ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ٔ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ٔ درﺑﺎره روش ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ٔ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ٔ درﺑﺎره روش ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯿﺎن دﻻﯾﻞ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎن ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

8

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

نگاهی به تاریخچۀ معرفت
 -1اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟

1

در درسهای قبل دانستیم که)انسان از سه ابزار برای کسب معرفت استفاده میکند :حس،
عقل و 1
شهود و دانستیم که وحی باالترین نوع شهود قلبی است که به پیامبران اختصاص دارد.
دربارۀ ارزش این راهها و میزان توانایی آنها ،همواره میان فیلسوفان بحث و گفتوگو بوده
است .گروهی به حس و گروهی دیگر به عقل اهمیت بیشتری داده و هر گروه هم دالیلی
برای م ّدعای خود آوردهاند .برخی نیز شهود قلبی را معتبر دانستهاند .در این درس میخواهیم با
نگاهی مختصر به تاریخ فلسفه ،دیدگاه برخی از فیلسوفان را در این باره مرور و بررسی نماییم.

(
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 -1ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
 -2دوران ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 -3در دوره ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و اﯾﺮان ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ؟
 -4دوره ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ )رﻧﺴﺎﻧﺲ( ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭼﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد؟

)} 1

تاریخ فلسفه را می توان به دوره های زیر تقسیم کرد:

2


 1دورۀ یونان باستان که شامل فیلسوفان پیش از سقراط و بعد از وی از جمله افالطون و ارسطو
و شاگردان این دو میشود؛ 2

(



 2فیلسوفان اروپایی دورۀ قرون وسطی تا ابتدای رنسانس و آغاز دورۀ جدید در اروپا؛

4

)

 4دورۀ جدید اروپا که از رنسانس با ظهور فیلسوفانی مانند فرانسیس بیکن ،دکارت ،کانت و هگل
آغاز میشود و تا کنون ادامه 4
دارد1 .



3

)

 3دورۀ شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران ،با ظهور فیلسوفانی مانند فارابی ،ابن سینا،
ابنرشد ،شیخ اشراق و مالصدرا؛ 3

(



({

) 5در تمام این دوره ها ،دربارۀ معرفت شناسی و میزان کارآمدی هر یک از ابزارهای معرفت
تبحر داشته باشد ،باید
مباحث مختلفی صورت گرفته است که هر کس بخواهد در دانش فلسفه ّ
از آن مباحث آگاه باشد5(.در این درس می خواهیم به طور اختصار سه دورۀ یونان باستان ،دوره
شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران و دورۀ جدید اروپا را مرور کنیم و با دیدگاه فالسفه دربارۀ
معرفت و ابزار معرفت آشنا شویم -5 .در دوره ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺑﺎره ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
 -6اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن وارزش واﻋﺘﺒﺎران ﻧﻈﺮ داده ان ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟

الف) دورۀ یونان باستان

 -7ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﺮاط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ؟

  

آغاز اختالف  :حس یا عقل  -8ﻧﻈﺮ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس را درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

) 6دانشمندان و متفکرین پیش از سقراط ،از اولین کسانی بودند که دربارۀ شناخت انسان و ارزش
و اعتبار آن نظر 6
داده اند)(.هر 7چند در این دوره «معرفت شناسی» به صورت مستقل مطرح نبود ،اما
«مسئلۀ شناخت» و میزان انطباق آن با واقعیت مورد توجه دانشمندان پیش از سقراط قرار گرفته
بود .بیشتر این دانشمندان به شناخت حسی اهمیت می دادند و توجه کمتری به شناخت عقلی
8
7
داشتند(.گرچه متفکری مانند)هراکلیتوس ،عالوه بر حس به عقل هم اهمیت می داد .او معتقد
بود که شناخت حسی اعتبار دارد و ما وجود حرکت در این جهان را از طریق حس در می یابیم و
9
8
«پارمنیدس» که قب ً
ال نیز از او یاد کردیم ،معتقد بود که شناخت
درک می
کنیم .اما متفکری به نام)
حسی به دلیل خطاهایی که گاه در حواس رخ می دهد ،اعتبار ندارد و نمی توان بدان تکیه کرد .به
9
همین جهت پارمنیدس معتقد بود که حرکت وجود ندارد و همۀ اشیا در ثبات و پایداری هستند.

(

(

 -9ﭼﺮا ﭘﺎرﻣﻨﯿﺪس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎ در ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
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 -1ﭼﺮا ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯿﺎن اﺻﻞ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ؟
 -2ﭼﺮا ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰي ﺟﺰ اﺣﺴﺎس در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ؟
 -3ﻧﻈﺮ ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮرا س درﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ راﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
 -4ﭼﺮا ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
  

