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  شناختي جهان فرهنگي قرآنمباني معرفت  
  سيدحسين فخرزارع*

  چكيده
بيني الهي ساز اصول و قواعد ساختاري و شناختاري است كه با اتكا بر جهانن فرهنگي قرآن شالودهجها

. در اين سازه، شاخص دهدميمند بشري در يك سازة منطقي ارائه تفسير جامعي از زندگي سعادت

ي شناخت هاي اكتسابي و فطركه تمام جنبه شودميگرايانه ديده تمايز براي معرفت در نگاهي كثرت

گيرد. در جهان فرهنگي شناختي مورد توجه قرار ميانسان و نيز عقل عملي او به عنوان مباني معرفت

بلكه  ،آلي و تكسوية تجربي سامان نيافته بر نگاهصرفاً هاي معاصر قرآن، دستگاه معرفتي چونان گفتمان

اش از جمله در زان خطاناپذيريدارد كه ضمن وجود ضمانت صدق، مي تأكيدهاي متافيزيك نيز بر داده

شناختي، نگاهي جامع هاي فرهنگي واجتماعي اندك است. در اين حوزه، متناظر با حوزة هستيداوري

هاي مبتني بر مشهودات بيروني توجه دارد و هم شهودات دروني را از دايرة حاكم است كه هم به شيوه

و منابع و ابزارهاي  شودميع خطاناپذير قلمداد دارد. وحي در اين گفتمان به عنوان منبنظر دور نمي

ديگر شناخت اين جهان فرهنگي از جمله ادراك عقلي، حواس، تاريخ و ادراك حضوري در كنار وحي 

  دهند. اي ميدر رتبة بعدي قرار دارند كه به اين هويت گفتماني انتظام ويژه

  .هنگي قرآن، منابع شناخت، وحيفر شناسي، گفتمان، جهانمباني معرفت واژگان كليدي:     

                                                

  fakhrezare48@gmail.com.     ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اندپژوهي گروه فرهنگاستاديار  *

 ٠٧/٠٤/٩٩يد: تاريخ تأي              ٠٦/١٢/٩٧تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
ها را است كه هويّت و زندگي انسان يافتهجهان فرهنگي حوزة وسيعي از ادراكات نظام

ها هاي فرهنگي و اجتماعي انسانبخش پديدهچارچوب سازمان ،تابعي از خود قرار داده

اي از عناصر اين گفتمان بر مجموعه .باشدميو پيامدهاي آن به عنوان يك گفتمان 

 كه هاي بنيادي به عنوان مباني نظري متكي استهاي ذهني و باورداشتبينشي، پردازش

را  هاانسان اجتماعي زندگي و هويّت آنها نهادينگي بيني خاص بوده ونتايج يك جهان

شالودة اصلي . بازتوليد اين گفتمان از آيات وحي، دهدمي قرار خود از تابعي

 ميپارادا مظهر توانديم آن از برآمده يفرهنگ يةنظر كه دهدمييل جهاني را تشكزيست

 از يميعظ حجم بر يداريپاتأثير  كه باشدپردازي هاي نظريهو تمهيد زمينه برتر

  .دارد ياجتماع يسازنظام و يفرهنگ يهايگذاراستيس

ابي هاي انسان و ارزشيكه مطالعة شناخت زيستهشناختي در اين جهانمعرفت مباني

هاي شناخت ،)١٥٣، ص١٣٧٩(مصباح،  انواع و تعيين ملاك صحت و خطاي آنهاست

حيثيت  .دهدميشناختي و حكايتگري مورد بحث قرار انساني را از دو حيث هستي

جنبة دوم ارتباط علم با  با واقع ندارد و درارتباط كه  استنخست مربوط به خود علم 

به واقعيت و مطابقت با آن مورد نظر است. در نمايي آن و امكان رسيدن واقع و واقع

در نطر گرفته هاي فلسفي هر دو حيثيت جهان فرهنگي قرآني بر خلاف برخي نگرش

  .شودمي

ثر از شرايط و عوامل فرهنگي و أهاي اجتماعي و فرهنگي كه متدرواقع معرفت

نساني ريشه در احساسات باطني انسان دارد كه از طبيعت و فطرت ا ،اجتماعي است

هاي گاه اصلي معرفتهاي فطري، باطني و وحياني عزيمتيعني معرفت ؛برخاسته است

ها اگر اند. اين معرفتهاي اجتماع و ماده جهان طبيعتديگرند كه مصون از دگرگوني

جايگاه معرفتي  ،نتواند بنيادهاي متافيزيكي و وجودي متناسب با خود را به دست آورد

اد و در اين صورت علم و معرفت چيزي جز يك هويت خود را از دست خواهد د

الاذهاني نخواهد بود. اگر علم در ساحت فرهنگي و اجتماعي بتواند فراتر از جمعي بين
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ابعاد اجتماعي خود معنا و مفهومي بيابد و در وراي سپهر اجتماعي وجود ثابت معرفتي 

