارت بر نگارش ایـن کتاب را
نیـز پذیرفتند ،تشـکر و قدردانـی کنیم ،و نیز بابت کاسـتیها و نقایص ایـن اثر عذرخواهی
کنیـم .امیـد که مقبـول درگاه احدی ،و مورد اسـتفادۀ خوانندگان گرامـی قرار گیرد.
کتـاب حاضـر بـرای دو واحـد درسـی تنظیـم شـده ،و گرچـه بـر آن بودهایـم کـه از
مصطلحـات و مباحـث تخصصـی تـا حد امـکان پرهیز شـود ،دریافـت نـکات آن نیازمند
ً
شـرکت در کالس درس اسـت .همچنیـن در بـارۀ مباحـث مطرحشـده ،طبعـا نـکات و
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پرسـشهایی بـه ذهـن خواننـده میآیـد ،که بـرای رعایـت اختصـار ،از آوردن آنهـا در متن
پرهیـز کـرده ،و تنها بـه برخی یادداشـتهای ضروری بسـنده کردهایم ،و نـکات دیگر را به
کتـاب راهنمـای اسـتاد وامیگذاریـم.
مجتبی مصباح
عبدالله محمدی
بهار 139۷
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کلیات
از دانشپژوه انتظار میرود پس از فراگیری این درس:
 .1مقصود از معرفت در مباحث معرفتشناسی را بداند؛
 .2از مسائل کلی دانش معرفتشناسی اطالع یابد؛
 .۳بتواند اهمیت و ضرورت مباحث معرفتشناسی را تبیین کند؛
 .۴معنای ارزش یا اعتبار معرفت را بداند؛
 .5تفاوت معرفتشناسی عام و خاص را بداند؛
 .6دلیل انتخاب مباحث این کتاب را از میان مباحث معرفتشناسی
توضیح دهد.

 ݑ
ٮ
ݔ
ههـای نردبـان بـا آرامـش بـاال میرفـت کـه ناگهان نگاهش
 از روی پل 
بـه پاییـن افتـاد .نردبـان بـه جایـی تکیـه نداشـت ،و تـازه فهمیـده
بـود کـه در حـال سـقوط آزاد اسـت! آنـان کـه در همـه چیـز دچـار تردیـد
یشـوند ،چنیـن حالتـی را تجربـه میکننـد؛ حالتـی کـه افـزون بـر تردیـد،
م 
همـراه بـا تـرس و نومیـدی نیـز هسـت .آیـا بـا تلاش علمـی ،بهراسـتی از
ههـای معرفـت بـاال میرویم ،یا بدون آنکه متوجه باشـیم ،در فضای
پل 
جهـل در حـال سـقوط آزادیـم؟

مقدمه

معرفتهـا از منابـع گوناگـون بـه دسـت میآینـد ،و بـا معرفتهـای اولیـه ،معرفتهـای
ً
دیگـری تولیـد میشـود .بخشـی از محصـوالت معرفتـی مسـتقیما بـه مصرف میرسـند،
و برخـی بـرای اسـتفادۀ دیگـران بـه بـازار معرفـت عرضه میشـوند .در هـر گوشـه از بازار
معرفـت ،نوعـی از معـارف عرضـه ،و بـا ابزاری خاص سـنجیده میشـود :برخـی ،کاالی
ْ
معرفتـی خـود را بـا محـک حـس و تجربـه میآزمایند؛ بعضـی آن را بـا ترازوی عقـل وزن
ْ
شـهود میسـنجند .کاربـرد معرفتها نیز متنوع اسـت و هر یک
میکننـد ،و برخـی آن را با
از آنهـا اهمیـت خـاص خـود را دارد :بعضی معرفتهـا برای گـذران زندگی روزمـرۀ مادی
مفیدترنـد ،و دسـتهای منافـع معنوی بیشـتری دارند :علـوم تجربی در صنعـت ،تکنولوژی
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و رفـاه مـادی مؤثرنـد؛ علـوم ریاضی در مهندسـی نقش دارنـد و پایهای بـرای علوم تجربی
نیز شـمرده میشـوند؛ علوم فلسـفی به ما نگرشـی کلـی در بارۀ جهـان ،و آغـاز و انجام آن
میدهنـد؛ دانـش اخلاق در یافتن هـدف و معنای زندگی سـود میرسـاند ،و هدایت رفتار
را بر عهـده میگیـرد؛ و. ...
معرفتشـناس همچـون کسـی کـه بر فراز قلـهای ایسـتاده ،بـا نگاهی به مجمـوع این
فعالیتهـا ،بـه ایـن میاندیشـد کـه آیـا آنچـه بـا نـام معرفـت ،فراچنـگ میآیـد ،درخـور
ْ
اعتمـاد اسـت؟ آیـا ابزارهـای اندازهگیـری و اعتبارسـنجی معـارف درسـت کار میکننـد؟
چگونـه میتـوان معرفت حقیقـی را از معرفت غیر حقیقـی تمییز داد؟ و . ...بـرای ورود به
ایـن گونـه مباحـث ،پیـش از هـر کار ،میبایـد واژههای اصلـی را توضیـح دهیم.
مفهومشناسی