بی اعتباری کل معرفت

1

)سوفسطائیان به سبب همین اختالف نظرها و مغالطه هایی که خودشان بدان
1
برده و مد 2
عی بودند
متوسل می شدند ،اصل امکان شناخت واقعیت را زیر سؤال ( ) ّ
ّ
که نه از راه حس و نه از راه عقل ،می توان به حقیقت رسید و اگر چیزی را حس
می کنیم بدان معنا نیست که حس ما از یک واقعیت بیرونی خبر دهد .به عبارت
3
دیگر ،ما چیزی جز احساس در اختیار 2
پروتاگوراس که از
نداریم(.به همین جهت)
سوفسطائیان بود ،می گفت حقیقت همان چیزی است که حواس هر کس به آن
گواهی می دهدخواه حواس افراد یکسان گزارش دهد یا 3
متفاوت(.بنابراین)حقیقت4
امری یکسان نیست و نسبت به هر کسی می تواند متفاوت باشد .پروتاگوراس
اعتقاد داشت که اشیا ،هر طوری که در هر نوبت به نظر من می آیند ،در آن نوبت
همانطور هستند و هر طور که به نظر تو میآیند ،برای تو نیز همانطور هستند4 1.
(

        

      

   

  

پروتاگوراس بین سالهای  484ـ 411
پیشاز میالد میزیسته است .افالطون در
رسالۀتئاتتمیگویدبهاعتقادپروتاگوراس
س
«انسان مقیاس همۀ چیزهاست ،مقیا ِ
س نبود ِن
بود ِن چیزهایی که هستند و مقیا ِ
چیزهایی که نیستند ».داستان مغالطۀ
استاد و شاگرد ،که در کتاب منطق سال
دهم آمده ،به پروتاگوراس منسوب است -5 .درﻣﯿﺎن ﻣﺠﺎدﻻت ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺲ وﻋﻘﻞ وﺳﻮﻓﯿﺴﺘﻬﺎ  ,ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻘﺮاط واﻓﻼﻃﻮن وارﺳﻄﻮ ﭼﻪ
   

   

ﮐﻮﺷﺶ وﺗﻼﺷﯽ درﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ؟

 -6ارﺳﻄﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﺳﻔﺴﻄﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد؟

اعتبار حس و عقل

 ) 5در میان مجادالت طرفداران عقل و حس و سوفیست هایی که اصل معرفت را
منکر می شدند ،حکیمانی مثل سقراط ،افالطون و ارسطو کوشش کردند راه های
معتبر شناخت و روش های رسیدن به آن را تبیین کرده و راه های گریز از خطا
را هم توضیح 5دهند6 .
ارسطو با تدوین منطق گامی مهم در این زمینه برداشت و
()
توانست قواعد استدالل و شیوه های مصون ماندن از خطا و مغالطه را آموزش
دهد و مانع رشد سفسطه در جامعه شود6 (.
افالطون ،به احتمال قوی در سال 427
یا  428قبل از میالد در آتن بهدنیا آمد) 7 .افالطون که به عقل اهمیت می داد ،عقیده داشت که شناخت عقلی بسیار
در بیستسالگی با سقراط آشنا شد و تا مطمئن تر از شناخت حسی است و اموری را که عقل درک می کند ،ارزش برتری
پایان عم ِر سقراط ،شاگردی او را کرد .از
افالطون کتابها و رسالههای فراوانی در 7دارد)(.او8باور داشت که عقل می تواند جهانی برتر از جهان طبیعت را بشناسد و
دست است که با عنوان «مجموعه آثار برای آن استدالل ارائه نماید .وی نام این جهان برتر را عالم ُم ُثل نامید .از نظر او
افالطون» به چاپ رسیده است .افالطون
است؛افالطون شهود قلبی را هم باور داشت و معتقد
در آتن دانشگاهی بهنام «آکادمی» بنیان عالم طبیعت سایۀ عالم ُم ُثل ( 8
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ
نهاد .وی سرانجام در سن هشتاد سالگی بود که سقراط آن عالم برتر را مشاهده کرده است.
دیده از جهان فروبست.

 -7ﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن درﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻘﻠﯽ وﺣﺴﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -8ازﻧﻈﺮ اﻓﻼﻃﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 .1مجموعه آثار افالطون ،رسالۀ تئاتت ،به نقل از تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج ،1ص  105و 106
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 -1ﭘﺎرﻣﻨﺪﯾﺲ ادراك ﺣﺴﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ّ ،اﻣﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻨﮑﺮ ادراك ﺣﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎرﻣﻨﯿﺪس ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ٔ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
 -2اﻓﻼﻃﻮن و ارﺳﻄﻮ ،ﻫﺮ دو ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را داراي ارزش واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﺑﺮاي ادراك ﺣﺴﯽ و ﻫﻢ ﻋﻘﻠﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻓﻼﻃﻮن ادراك ﺣﺴﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ادراك ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ادراك ﻋﻘﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻓﻼﻃﻮن ادراك ﺷﻬﻮدي را ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ

) 1ارسطو نیز گرچه ادراک حسی را معتبر می دانست ،اما استدالل کردن را یک
کار عقلی معتبر می شمرد .به نظر او عقل می تواند به اموری ماورای حس پی
11
ببرد و آنها را اثبات نماید -1 (.ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮدرﻣﻮرد ادراك ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
مقایسه

سیر اندیشه از پارمنیدس تا ارسطو را مطالعه کنید و به سؤال های زیر پاسخ
دهید:
ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
 1آیا تفاوتی میان نظر پارمنیدس و افالطون دربارۀ ادراک حسی وجود دارد؟
 2آیا افالطون و ارسطو اختالف نظری در معرفت شناسی دارند؟ ﺟﻮاب ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ
 3آیا میتوان میان دیدگاه پارمنیدس و افالطون وجه تشابهی پیدا کرد؟