نظامات فرهنگي و تصور نمايد، خواهد توانست اصول و قواعد تغييرات و نظم و 

مند سازد. پيوند معرفت اگر از هستي كه شجرة معرفت انساني به اجتماعي را نيز توجيه

محدود و محصور به تعينات اجتماعي خواهد شد و ساحات صرفًا آن ربط دارد بگلسد، 

يابد و مختلف معارف بشري به بخش نازلي از آن در سطح مسائل اجتماعي تقليل مي

. در اين گسست گرددمياختي انسان به سطح رفتاري خارجي ارجاع تمام تكاپوي شن

تاريخي كه در دنياي پوزيتويسم رخ داده، حتي همين سطح نازل علمي نيز از اعتبارات 

  .گرددميساقط 

و ابزارهاي  فرايند، اعتبار، منشأشناختي در مباحث ماهيت، هاي معرفتاين تفاوت

گوناگون شناخت از قبيل ايدئولوژيكي، اتوپيايي، شناخت نيز قابل پيگيري است. سطوح 

ها، بررسي عقلاني و ذاتي معرفت بودن يا نبودن اعتبار شناختاساطيري و غيره يكسان

از ديگر  ،شودميشناخت هم تعبير  و نيز مسئلة صدق و كذبشان كه گاه از آن به نظرية

   توان دنبال كرد. ا ميهكه در اين تمايز است تأملات اساسي

  معرفت هايشاخص تمايزالف) 
ي را به است كه مسائل هر علم بحث مهم مطرح در تمايز علوم بيان اصل واحدي

بندي . دربارة اصل تقسيمكندميآنها رابطه برقرار  بين صورت يك مجموعه درآورده،

معتقدند  انفولسين و فاهاي كلي مختلفي وجود دارد: بسياري از منطقيبنديعلم دسته

علمي خالي از موضوع نيست و آنچه مسائل هر علمي را به صورت افراد يك هيچ 

 هايو ريشه تمايز باشدميهمان موضوع آن علم  ،آوردخانواده و يك مجموعه در مي

يعني اختصاص يك علم به بعضي اصول موضوعه  ؛گرددميهر علم به موضوع آن باز 

 .گيردع آن علم سرچشمه ميو متعارفه و نيز روش و اسلوب معين از ناحية موضو

(مطهري،  اندبرخي ديگر اختلاف علم و فنون را از لحاظ روش و اسلوب تفكر دانسته

بندي علوم به حقيقي و اعتباري، و برخي نيز با تقسيم )٣٦٥ و ٣٥٩صص ،٣، ج١٣٥٩

اند و چون اعتبار براي اغراض مختلفي تمايز علوم را حسب اعتبارات در هر علم دانسته
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 باشدميكه مورد نظر اعتباركننده است، اغراض و اهداف وجه تمايز علوم است 

