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:مفهوم معرفت شناسي

باشد مي سيشنا معرفت مباني شامل مديريت علم فلسفي مباني از بخش دومين.

ترين دهسا در شناسي معرفت .پردازد مي انسان دانش ماهيت به شناسي معرفت 

 دانيم مي يم،ميدان كه را چيزي ميدانيم چگونه ما كه است اين از عبارت آن تعريف

)Weaver,  دانيم يم چيزي چه ما كه است اين شناسي معرفت پرسش مهمترين .)1997

 دانش سرشت يردرگ شناسي معرفت بنابراين كنيم؟ مي كسب را دانش اين چگونه و

,Willing( .است آن اعتبار و 2001(

شود مي اطالق فرضهايي پيش دسته آن به اسالمي ديدگاه از شناسي معرفت مباني 

 شده بيان نانسا معرفتي ابزارهاي و هستي جهان در انسان شناخت امكان درباره كه

. است
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:ابعاد اصلي مباني معرفت شناسي

.ايي داردانسان نسبت به شناخت هستي و درك موقعيت خود و ديگران در هستي، توان) ١
و ابيدستي است، بديهي امري انسان هر براي ،ذهن از خارج واقعياتي وجود كه همچنان 

 جهان ديگر، انبي به .است بديهي امري نيز )واقعيات اين شناخت امكان( دانش شكلگيري

.دارد را آن شناخت توانايي انسان و است شناسايي قابل هستي

مختلف مراتب و ابعاد شناخت به دعوت .است كرده عطا انسان به را توانايي اين خداوند 

 براي ربش قدرت از نشان كريم، قرآن در انفسي و آفاقي هاي پديده به اشاره و هستي

 وجود بر ...و لمع نظَر، تدبر، تفكر، چون مختلفي مفاهيم با بارها كريم قرآن در .دارد شناخت

.است شده تأكيد انسان در توانايي اين

،دارد امكان اين تنياف فعليت بر داللت خدا، توسط بشر تعليم به كريم قرآن اشاره همچنين 

 سجود تيجهن در و است آدمي كرامت و مسئوليت انتخابگري، زمينه انسان، علم همين كه

.)١٣٩٥ نوراني، و كشاورز( است آورده فراهم او برابر در را فرشتگان
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ي داردعلم انسان داراي اقسام حقيقي و اعتباري است و مراتب و سطوح مختلف) ٢
  "حصولي علم" و "حضوري علم" به خود تقسيم نخستين در آدمي علم تشكيكي حقيقت )١-٢

  .ميشود تقسيم

باشد مي گيخست و گرسنگي نظير خودش نفس حاالت به انسان علم نظير حضوري علم.

و نسبت كديگري با علم مراتب اين .است عقلي و خيالي حسي، مرتبه سه شامل حصولي علم 

  .نميشوند تبديل يكديگر به اما دارند، رابطه

منظري زا و "بديهي" و "نظري" بخش دو به سويي از آدميان در حصولي شناخت همچنين 

.ميشود تقسيم "تصور" و "تصديق" قسم دو به ديگر،
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 .كرد وجهت نيز علوم تقسيم مسئله به ميتوان ،واقعيت مختلف سطوح به توجه با  )٢-٢

يا محسوس واهخ  آن موجودات همه با هستي كل واقعيت، سطح فراگيرترين يا باالترين در 

 يانم تفاوتي سطح، اين در .آيند مي حساب به خدا آيت و مخلوق باشند نامحسوس

 اقسامي واننميت سطح اين در .دارند نمادين يا اي آيه واقعيتي همه آنها و نيست موجودات

  .است برخوردار يگانگي ويژگي از علم بلكه شد؛ قائل علوم براي

قرار وجهت مورد وجودي صفات يا موجوديت نوع حيث از موجودات كه پايينتر سطحي در 

 براي مختلفي وشهاير بسا چه آن، تبع به بلكه دارند، مختلف موضوعات تنها نه علوم ميگيرند،

  .داشت خواهند مطالعه و تحقيق

آن نتايج از وري بهره از پس بلكه ماند؛ باقي علوم كثرت سطح در همواره توان نمي البته 

 .است جوداتمو تر اساسي واقعيت به رجوع حكم در بازگشت اين .بازگشت وحدت به بايد

 دست با و بديا تحقق ،واقعيت از معيني سطوح به نسبت است ممكن آدمي علم حال هر به

.بناميم "علم" را آن است كافي واقعيت، از سطحي هر به يافتن
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  .است اعتباري اقسام داراي علم كه گفت ميتوان ،آدمي غرض و قصد اساس بر )٣-٢

اقسام يا قسم ده،ش گرفته نظر در معلوم واقعيت براي كه اهميتي دليل به اسالمي، شناسي معرفت در 

 نيازهاي و مقاصد حسب بر علم اعتباري تقسيم آن، بر عالوه اما نميشود؛ گذاشته كنار علوم حقيقي

 آن نديسودم ميزان و آدمي نيازهاي با متناظر علم نظر، اين از .است پذير امكان نيز آدمي خاص