ارسطو در سال  384پیش از میالد در
شهر استاگیرا از شهرهای مقدونیه به دنیا
آمد .در حدود هجدهسالگی به آکادمی
افالطون راه یافت و حدود بیستسال
نزد او شاگردی کرد .روش فلسفی او به
 -3اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﻫﺮ دو ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺛﺎﺑﺘﺎت اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ و آن را ﺟﻬﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ روش مشّ اء معروف است .چون وی در
 -2دردوره ي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ درﺟﻬﺎن اﺳﻼم درﻣﻮرد اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ هنگام راه رفتن با شاگردان خود صحبت
میکرد و به آنها فلسفه میآموخت.
ب) دورۀ شکوفایی فلسفه در جهان اسالم و ایران
وی در سن  63سالگی دیده از جهان
 2در این دوره فیلسوفان بزرگی ظهور کردند که همگی سه ابزار حس و عقل و فروبست.




   

)

قلب را معتبر می دانستند ،با این تفاوت که برخی از آنها بیشتر دربارۀ حس و عقل
سخن گفته اند ،برخی به شهود قلبی توجه ویژه کرده اند و برخی نیز میان حس
و عقل و قلب و شهود وحیانی پیوند برقرار ساخته و از هر سه بهره 2
برده اند .اینک
به اختصار به دیدگاه این فیلسوفان می پردازیم:

(

 -3ﻧﻈﺮ ﻓﺎراﺑﯽ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را درﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻬﻮدي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

تداوم اعتبار حس و عقل

حکیم ابونصر فارابی و شیخالرئیس ابنسینا ،که از فیلسوفان بزرگ اسالم و جهان
بهشمار میآیند ،مانند افالطون و ارسطو ،هم حس و هم عقل را معتبر میدانستند.

3

همچنین این دو فیلسوف برای شناخت وحیانی هم اعتبار خاص قائل بودند و
آن را هم یکی از راههای شناخت میدانستند که اختصاص به پیامبران دارد .این
دو فیلسوف نیمنگاهی به شناخت شهودی داشتند ا ّما آن را در تبیین فلسفی خود
3
وارد نمیکردند .ابنسینا در یکی از کتابهای خود که به تبیین عرفان میپردازد،
بهطور دقیق معرفت شهودی را توضیح میدهد اما از ارتباط آن با فلسفه و
2
استداللهای فلسفی سخنی نمیگوید.

)

(

 .1افالطون در رساله های منون ،جمهور و تئتتوس بیشتر به معرفت شناسی پرداخته است.
 .2االشارات و التنبیهات ،نمط نهم ،مقامات العارفین

حکیم ابونصر فارابی در سال  259قمری
در فاراب متولد شد و در سال  339در
دمشق رحلت کرد .فارابی را ،به سبب
جایگاه ممتازی که در حکمت و فلسفه
دارد ،معلم ثانی نامیدهاند؛ همانطور که
ارسطو را معلم اول میگویند.
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 -1ﺳﻬﺮودي ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد؟

توجه به شهود در فلسفه

) 1شیخ شهاب الدین سهروردی مشهور به شیخ اشراق ،عالوه بر فلسفه ،در
عرفان نیز شخصیتی مهم به شمار می رود .سهروردی بر معرفت شهودی تأکید
بسیاری کرد و کوشید ،آنچه را که از طریق اشراق و به صورت الهامات شهودی
به دست آورده بود ،تبیین استداللی کند و درنهایت نظام فلسفی خود را بر پایۀ
آن شهودها بنا نماید1 .
(

  

شیخ اشراق بر این عقیده است که فیلسوف ،بدون معرفت شهودی ،به
جایی نمیرسد و اگر کسی تص ّور کند که تنها بهوسیلۀ مطالعۀ کتب و بدون
سیر و سلوک عرفانی میتواند ،فیلسوف شود ،اشتباه بزرگی کرده است.
همانگونه که عارفی که فاقد نیروی تفکر و تحلیل عقلی است ،یک عارف
ناقص است ،فیلسوف و جستوجوگر حقیقت ،اگر اسرار الهی را بهصورت
مستقیم و بیواسطه تجربه نکند ،فیلسوفی ناقص و کمقدر خواهد بود.
   

   

شیخ شهاب الدین سهروردی در 549
هجری قمری در روستای سهرورد
زنجان دیده به جهان گشود .پس از
تحصیل علوم مختلف ،از فقه تا فلسفه،
عزم سیر و سفر کرد و به سیر و سلوک
معنوی پرداخت.
پس از سفرهای مختلف ،باالخره در
حلب سوریه اقامت گزید .حاکم آنجا
مقدم او را ابتدا گرامی داشت .اما پس
از مدتی با بدگویی مخالفان سهروردی،
او را به زندان انداخت .سهرودی در 36
یا  38سالگی در زندان بدرود حیات
گفت« .حکمهًْ االشراق» مهمترین کتاب
اوست.