 ،. درنتيجه يك شاخص واحد براي تمايز وجود ندارد)٢١٨ص ،١، ج١٣٧٦(جوادي آملي، 

اما ممكن است در يك مورد از برجستگي بيشتري برخوردار  ،بلكه همه نقش دارند

  .)٦، ص٣ج، ١٣٥٩(مطهري،  شوند

هايي بيان شده و حسب اهميت هر فتمان اسلامي نيز مرزبنديگذشته از اين در گ

حوزة دانشي، اولويت آن مشخص گرديده است. اهميت و اولويت دانش گاه به اعتبار 

ي، اسلامي و  غير اسلامي، عقلي و نقلي و شرعي و غير فرايندنظري يا عملي، غايي و 

اي گرايانهقرآن، نگاه كثرت بندي قرار گرفته است. در جهان فرهنگيشرعي، معيار طبقه

هاي آن را مورد توجه قرار دارد؛ در اين نگاه جنبه كه تمام باشدميبر معرفت حاكم 

بودن، حضوري و حصولي، بديهي و نظري، نظري معرفت، به لحاظ فطري و غير فطري

  .باشدميو عملي و جزئي و كلي مورد لحاظ 

ي حسب اكتساب و تلاش و هاي بشردر اين تقرير بخش زيادي از معرفت

به  ،اي كه داردآيد كه انسان با استفاده از دستگاه ادراكي ويژهشايستگي به دست مي

به كمك  ،دست زده ،عمل قياس و استنتاج كه مبتني بر تعدادي قواعد و اصول است

هاي اي ديگر از معرفتيازد. دستهمي معلومات قبلي به معلومات جديدتري دست

هاي فطري طرت و الهامات دروني است كه هرگز اين شناختبشري حاصل ف

به تعبير امام  .گرفتن فطرت براي انسان نيست، راهي غير از درپيششدني نبودهباطل

 :دروني از جمله رسالت انبياست ياهارتقاي سطح معرفت و اين گرايش علي

طور كه يك بخش از فطرت  ع همان. درواق)١البلاغه، خ(نهج »وََيثيروُا َلُهم َدفاِئَن العُقوُل«

يابد، بخش ديگر آن با استعانت از دفائن و آثار عقل با استفاده از عقل نظري رشد مي

گيرد، ابطال حكم فطرت . انحرافاتي هم كه انسان در پيش ميشودميعملي حاصل 

 كار گرفته شود. بهكارگيري همان احكام در مواردي است كه نبايد به نيست، بلكه به

در هر  ها كناره جويد،افات و هوا و هوسوقتي انسان از انحر طباطباييتعبير علامه 

جواب حق را از نفس خود دريافت خواهد كرد.  ،امري كه به نفس خود مراجعه كند
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هاي در قبال طريقه ،گيردالبته شناختي كه از نهاد انسان و پاكي طينت او سرچشمه مي

ستقامت فكري و تفكر و شناخت صحيح، در راستاي فكري درك حقايق نيست، بلكه ا

ل ارزشمند انسانيت را حق و علم نافع براي آنان كه فضاي يكديگر بوده و معرفت

، ٥ج ،١٤١٧ك: طباطبايي، ر.( شودمي اند، حاصلحسب تقواي دروني كسب كرده

  .)٢٧٠-٢٦٨ص

  واسطگيتمايز به اعتبار واسطگي يا بيب) 
بودن مفاهيم ذهني واسطهبودن يا بياست بر اساس واسطههاي انساني ممكن معرفت

صورت بگيرد كه يكي به حصولي و ديگري به حضوري موسوم است. علم حضوري 

واسطة گونه ارجاع عيني و بي هايش بدون اعمال هراي از علم است كه همة نسبتگونه

عينيت مبتني گيرد و بر معنايي بسيط از مفاهيم ذهني و به صورت مشاهده صورت مي

در مقابل، علم حصولي  .است كه بدون واسطه در ذهِن فاعل شناسايي حضور دارد

تصويري از آن نزد او صرفاً است كه واقعيت معلوم نزد عالم حاضر نبوده و  دانشي

  مانند علم نفس به موجودات خارجي.  ،است

شده،  در جهان فرهنگي رقيب كه امروزه سيطرة آن بر دانش بشري نيز گسترده

مهري قرار گرفته و گفتمان حاكم بر علم هاي بشري مورد بيبخش معتنابهي از معرفت

بدون ملاحظة علم فطري و حضوري شكل يافته است. انسان معاصر علم را كمتر با 

ده و بيشتر از ديدگاه مفهومي و آلي به آن نگريسته است؛ كرصبغة وجودشناختي تحليل 

ه خود واقعيات عيني مورد شهود قرار كاظ ايندر حالي كه علم حضوري به لح

ها و مفاهيم ذهني نقش بر خلاف علم حصولي كه صورت ؛كمتر خطاپذيرند ،گيرندمي

  شوند.كنند و دستخوش عدم انطباق با اشيا و اشخاص خارجي ميميانجي را ايفا مي

ه باشد اي وجود داشتيابد كه ميان عالم و معلوم واسطهخطا زماني زمينة حضور مي

از طريق آن واسطه باشد كه اين فرض در علم حصولي صادق صرفًا و راه نيل به معلوم 

 ،اي ميان عالم و وجود عيني معلوم وجود ندارداست؛ اما در علم حضوي كه واسطه

خطاناپذيري نيز در آن متصور است. با چنين تصوري كه ريشة خطاناپذيري در 
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چنداني در علم حصولي براي صدق وجود  ، ضمانتباشدميشناخت، وجود واسطه 