نخسـت مقصـود از «معرفـت» را در ایـن مباحـث بیـان میکنیـم و بـا اشـاره بـه مسـائل
مختلـف دانـش «معرفتشناسـی» ،توضیحـی کوتـاه در بـارۀ ایـن دانـش میدهیـم.

معرفت

واژۀ «معرفـت» و معادلهـا و مشـابههای آن در زبانهـای مختلـف کاربردهـای متنوعـی
ً
دارنـد ،و احیانـا هـر یـک از آنهـا نیـز دارای ویژگیهـای مفهومـی خاصـی اسـت )1(.بـا
ایـن حـال و بـدون در نظـر گرفتـن ویژگیهـای مزبـور ،کـه مربـوط بـه معنای لغـوی این
واژههاسـت ،میتـوان «معرفـت» را مسـاوی بـا آ گاهـی و شـناخت بـهشـمار آورد )2(.بنـا
بـر ایـن در ایـن مباحـث هـر جـا «معرفـت» یـا واژههـای مشـابه آن را بـهکار میبریـم،
مقصودمـان آ گاهـی اسـت .گرچه ممکن اسـت هنـگام بحـث از معرفـت ،آن را در گونهای
خـاص محـدود کنیـم ،بـرای آنکـه بتوانیم بحثـی جامع داشـته باشـیم ،الزم اسـت آن را به
نوعـی خـاص اختصـاص ندهیم.
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معرفتشناسی

معرفـت یـا علـم ،بـهمعنایـی که گفتـه شـد ،اقسـام گوناگونـی دارد .از بـاب مثـال ،برخی
معرفتهـا جزئیانـد ،ماننـد آنچـه از راه حـواس گوناگـون میشناسـیم ،و برخـی از آنهـا
کلیانـد ،ماننـد قوانیـن تجربـی یـا ریاضـی .همچنیـن در بسـیاری مـوارد ،مجموعـهای
از معـارف جزئـی یـا کلـی را کـه در بـارۀ موضوعـی خـاص هسـتند ،شـاخهای از علـم و
دانـش میشـمارند ،ماننـد علـم فیزیـک یـا پزشـکی ،و گاه نیـز بـر حسـب روش تحقیـق
ً
دستهبندیشـان میکننـد ،ماننـد علـوم تجربـی ،علـوم عقلـی و علـوم نقلـی .طبعـا هـر
معرفتـی ،دانشـی اسـت در بـارۀ چیـزی؛ اما معرفتشناسـی 1،دانشـی اسـت در بـارۀ خود
معرفـت .کار معرفتشـناس ،پاسـخ دادن بـه پرسـشهایی از ایـن دسـت اسـت:
ـ معرفت چیست؟
ـ آیا معرفت امکانپذیر است؟
ـ اقسام آن کداماند؟
ـ معرفت از چه راههایی بهدست میآید؟
ـ چگونه میتوان معرفتهای گوناگون را ارزیابی ،و اعتبار آنها را مشخص کرد؟
پـس میتـوان گفـت :معرفتشناسـی دانشـی اسـت کـه در بـارۀ مسـائلی همچـون
()3
چیسـتی و امـکان معرفـت ،و نیـز اقسـام ،راههـا و اعتبـار معرفتهـا بحـث میکنـد.
اهمیت و ضرورت مباحث معرفتشناسی