تأمل*

در این متن تأمل کنید و بگویید حاوی چه پیامی در حوزۀ معرفتشناسی است؟

.....................................................................................
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ،ﻃﯽ ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﻃﯽ ﻣﺪارج در ﻋﺮﻓﺎن ارﺗﺒﺎط دارد
.....................................................................................
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﺪﻻل و ﺑﺪون ﻧﯿﺮوي ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ ،ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻢ ﻧﺎﻗﺺ
.....................................................................................

اﺳﺖ و ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻋﺎرف ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ
 -2دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ؟

بهره مندی از همۀ ابزارهای معرفت
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« الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه
االربعه»ناممهمترینکتابمالصدراست
که به اختصار ،با نام «اَسفار» هم شناخته
میشود و امروزه در نُه جلد تنظیم شده و
حاوی بررسی دیدگاههای دیگر فیلسوفان
و برخی نظرات ابتکاری اوست.

چندی بعد مالصدرای شیرازی ،فیلسوف بزرگ قرن یازدهم هجری ،راه
شیخ اشراق را تکمیل کرد و توانست به نحو مطلوبی از معرفت شهودی در کنار
معرفت عقلی بهره 2
ببرد).مالصدرا توانست یک دستگاه منسجم فلسفی بنا کند
که در عین حال که کام ً
ال هویت فلسفی دارد و بر استدالل و منطق استوار است،
از شهود و اشراق نیز بهرهمند 2
است(.او3همچنین پیوند مستحکمی میان فلسفه و
معرفت وحیانی برقرار کرد و اثبات کرد که نه تنها تضاد و تناقضی میان داده های
مستدل و یقینی عقل و معارف وحیانی وجود ندارد بلکه عقل و وحی تأیید کنندۀ
یکدیگرند4 .
3
مالصدرا در کتاب «اسفار» می گوید« :عقل و دین در همۀ احکام
(
خود با هم تطبیق دارند و حاشا که احکام شریعت نورانی با معارف یقینی و

)

)

 -3ﻧﻈﺮ ﻣﻼﺻﺪرا را درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﺖ وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
 -4ﻣﻼﺻﺪر در ﮐﺘﺎب اﺳﻔﺎر در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ﭼﻪ ﻧﻈﺮي دارد؟

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1ﻋﻤﻮم ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﻧﻈﺮي دارﻧﺪ ؟
 -2ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﺪام ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻘﻞ ،ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد و ﺷﺮع ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ؟
 -3در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺪام ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؟

ضروری عقلی تعارض داشته باشد و افسوس به حال فلسفه ای که قوانین آن
4
مطابق با کتاب و سنت نباشد»(1.پس از او فیلسوفان دیگر نیز این راه را ادامه داده
و تکامل بخشیدند.

1

بنابراین می توان گفت عموم فیلسوفان جهان اسالم ،هم برای معرفت حسی
و هم برای معرفت عقلی اعتبار قائلاند .عالوه بر این ،فالسفۀ اسالمی معرفت1
شهودی و وحیانی را نیز قبول دارند و هر کدام را در جای خود مفید میدانند(.
ع ّ مه سید محمدحسین طباطبایی فیلسوف بزرگ معاصر می گوید:
محمدبن ابراهیم قوام شیرازی ،مشهور

)

ل

)

)

)

ج) دورۀ جدید اروپا

   

 3در دورۀ معاصر ،فیلسوفان مسلمان این نظر عالمه طباطبایی را قبول دارند و
معتقدند که عقل و حس و نیز شهود و وحی هر کدام در جایگاه خود اعتبار دارند و
4
در جای خود میتوانند ابزاری برای کسب معرفت 3
باشند(.البته میدانیم که معرفت
فلسفی متکی بر استدالل عقلی است و بدون آن فلسفه اساس ًا وجود ندارد؛ یعنی
نمیتوان صرف ًا با اتکا بر تجربه یا شهود قلبی یا وحی به معرفت فلسفی رسید4 .
(

  

« 2صدرالمتألهین پایۀ بحثهای علمی و فلسفی خود را روی پیوند میان عقل
الهیات از
و کشف (شهود) و شرع (وحی و س ّنت) گذاشت و در راه کشف حقایق ّ
مقدمات برهانی و مطالب کشفی (شهودی) و مواد قطعی دینی (آنچه از قرآن و
حدیث بهدست میآید) استفاده نمود .اگرچه ریشۀ این نظر در کلمات معلم ثانی
(ابونصر فارابی) ،ابنسینا ،شیخ اشراق و خواجهنصیر طوسی نیز به چشم میخورد،
ولی این صدرالمتألهین است که توفیق کامل انجام این مقصد را پیدا کرد2(»2.

به مالصدرا در سال  979هجری قمری
در شیراز به دنیا آمد و در همین شهر شروع
به تحصیل کرد .او سپس برای ادامه
تحصیل به اصفهان ،که مرکز سیاسی و
علمی و فرهنگی آن دوره بود ،رفت و نزد
حکیمانی چون شیخبهایی و میرداماد به
تحصیل حکمت پرداخت .مالصدرا پس
از تحصیل به شیراز برگشت و تدریس
را آغاز کرد .اما دیری نپایید که رقیبان
حسود عرصه را بر او تنگ کردند و او ناچار
به روستای َک َهک ،در قم رفت و عالوه بر
تأمالت فلسفی به سلوک عارفانه
پرداخت .او پس از  15سال ،وقتی به کمال
معرفت رسید ،بار دیگر به شیراز بازگشت
و به تدریس پرداخت .وی هفتبار با پای
پیاده به حج رفت و در بازگشت از سفر
هفتم ،به سال  1050در بصره درگذشت.