ل نخستين دغدغه، وجود خطا در هاي به اصطلاح درجة اودر معرفت ندارد؛ بنابراين

از اقسام علوم حضوري از قبيل علم مجرد  يك ها هيچهاست و در اين معرفتشناخت

به ذات خود، علم نفس به صورت ذهني، علم نفس به افعال و احوال خود، علم معلول 

  .)١٥٥-١٥٣، ص١ج، ١٣٧٩مصباح،  /٩٣-٩١، ص١٣٨٨(فنايي،  به علت حضور ندارند

هاي فرهنگي و اجتماعي نيز وقتي انسان خود را در تحليل مباحث، در داوري

از افق جامعه صرفًا نياز از علم حضوري و فطري يافت و شناخت و ابعاد وجودي را بي

و چون  شودمييري آنها نيز زياد ها و احتمال خطاپذو اجتماع نگريست، سردرگمي

ها و قواعد هنجاري و ارزشي اجتماع در ساية نگاه پوزيتيو دنبال مفهوم و معاني كنش

هاي ديگر عميق و گسترده خواهد ، خطاها و ابهامات نيز به اندازة دوري از افقشودمي

ملازم  دو ساحت را حداقل كه بتوان اين شودميبود و پرهيز از آن در صورتي محقق 

زيرا در علم حضوري شك و شبهه و خطا به معناي اعتقاد غير مطابق واقع راه  ؛هم ديد

. قرآن نيز توجه به اين دو شناخت را با عنوان معرفت )١٦٠، ص١٣٧٩(مصباح،  ندارد

در كنار مطالعه و سير انسان در آفاق كه به واسطة علم  ،آفاقي و معرفت انفسي ياد كرده

يرد، به مطالعه و سير در انفس كه به واسطة علم حضوري پذحصولي صورت مي

 لَُهمْ  يََتبَينَ  حَتىَ أَنُفِسهِمْ  فىِ  وَ  َفاقِ الاْ فىِ  ءَاَياتَِنا يهِمْ سَنرِ« :كندميسفارش  ،شودميحاصل 

هاي . در ساحت اجتماعي سير در آفاق، مطالعة سرنوشت امت)٥٣ :(فصلت »قالحَ  أَنَّهُ 

، ١٤٢٠فخررازي،  /٣٣، ص٥ج، ١٣٧٣(طبرسي، تارهاي بيروني آنهاست پيشين و الوان و رف

و ساحت انفسي واقعيات در افق بالاتري بدون وساطت تصوير ذهني ديده  )٩٢ص ،٢٥ج

و به جهان مجرد  )٣٧٥، ص١٣٨٣(سبزواري،  باشدميكه معلوم عين واقعيت علم  شودمي

فرهنگي و اجتماعي داراي هر دو هاي و معنا و مفهوم فرامادي آنها اشاره دارد. كنش

سپهر بوده كه به صورت غيرقابل انفكاك با هم ملازمت دارند. در قرآن اگرچه قسمت 

زيادي از آيات سهم آفاق و معرفت حاصله از آن است، درواقع علم در نفس و قواي 

هاي ، به عنوان دلالتباشدميآن و اطوار وجودي آن كه نگاه در آن شهودي و حضوري 
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شناسي در ترين فصل مميز ميان معرفت. اين بحث عمدهشودميي رفتارها قلمداد اصل

در گفتمان مقابل استيلاي افراطي رويكرد  .شودميدو گفتمان قرآني و رقيب قلمداد 

آمپريسم و فلسفة ماترياليسم در فلسفه و فرهنگ غرب، مباحث فلسفي و وجودشناختي 

هاي فاقد هويت الهي و عي محدود ساخته و آگاهيهاي اجتمامربوط به آن را در پديده

  مبادي عقلاني و آسماني بر فرهنگ و جامعه انساني حاكم شده است.

تغيير و  ،در معرفت وحياني كه خاستگاه آن عالم غيب و علم لدني الهي است

خورد و كه در شناختارهاي اجتماعي وجود دارد، رقم نميچنانتحولات ماهوي آن

ها ندارد؛ لكن اجتماعي و مادي تأثيري بر محتواي اين دست معرفت تغييرات جهان

و شرايط و مصالح  دهدميحسب تغييراتي كه در جهان اجتماعي و فرهنگي رخ 

ها به لحاظ شكل و صورت و نه ماهيت، ممكن است متغير دگرگون شود، اين معرفت

تون ديد. الفاظ رآن ميهاي صوري و شكلي را در زبان قشوند. نمونة بارز اين دگرگوني

چون گنجايش كامل حقيقت معارف وحياني را ندارد، معاني والاي آن در رخدادهاي 

لذا  ؛يابدهاي مختلف تغيير ميمختلف اجتماعي در حد فهم مخاطبان در قالب

هاي علمي از جمله اجتماعي و فرهنگي به لحاظ وجودشناختي متكي بر معارف معرفت

  نوع اول است.