گاه بـه مسـئلهای برمیخوریـم کـه صاحبنظـران در بـارۀ آن اختلاف دارنـد .مباحثـات
علمـی میـان آنها در بسـیاری از موارد به فرجامی روشـن نمیرسـد .ممکن 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 کننـد .چگونه میتـوان در این منازعـات داوری کرد و حقیقت را باز شـناخت؟ افزون
بـر ایـن ،در مـواردی کـه اتفاق نظر وجـود دارد نیز این پرسـش مطرح اسـت کـه آیا ممکن
نیسـت در فهـم حقیقـت ،اشـتباهی رخ داده باشـد؟ از چـه راهـی میتوانیم احـراز کنیم که
فهـم مـا یـا دیگـران مطابق بـا واقـع اسـت؟ و در نتیجه ،چگونـه میتوانیـم به فهـم خود یا
دیگـران اعتمـاد کنیـم؟ آیـا معرفـت حسـی و تجربـی ممکن نیسـت خطـا باشـد؟ معرفت
عقلـی چطـور؟ اگـر همۀ فهمهـا خطاپذیر باشـند ،چگونه میتـوان به دانشهـای گوناگون
اعتمـاد کـرد؟ و بـه کـدام معرفت حسـی یا عقلـی خود ،یـا نتیجۀ تحقیـق دیگـران میتوان
اتـکا کـرد؟ آیـا حقیقـت دسـت نیافتنی نیسـت؟ راسـتی اگـر اعتماد مـا بـه معرفتهایمان
متزلـزل شـود ،چگونه زندگـی کنیم؟
اهمیـت هـر چیـزی را آنگاه میتوانیـم بهدرسـتی دریابیم که فـرض کنیـم آن را نداریم.
بـرای دانسـتن اهمیـت مباحث معرفتشناسـی ،ابتـدا باید اهمیـت وجود خـود معرفت را
مـورد توجـه قـرار دهیـم .بدین منظـور ،ابتدا فـرض کنید نه هیـچ معرفتی داریـم ،و نه هیچ
راهـی بـه سـوی کسـب معرفت در کار اسـت ،و هیچیـک از منابع یـا ابزارهـای معرفت به
مـا اطالعاتـی نمیدهنـد .طبیعی اسـت که بـدون وجـود هیچ راهی بـه معرفت ،نـه در بارۀ
خـود میتوانیـم چیـزی بدانیـم و نه در بـارۀ پیرامونمـان .از سـوی دیگر ،تمـام تصمیمهای
مـا مبتنـی بـر آ گاهیاند .پـس در این حالـت ،هیچ تصمیمـی نیـز نمیتوانیم بگیریـم ،یا به
عبـارت دیگـر ،هیـچ کاری نمیتوانیـم انجـام دهیـم ،و بـه تبع ،هیچیـک از نیازهـای خود
را نمیتوانیـم بـرآورده سـازیم .انسـانی که هیـچ معرفتی ندارد ،به جسـمی بیجان شـبیهتر
اسـت تا به انسـان.
از سـوی دیگـر ،شـاخههای گوناگـون علـوم ،بـا آ گاهـی از نیازهـای متنـوع انسـان
پدیـد آمـده ،و بـا امیـد به دسـتیابی بـه معرفتهای خـاص ،و حل مسـائل مربوط ،بسـط
یافتهانـد .بدیـن ترتیـب ،فقدان معرفـت ،بهمعنـای دسـترسناپذیری تمام نتایـج و اهدافی
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اسـت کـه از همـۀ علـوم و دانشهـای گوناگـون انتظـار داریم.
اکنـون فـرض کنیـد ما فقـط گمان میکنیم کـه چیزهایـی را میدانیم ،امـا هیچ معرفت
چ یـک از معرفتهای خـود را تشـخیص دهیم.
معتبـری نداریـم ،و نمیتوانیـم اعتبـار هیـ 
در ایـن صـورت نیـز در واقع ،معرفتـی نداریم ،بلکـه تنهـا میپنداریم بـه چیزهایی معرفت
داریـم .اگـر نتـوان معرفـت حقیقـی را از معرفـت غیر حقیقـی تمییـز داد ،چگونـه میتوان
بـه دسـتیابی بـه نتایـج معرفـت حقیقـی امیـدوار بـود؟ آیـا فیزیکدانـان ،شـیمیدانان،
کیهانشناسـان ،زیستشناسان ،روانشناسـان ،جامعهشناسـان ،ریاضیدانان ،فیلسوفان،
دینشناسـان و سـایر محققـان در علـوم گوناگـون میتواننـد واقعیتهایـی را کـه در بـارۀ