 -4ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ؟

 5مقصود از دورۀ جدید ،دوره ای است که از قرن شانزدهم آغاز می گردد و
تاکنون ادامه دارد .در این دوره اروپا به تدریج از حاکمیت کلیسا خارج می شود،
علوم تجربی گسترش می یابد و در حوزه های مختلف اجتماعی ،از جمله سیاست،
فرهنگ و فلسفه تحوالت زیادی رخ می5دهد(که محل بحث ما در این کتاب
نیست .آنچه اکنون مورد توجه ماست ،تحوالتی است که در این دوره در بخش
«معرفت شناسی» فلسفه اتفاق افتاده است که به طور مختصر به آن می پردازیم.

)

 -5دوره ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
  

 .1االسفار االربعه ،ج  ، 8ص303
 .2بررسی های اسالمی ،عالمه طباطبایی ،ج  ،2بوستان کتاب ،ص 15

در ورودی منزل مالصدرا در کهک قم
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1دو ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮي در دورٔە ﺟﺪﯾﺪ اروﭘﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟  -1ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن  -2ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن
 -2در ﮐﺪام دوران ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؟
 -3دردوران ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ دراروﭘﺎ درزﻣﯿﻨﻪ ي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺰاع ﺑﺮﺳﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اي ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
 -4ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ؟
 -5ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮑﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ؟

دو جریان فکری در دورۀ جدید اروپا
توجه به تجربه

 2دورۀ جدید فلسفه در اروپا که از قرن شانزدهم با پیشگامی فرانسیس بیکن و
دکارت آغاز و به معرفت شناختی توجه ویژه ای شد و از این دوره به بعد ،مسئله
معرفت شناسی در کانون مباحثات فلسفی اروپا قرار 2
گرفت .در3این بحث و جدال
فلسفی ،نزاع بر سر این بود که در کسب معرفت ،آیا حس و تجربه ارزش و اعتبار
بیشتری دارد و بهتر ما را به حقایق میرساند یا استدالل 4 3
عقلی؟ گروهی که برای
تجربه اه ّمیت بیشتری قائل بودند و آن را اساس کسب معرفت می دانستند به
« تجربه گرایان»1مشهور 4شدند .بیکن از نخستین فیلسوفانی بود که بر اهمیت
 5نظر بیکن
حس و تجربه اصرار می ورزید و به اصالت تجربه معتقد بود .به
فیلسوفان گذشته با دنباله روی از ارسطو ،بیشتر بر استدالل عقلی تکیه کرده
بودند و همین امر سبب شده بود که علوم تجربی در خرافات و تعصب های بیجا
محصور بماند و پیشرفت نکند5 .

)

()

 -6ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﻻك ﺑﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ از ﭼﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ؟

(

  

فرانسیس بیکن 1در سال  1561میالدی
در لندن به دنیا آمد و در کمبریج تحصیل
کرد .وی در مناصب قضایی تا مرتبۀ
دیوان عالی انگلستان پیش رفت.
بیکن آثار متعددی تألیف کرد ،از جمله:
«پیشرفت دانش»« ،ارغنون جدید» و
«جنگل جنگلها» .او در سال  1626از
دنیا رفت.

()

)

ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ

(

  

پس از وی فیلسوفان دیگری مانند جان الک ،فیلسوف قرن هفدهم انگلستان،
نیز روش او را دنبال کردند و بر تجربهگرایی تأکید ورزیدند6 .
این تأکید از آن جهت
اهمیت داشت که در دورۀ قرون وسطی کمتر به تجربه توجه می شد و علوم
تجربی از عقب ماندگی فوق العاده ای رنج می برد .همین تأکید ،یکی از عوامل
توجه دانشجویان و پژوهشگران به علوم تجربی شد و زمینه ساز پیشرفت های
علمی گردید6 .

)

(

توجه به عقل

رنه دکارت 2در سال  1596در تورن فرانسه

 -7ﻧﻈﺮ دﮐﺎرت را در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

چشم به جهان گشود و در مدرسهای به  ) 7دکارت فیلسوف و ریاضی دان بزرگ فرانسوی ،به تفکر عقلی اهمیت بسیار
  

  

نام الفلش تحصیل کرد .وی در منطق،
ریاضیات و فلسفه مطالعاتی ج ّدی انجام
داد .کتاب های « رسالۀ عالم» « رسالۀ
گفتار در روش» « ،تأمالتی در فلسفه
اول ٰی» و « اصول فلسفه» از جملۀ آثار
اوست .وی در سال  1650درگذشت8 .
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(

البته دکارت مخالف با تجربه و علم تجربی نبود و خود او نقش مؤثری در
پیشرفت علم در اروپا داشت ،بخصوص که او یک ریاضی دان بزرگ هم شمرده

)

  

1. Francis Bacon
2. Rene ́ Descartes

می داد و برعکس بیکن ،معتقد بود عقل انسان به طور ذاتی معرفت هایی دارد که
از تجربه به دست نیامده اند؛ مانند معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا .به
اعتقاد دکارت انسان در فهم این قبیل امور نیازی به حس و تجربه ندارد7 .