.شودمي مشخص انسان واقعي نيازهاي به پاسخگويي در علم سودمندي .است تقسيم قابل

اساسي نيازهاي .است برخوردار بيشتري سودمندي از گويد، پاسخ تر اساسي نيازهاي به كه علمي هر 

 اما دارد، زماني اولويت حياتي، نيازهاي رفع .است متعالي نيازهاي و حياتي نيازهاي شامل بشر

  .است برخوردار رُتبي اولويت از متعالي، نيازهاي به پاسخگويي

ارزش داراي انسان، حقيقي تكامل به رساني آسيب دليل به نيز ها دانسته و علوم از اي دسته سرانجام و 

 به ها دانش ليمتع و تحصيل در رتبي تأخر و تقدم و اولويت نوعي نيز، جهت همين به .هستند منفي

.آيد مي وجود

و هارتهام روشها، ابزارها، از تابعي نيز آن سطوح و است ذومراتب واقعيتي انسان، علم بنابراين 

.است آدمي شناختي هاي محدوديت
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ست  ا) نفس األمر(معيار اعتبار علم، مطابقت با مراتب گوناگون واقعيت ) ٣
همه شامل األمر نفس .است معتبر علم مالك األمر، نفس با معرفتي هاي گزاره مطابقت 

  .است مادي عالم از فراتر امري و هستي واقعيات

قضاياي در و )اخبار مورد( »متافيزيكي واقعيات« همان ،متافيزيكي قضاياي در األمر نفس 

  آن از مقصود ،وجدانيات در اما است؛ )بحث موضوع( »مادي واقعيات« همان ،تجربي

  ياضير و منطقي قضاياي در و )گوينده شخصي دريافت موضوع( »نفساني واقعيات«

  همان ،اتاعتباري در كه همچنان .است )استدالل و گفتوگو مورد( »انتزاعي و امورذهني«

.آيند مي شمار به األمر نفس »اعتباري واقعيات«

ميشود ستردهگ مديريت دانشهاي جمله از دانش اعتباربخشي و توجيه هاي زمينه بنابراين.  

 دمنديسو" ،"عيني باشواهد مطابقت" نظير اموري شامل نيز دانش اعتبار هاي شاخص

.است "مرجع اعتبار" و "معقول و معتبر معرفتي منظومه با سازگاري" ،"نتايج
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است  ) از منظر عالم(، محصول خالقيت و ابداع نفساني )از منظر معلوم(علم در عين كشف از واقع ) ٤

همانطور و است توانا مجرد هاي صورت ايجاد بر كه آفريده اي گونه به را آدمي نفس خداوند 

 آن رايب نيز انسان نفس ابداعي هاي صورت هستند، حاصل او براي خدا مخلوقات تمام كه

 ناطم نفس، براي ،)واقع با آن مطابقت فرض در( معلوم صورت حصول و ميشوند؛ حاصل

  .است )حصولي علم در( نفس عالِميت

نميشود؛ منعكس نآ در يا نكرده حلول نفس، در علم و نيست علم به متصف نفس ترتيب اين به 

  .است علم  مُبدعِ شناسا، فاعل  نفسِ بلكه

هاي فهمول روابط تعريف براي شده ايجاد ذهني الگوهاي از بخشي نيز، مديريت علم در 

.باشند مي جنس اين از سازماني
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 است) از منظر عالم(، داراي ويژگي پويايي )از منظر معلوم(علم در عين ثبات ) ٥
تغييرناپذير و هميشگي امري است، األمر نفس و واقع با ذهني محتويات مطابقت از عبارت كه حقيقت 

 "خارجي واقعيت" است، زمان به محدود و مقيد ،)موقت واقعيات خصوص در( آنچه واقع، در .است

."خارجي واقعيت آن با ذهني مفهوم مطابقت" نه است،

علم از كه آن پويايي و تحول ويژگي ميدهيم، قرار توجه مورد عالم به نظر با را علم كه هنگامي اما 

  .ميشود آشكار گرفته، نشأت مختلف هاي زمينه در عالمان ورزي

مواجه تفاوتيم فضاهاي با را آنان تاريخي، و فكري اجتماعي، مختلف هاي زمينه در عالمان گرفتن قرار 

 فراروي را اي ويژه سؤالهاي و ها حساسيت عالئق، ،فضايي هر است ممكن كه اي گونه به كند؛ مي

.كند مي صدق نيز مختلف سازمانهاي در موضوع اين .دهد قرار عالمان

يك صوصخ در حتي مختلف، پرسشهاي تكوين به شخص هر ارزشي نظام و جهانبيني ديگر سوي از 

 ها جويي يپ اين از كه علومي نتيجه در .انجاميد خواهد مختلف هاي جويي پي به و شده منجر پديده،

 نفس با آن طابقتم و معلوم منظر از( علم ثبات عين در ميتوان بنابراين .بود خواهند متنوع ميشود، حاصل