آنهـا تحقیـق میکننـد بهدرسـتی بداننـد ،یـا هیـچگاه نمیتواننـد معرفـت معتبـری در بارۀ
موضوعـات مـورد تحقیق خود پیـدا کنند؟ اسـتفاده از راههای مختلف معرفت ،بـا این ْ
امید
معقـول اسـت که دسـتکم در مـواردی ،بتوان بـه معرفتی معتبر دسـت یافـت .در غیر این
صـورت ،تمـام تالشهـای علمی بیهـوده خواهنـد بود.
از آنچـه گفتیـم روشـن میشـود کـه معرفتهـا راه ارتبـاط و تعامـل مـا بـا دیگـران ،و
حتـی بـا خودمـان ،و نیـز پیشنیـاز همـۀ تصمیمهـا و اعمـال مـا هسـتند ،و بدون داشـتن
معیـاری بـرای تشـخیص معرفـت حقیقـی از معرفتهـای غیـر حقیقـی ،هر گونـه تالش
علمـی برای دسـتیابی به اهـداف مزبور ،بیهوده خواهـد بود .بدین ترتیـب ،اهمیت مباحث
معرفتشناسـی بـه انـدازۀ اهمیت معرفتهایی اسـت کـه داریم و میتوانیم داشـته باشـیم.
اگـر معرفتهـای حسـی بیاعتبـار باشـند ،مانند آن اسـت کـه آنها را نداشـته باشـیم؛ زیرا
کسـی کـه آنچـه را میبینـد معتبر ندانـد ،با نابینا مسـاوی اسـت .اگر معرفتهـای تجربی
هیـچ اعتبـاری نداشـته باشـند ،ماننـد آن اسـت کـه تجربـه و علوم تجربـی وجود نداشـته
باشـند .اگـر معرفتهـای عقالنـی معتبـر نباشـند ،ماننـد آن اسـت کـه از عقـل بیبهـره
باشـیم ،و علـوم عقلـی وجـود نداشـته باشـند .اگـر معرفتهـای دینـی بیاعتبـار باشـند،
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ماننـد آن اسـت کـه معرفتـی در باب دین نداشـته باشـیم ،و . ...اکنون فـرض کنید ـ چنان
کـه دیـن اسلام مدعی اسـت ـ 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 ناممکـن خواهـد بـود .نبـود معرفـت اخالقـی معتبر نیـز میتوانـد بـه الابالیگری،
مسـئولیتناپذیری و هـرج و مـرج بینجامد .اگر دسـتیابی به معرفت معتبر ناممکن باشـد،
همـۀ تالشهـای علمـی و عملـی ،تکاپـو بـرای هیچاند.
نداشـتن معرفـت در حوزههای
معرفتشناسـان ،بـا توجه بـه نتایج زیانباری که اعتبار
ِ
گوناگـون معرفتـی میتواند در پی داشـته باشـد ،به بررسـی مباحث معرفتشناسـی به طور
کلـی یـا در حـوزهای خـاص پرداختهاند .بدیـن ترتیب ،مهمترین مسـئلۀ معرفتشناسـی،
بررسـی اعتبـار معرفـت اسـت ،و سـایر مباحـث را میتـوان مقدمـهای بـرای ایـن مبحـث
اصلی بهشـمار آورد.
بـا توجـه بـه آنچـه گفتیـم ،روشـن میشـود هنگامی کـه در بـارۀ مسـئلهای بـه تحقیق
معرفت معتبـر به نتیجـۀ تحقیق
میپردازیـم ،بـا ایـن پیشفـرض آغـاز میکنیم کـه کسـب
ِ
امکانپذیـر اسـت ،و روشها ،منابـع و ابزارهای کارآمدی برای آن وجـود دارد .اما چنانچه
بخواهیـم بحثـی بنیادی داشـته باشـیم ،پیـش از هر چیز ،بایـد در بارۀ همیـن پیشفرضها
سـخن بگوییـم .بدیـن ترتیب ،گام اول در پیجویی اندیشـههای بنیادی اسلامی آن اسـت
کـه بدانیـم چگونـه میتوانیـم اعتبـار معرفتهایی را کـه در پی تحصیـل آنها هسـتیم احراز
کنیم.
ارزش یا اعتبار معرفت

ً
ممکن اسـت دانسـتن چیزی برای ما از جهات گوناگون ارزشـمند باشـد .مثال با دانسـتن
عوامـل ایجـاد یـک بیماری ،میتوانیـم از بروز آن پیشـگیری کنیـم ،و با دانسـتن راه درمان
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