1. Empiricist

 -8اﯾﺎ دﮐﺎرت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮد و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي وي را از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن ﺟﺪا ﮐﺮد؟

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﺖ درﻣﻮرد ﺣﺲ وﻋﻘﻞ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
 -2از ﻧﻈﺮﮐﺎﻧﺖ ﻗﻮه ادراﮐﯽ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ

می شد .آنچه وی را از تجربه گرایان جدا کرد ،قبول گزاره ها و قواعد عقالنی بود
که از طریق تجربه قابل دستیابی نبودند و فقط متکی بر استدالل عقلی بودند8 .

(

پس از دکارت ،فیلسوفان دیگری پیدا شدند که نظر او را تأیید کردند .این گروه
از فیلسوفان به عقل گرایان 1مشهور شدند.
بحث و گفتوگو میان این دو جریان ادامه داشت تا نوبت به کانت در قرن
1
هجدهم میالدی رسید .وی با طرح دیدگاهی جدید کوشش کرد هم اعتبار
عقل و هم تجربه را اثبات کند و نشان دهد که معرفت ،حاصل همکاری عقل و
حس 1
است2 .
کانت بر آن است که ق ّوۀ ادراکی انسان تصوراتی مثل زمان و مکان و
مفاهیمی مانند علّیت را نزد خود دارد و آنها را از راه حس و تجربه بهدست نمیآورد.
بهنظر کانت ،انسان آنچه را که از طریق حس به او میرسد ،در قالب این مفاهیم
درک میکند .به عنوان مثال ،انسان روشنشدن زمین را بعد از طلوع خورشید
درمییابد؛ اما وقتی میتواند بگوید طلوع خورشید علت روشنشدن زمین است
که به کمک مفهوم علت که خودش در دستگاه ادراکی موجود است و از خارج
گرفته نشده ،میان تصور طلوع خورشید و تصور روشنشدن رابطه برقرار کند2 .

)

  

()

کانت کتابی دارد به نام « نقد عقل محض».
وی در این کتاب ،که مهمترین کتاب وی
نیز شمرده میشود ،به بررسی فهم و ادراک
بشر میپردازد و توانایی عقل آدمی در
رسیدن به معرفت را ارزیابی میکند.

  

(

 -3ازﻣﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن وﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ دراروﭘﺎ دراﻣﺪ ؟

حرکت به سوی تجربه گرایی مطلق
 3تالش های عقل گرایان در برابر تجربه گرایان تالش موفقی نبود و
تجربه گرایی به صورت یک دیدگاه غالب فلسفی در اروپا درآمد .از این به بعد
در میان تجربه گرایان دیدگاه های جدیدی بروز کرد که یکی از مهم ترین آنها
4
3
«پوزیتیویسم» 2یا « اثبات گرایی» بود .پوزیتیویست ها عالوه بر اینکه تنها راه
رسیدن به شناخت و معرفت را تجربه می دانستند ،معتقد بودند که اصوالً آن
دسته از مفاهیم و گزاره ها که تجربه پذیر نیستند و از طریق تجربه نمی توانند
5
مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند ،بی معنا هستند .بنابراین دیدگاه ،مفاهیمی
مانند خدا ،اختیار ،نفس و روح که تجربه درباره نفی یا اثبات آنها نمی تواند نظر
دهد ،معنای روشنی ندارند .لذا اصوالً قابل بررسی علمی نیستند5 .

)

  

()

()

  

  

 -4دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ درﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ؟

  

(

یکی از مؤسسان پوزیتیویسم که از این اصطالح برای ا ّولین بار استفاده کرد،
اوگوست کنت ،فیلسوف فرانسوی قرن نوزدهم میالدی است.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

اوگوست کنت در سال  1798در فرانسه
به دنیا آمد و در مدرسۀ پلی تکنیک پاریس
تحصیل کرد .او کتاب هایی دربارۀ مکتب
فلسفی خود (پوزیتیویسم) نوشت ،مانند:
« فلسفۀ پوزیتیویسم» (در شش جلد)،
« گفتار دربارۀ نگرش پوزیتیویسم»،
« نظام سیاست پوزیتیویستی» (در چهار
جلد) و « شرعیات پوزیتیویستی» .کنت
در سال  1858درگذشت.