 .ودنش منجر گرايي نسبيت به كه آن بر مشروط داشت؛ اعتقاد نيز علم پويايي به ،)األمر
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انسان داراي منابع و ابزارهاي متعدد كسب معرفت مي باشد) ٦
و منسجم ناختش براي و هستند يكديگر مكمل كه دارد اختيار در متعددي شناخت ابزار و منابع انسان 

 دست ريديگ نفع به برخي از نميتوان و گرفت بهره آنها همه از بايد ،جهان حقايق و واقعيات جامع

.برداشت

 سازماني و تيمديري هاي معرفت جمله از معرفت به دستيابي براي انسان گوناگون ابزارهاي و ها راه اهم 

 .الهام و وحي مكاشفه، و شهود عقل، ،)بيروني و دروني( حواس :از عبارتست

 هر مسائل و اتموضوع واقعيات، اين شناخت هاي راه و ابزارها اختالف و شناخت مورد واقعيات گوناگوني به توجه با 

 ميان اي ويژه مرزبندي ترتيب اين به .دارد آن پژوهش و بررسي در خاص روشي كارگيري به اقتضاي علمي، رشته

 قراردادي امر يك و است آن مسائل و علوم گوناگوني مقتضاي كه آيد مي وجود به مختلف مسائل پژوهش روشهاي

  مسئله هر ويژه قيقتح روش از است الزم آنها، نادرستي يا درستي به نسبت داوري و علمي مسائل بررسي در لذا  .نيست

 جايگزيني و روشها كارگيري به در خَلط صورت، اين غير در كرد؛ استفاده علم آن در معتبر شناسي روش با متناسب و

 از ماندن محروم و نادرست هاي داوري باعث بلكه انجامد، نمي يابي حقيقت به تنها نه ديگري جاي به يك هر نابجاي

.شد خواهد معرفتي مختلف مسائل و علوم دستاوردهاي
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انسان در شناخت حقيقت هستي) عقل ورزي(توانايي تعقل ) ٧
سعادتِ  سبك و هستي حقيقت شناخت در كه تعقل توانايي از ،عمل عرصه در هم و نظر مقام در هم انسان 

  .است برخوردار دارد، اساسي نقش جاويد

همچنين و لبيق مشاهدات ديدن، شنيدن، جمله از فعاليتها تمام در و است آدمي فعاليت مهمترين تعقل 

 و مكرر ايه بازنگري اصالحات، ارجاعات، ها، تعميم ها، ارزيابي ها، استنتاج ها، گزاره و مفاهيم توليد

  .دارد اساسي حضور عمل و يقين

در آن نبيا( واقعيت رمزگذاري و واقعيت ذات از رمزگشايي بر مشتمل ،)آن جامع معناي در( تعقل 

 بگيريم؛ هرهب كامل طور به خود ورزي عقل و عقل توانايي از كه صورتي در فقط .است )جديد قالبهاي

 پردازي برهان و ترسيم ذهن در تعقل ابتدايي مراحل در را عالم حقايق و واقعيتها مجموعه نخست يعني

 و درك اين يعمل لوازم آن، از بعد و )نظري تعقل( كنيم باور تعقل عالي مراحل در را آنها سپس و كرده

 عقل( كنيم تثبيت خويشتن در تدريج به مداوم اختياري عمل با و انتخاب اختياري و آگاهانه را باور

.يابيم مي دست هميشگي آسايش و جاودانه هستي به آنگاه ،)عملي ورزي
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شناخت انسان با موانع و محدوديت هايي همراه است) ٨
و داده ترشگس نامحسوس به محسوس از را خود شناخت دامنه شناختي، قواي كمك به است قادر انسان 

 الح عين در اما بشناسد؛ را مكان و زمان از فراتر امور از برخي و )غيب و شهود( هستي اليه دو هر

.است متصور بشر توانايي اين براي محدوديتهايي

ميگيرد بهره معارف از خود فكري خالقيت و تالش ميزان و استعداد و توان قدر به انساني هر سو، يك از. 

 نظير( هستي ائقحق از بعضي به نيست قادر خويش ذاتي محدوديتهاي به توجه با بشر، عقل كه همچنان

  .ببرد پي )ماوراءالطبيعه جهان واقعيات و الهي اقدس ذات كنه درك

تقليد گرايي، يتشخص پندارگرايي، سطحينگري، لجاجت، نظير( فراواني بيروني و دروني موانع همچنين 

 اكثر رفع امكان وجود با كه دارد وجود انسان شناخت و فهم مسير در )رأي استبداد و غرور كوركورانه،

 اعتماد خود وماتمعل اكثر بر قطعي صورت به نتوانيم ميشود باعث آنها از برخي وجود احتمال موانع، اين

  .دهيم قرار ديگران ارزيابي و نقد معرض در را خود انساني دانش همواره بايد لذا و كنيم

منابع با داشتنن ارتباط صورت در ،)بشر ابزاري و مولد عقل بر متكي( مستقل دانشهاي انواع ميان اين در 

.است رو به رو بيشتري هاي كاستي با ،ديني معتبر
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