1. Rationalist
2. Positivism

 -5ازﻧﻈﺮ ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﻢ ﻫﺎ ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
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 -1ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﭼﻪ داﻧﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ؟
 -2ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
 -3ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮا در داﺧﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟
 -4دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ درﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

رشد اندیشۀ نسبیگرایی
) 1گرچه توجه خاص به تجربه ،سبب رشد دانش هایی از قبیل فیزیک ،شیمی ،زیست شناسی
و پزشکی1شد ،اما بیمهری به تفکر عقلی ،اشکاالت نظری متعددی را پدید آورد2 .
یکی از این
(
)
اشکاالت ،محدودیت های روش تجربی بود که نمی توانست پاسخگوی سؤال های مهم انسان
باشد .مثالً تجربه نمی توانست دربارۀ نیاز جهان به مبدأ و خدا و وجود عوالمی غیر از عالم طبیعت
و اساس خوب و بدهای اخالقی اظهارنظر کند؛ زیرا ابزار الزم برای چنین مسائلی را در اختیار
 2نداشت3 .
همچنین ناتوانی تجربه در دستیابی به همۀ خصوصیات اشیا و احتمالی بودن بسیاری از
()
قطعیت احکام تجربی را از میان ببرد .در
نتایج تجربی و تفاوت میان تجربۀ انسان ها ،می توانست ّ
هر حال چنین مشکالتی سبب شد که واقع نمایی دانش تجربی ،بار دیگر با اشکال رو به رو شود
و جریانهای نسبیگرا در داخل تجربهگرایی ظهور کنند3 (.

  

) 4نسبی گرایان بر این باورند که هر فرد متناسب با ویژگی های خود ،دربارۀ امور به شناختی
می رسد که با شناخت افراد دیگر متفاوت است .بنابراین شناخت هر کس برای خودش و نسبت
به خودش اعتبار دارد؛ مثالً بر اساس این دیدگاه ،به طور مطلق نمی توان گفت « فلز بر اثر حرارت
انبساط پیدا می کند»؛ بلکه فرد حداکثر می تواند بگوید « من در این وضعیت ،فکر می کنم فلز بر
اثر حرارت منبسط میشود»4 .
) 5نسبی گرایی در معرفت شناسی ،به تدریج در حوزه هایی مانند انسان شناسی ،اخالق ،حقوق و
5
دین ،خود را بیشتر نشان داد و به نسبی گرایی در هویت انسان ،اخالق ،دین و حقوق انجامید 1.در
درس های آینده بیشتر دربارۀ این مسئله بحث خواهیم کرد.
 -5ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﮐﺪام ﺣﻮزه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﻮدرا ﻧﺸﺎن داد؟

(

(

تشخیص



گزاره های زیر را بخوانید و ابتدا مشخص کنید کدام گزاره ها معنای مشترک دارند .سپس
تعیین کنید کدام گزاره دیدگاه نسبی گرایی در معرفت را بیان می کند.
 1به طور کلی شناخت هرکس برای خودش و نسبت به خودش اعتبار دارد و لزوم ًا برای فردی
دیگر معتبر نیست .اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺣﮑﺎﯾﺘﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ
 2در برخی موارد شناخت انسان ها نسبی است و شناخت هر کس برای خودش معتبر است،
اما در برخی موارد ،انسان ها می توانند به شناخت یکسان دست پیدا کنند .ﺟﻮاب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
 3به طور کلی این امکان برای انسان ها وجود دارد که به شناخت های یکسانی برسند ،گرچه




 .1درآمدی بر فلسفۀ علم ،اکبر میرسپاه و رضا حبیبی ،مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 -2ﮔﺰار ٔه دوم ﺑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻀﺎد ﻧﺪارد ّ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
66
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮا را از واﻗﻊ ﮔﺮا ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﺎن ﻣﻄﻠﻖ او ٔ درﺑﺎره ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1دﯾﺪ ﮔﺎه ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻋﻤﻞ درﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ﮔﺰار ٔه ﺳﻮم ﺑﺎ ﮔﺰار ٔه دوم ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ



ممکن است در برخی موارد شناخت یکسانی نداشته باشند.
 4شناخت انسان ها در بسیاری از موارد نسبی است ،اما این سخن به معنای
نسبی بودن همۀ معرفت ها نیست .ﮔﺰار ٔه ﭼﻬﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ٔ ﮔﺰاره ﺳﻮم و دوم ﺳﺎزﮔﺎري دارد
 5انسان ها امکان این را ندارند که بتوانند دربارۀ یک چیز به معرفتی یکسان
دست پیدا کنند؛ دیدگاه انسان ها دربارۀ پدیده ها ،حتم ًا متفاوت است.


ﻼ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﮔﺰار ٔه دوم و ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﺧﺘﻼف دارد
ﮔﺰار ٔه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﮔﺰار ٔه ّ اول ﮐﺎﻣ ً
ﮔﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻢ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮي از ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ

ویلیام جیمز 1در سال  1842در نیویورک
آمریکا متولد شد .تحصیالتش را در
مدارس مختلفی در سوئیس ،آلمان،
فرانسه و انگلستان انجام داد .جیمز از
مدافعان اصلی پراگماتیسم و به عبارتی
بنیانگذار این مکتب فلسفی بود .او
سرانجام در سال  1910درگذشت.

ظهور پراگماتیسم

1

) 1جریان دیگر ،پراگماتیسم یا اصالت عمل (مصلحت عملی) است .پراگماتیست ها
معتقدند گرچه تنها ابزار شناخت اشیا ،حس و تجربه است اما از طریق تجربه
نمی توان به واقعیت اشیا رسید ،بنابراین ما نباید هدف خود را کشف واقعیت قرار
دهیم ،بلکه ما نیازمند باورهایی هستیم که در عمل به کار ما بیایند و سودمندی
ال کسی که باور دارد آب در حال جوش ،بسیار داغ است و
خود را نشان دهند؛ مث ً
دست را می سوزاند ،به آب جوش دست نمی زند و دچار سوختگی نمی شود .پس
12
ﻧﮑﺎت این دانش در عمل برای ما مفید است و همین فایده ،به معنی درست بودن است.
ﻣﻬﻢ
در ادامۀ تحوالت حوزۀ معرفتشناسی ،از اواسط قرن بیستم ،جریانهای
دیگری نیز در اروپا و آمریکا پدید آمد که در واقع مک ّمل رخدادها و تح ّوالت قبلی
بهشمار میآید .بهطور کلّی جریان تجربهگرایی ،که امروزه قالبهای جدیدی
یافته ،در اروپا و آمریکا همچنان بر عقلگرایی غلبه دارد .البته هنوز هم راههای
دیگر معرفت ،یعنی شهود عرفانی و وحی نیز همچنان طرفدارانی دارند .برخی2
از فیلسوفان معاصر ،در حالیکه تجربهگرایی را قبول دارند ،به شهود معنوی و
2
تجربه دینی (به عنوان نوعی شناخت قلبی) نیز معتقد هستند .ویلیام جیمز و هانری برگسون فیلسوف قرن نوزده و
بیست فرانسوی در سال  1859میالدی
هانری برگسون از فیلسوفان تجربه گرایی هستند که به شهود عرفانی و تجربۀ بهدنیا آمد .مطالعات او در زمینه ریاضیات،
فلسفه و روانشناسی بود .کتاب معرو ِ
دینی نیز معتقدند و به بُعد معنوی انسان اهمیت میدهند2 3.
ف

(

)

(

 -2دوﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وﺗﺠﺮﺑﻪ ي دﯾﻨﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟
1. Pragmatism



 .2تاریخ فلسفۀ کاپلستون ،جلد هشتم ،صص  334تا 412
 .3تاریخ فلسفه ،کاپلستون ،جلد هشتم ،ص  369و جلد نهم ،ص 211

او «تحول اخالق» و کتاب برجستۀ دیگر
او «سرچشمۀ اخالق و دین» است .وی
در سال  1941درگذشت.
1. William James
2. Henri Bergson
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به کار ببندیم


 1ویژگی بارز اندیشۀ هر یک از دانشمندان زیر را دربارۀ معرفت بنویسید و سپس آن را
بررسی کنید.
فیلسوف

پارمنیدس

دیدگاه فیلسوف

نقد و بررسی

ﭘﺎرﻣﻨﯿﺪس در ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎري ادراك ﺣﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد

سوفسطائیان

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﮑﺮ واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺮ ادراﮐﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ ازاي ادراﮐﺎت ﻣﺎ ،ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ

افالطون

ﺑﺮاي ادراك ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﻬﻮدي ،ﻫﺮ ﺳﻪ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ادراك ﺣﺴﯽ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ
و ﮐﻢ ارزش ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ادارك ﻣﯽ داﻧﺴﺖ

شیخ اشراق

ﺷﯿﺦ اﺷﺮاق ٔ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ّ .اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه اي ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﮐﺮد
او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺪون ﺷﻬﻮد و ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻬﻮدي ﺑﺪون ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ را رد ﻣﯽ ﮐﺮد

مالصدرا
عالمه طباطبایی

ﻣﻼﺻﺪرا ﻧﯿﺰ ٔ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ

ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺻﺪرا ٔ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ

بیکن

ﺑﯿﮑﻦ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد
اﻣﺎﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ را ﮐﻢ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ

دکارت

دﮐﺎرت ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻠﯽ را ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺴﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ

اوگوست کنت

ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ



 2به نظر شما چه عواملی باعث شده است واقع نمایی دانش تجربی با اشکال مواجه شود.
به طور گروهی با دوستان خود بحث و نتیجه را در کالس ارائه کنید .ﺟﻮاب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ


 3هر کدام از دیدگاه های زیر به کدام فیلسوف یا فیلسوفان مربوط است؟
 1امری که قابل بررسی تجربی نباشد بی معناست .ﮔﺰاره ّ اول دﯾﺪﮔﺎه ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ
 2معرفت تجربی حاصل همکاری حس و عقل است.
ﮔﺰار ٔه دوم دﯾﺪﮔﺎه ٔ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
 3درک حقیقت از راه عقل و شهود معنوی ،هر دو ،امکان پذیر است.ﮔﺰاره ﺳﻮم ،ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻬﺮوردي اﺳﺖ
 4میان داده های استداللی و قطعی عقلی با معارف وحیانی تضادی نیست و هر دو مؤید
یکدیگرند .ﮔﺰار ٔه ﭼﻬﺎرم ،ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ٔ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﺻﺪرا و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
 5معرفت حسی ،عقلی ،شهودی و وحیانی ،هر کدام در جای خود مفید است.






ﮔﺰار ٔه ﭘﻨﺠﻢ ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻮم ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻼﺻﺪرا ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ آن ﭘﺮداﺧﺖ

 -2ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ رخ داد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ

ﻣﺜﻼ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن زﻣﯿﻦ را ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺮد زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ
 68ﻏﻠﻂ از آب درآﻣﺪ
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