تواند از هويت خود دفاع كند لمي در حوزة فرهنگ و اجتماع زماني ميمعرفت ع

صورت  اش را از دست ندهد؛ در غير اينواسطهبي كه بنيادهاي متافيزيكي و وجودي

تعين خود را از  ماند و نهايتاً در دايرة هويت جمعي خود به شكل ناقص باز ميصرفاً 

ستاند و دستگاه ف بروز يافته، ميمقبولات و مشهورات جامعه كه در اشكال مختل

پذير و متغير شدت سيال، آزمونكه به شودميهاي جمعي متكي بر هويت شناختي عملاً 

زماني كه به لحاظ وجودشناختي متكي بر ديگري صرفًا ها لذا اين گونه شناخت ؛است

هاي يتيافتة به سطح هوتقليل صورت معرفت و در غير اين باشدميقابل توجيه  ،باشد

 ِمنَ َظاِهرًا َيعَْلُمونَ «فرمايد: كه قرآن ميجمعي با عدم وجود آن متفاوت نيست؛ همچنان

و علم ظاهري به امور مادي نيز خود  )٧ :(روم »غَافُِلونَ  هُمْ  الْآِخرَةِ  َعنِ  َوهُمْ  الدُّنْيَا اْلَحَياةِ 
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 َأكْثرَ  لَاِكنَّ  وَ « :قبل استدر آية » لايعلمون«بدل از » يعلمون«؛ زيرا باشدميدر حكم جهل 

به  آن و متبوع »منه مبدل« آورده شد بدلي جا در كلام و هر) ٦ :(روم »يَْعَلُمون َلا الّنَاسِ

 فرقى اينكه نتيجه .باشدمياست و بدل مقصود اصلي حكم  سقوط حكم حيث معنا در

 علمش كه ىكس يعنى ؛نيست ،كندنمى تجاوز مادى امور از كه علمي بين و جهل بين

، ٣ج، ١٤٠٧، زمخشري ر.ك:( ندارد تفاوتي جاهل با درحقيقت، است مادى امور در تنها

  .)٤٦٨ص

  تمايز به اعتبار موضوعج) 
چنانچه معرفت  .معرفت به لحاظ موضوع بر دو قسم عملي و نظري قابل تقسيم است

رادة انسان دار شناخت حقايقي باشد كه هستي آن خارج از احاكي از امري واقع و عهده

 شودمياز امري واقع بكند، معرفت نظري شمرده  كننده و حكايتمنعكسصرفًا است و 

و اگر به كنش، تدبير و ارادة انساني مرتبط باشد و انسان توسط آن قادر به تغيير و 

آيد، واجد آن اصلاح در معاش و معاد خود باشد و براي آنكه در عمل به كارش مي

بخشي  .)١٧٣- ١٧٢، ص٢ج، ١٤١٧(طباطبايي،  گرددميي محسوب ، معرفت عملگرددمي

، مربوط به باشدميكه در حيطة ارادة انسان براي تغيير و اصلاح  از اين نوع معرفت

حوزة فرهنگ و اجتماع است كه در شكل تعينات عيني و عملي به صورت آشكار ظاهر 

(همان،  خواندي اعتباري ميهاها را معرفتاين دسته معرفت طباطبايي. علامه شودمي

كه در حوزة تدبير انسان در ساحات فردي و اجتماعي و مرتبط با  )١٥٠-١٤٩، ص٣ج

ها، محيط پيراموني و كنشگران بوده كه نوعي شناخت در جانبة كنشسه برهمكنش

حيطة عقل عملي است. اين شناخت از نوع مدركات در حوزة عقل عملي است و 

شناختي ؛ بر خلاف معرفتباشدميبته منطبق با جعل شارع داراي حسن و قبح و ال

اعتبار و اتفاق كنشگران به عنوان امور قراردادي حسب شرايط و صرفًا رقيب كه 

  نمايد.ها بر يك كنش، آن را داراي حسن و قبح ميزمينه

تواند همراه شناخت باشد و يا از توان گفت در حوزة اعتباريات، شارع نيز ميمي

اجتماعي  - هاي فرهنگيدر هنجارها و ارزشعمدتًا  معرفتگردد. اين دسته  آن جدا
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يابد كه نيازمند تأييد يا عدم ردع شارع است و البته امكان نفي و ردع نيز از تبلور مي

ريشه در ادراكات عمدتًا جانب او وجود دارد. اين نوع ادراكات در گفتمان قرآني 

قبول و صرفًا وجه به اين تأييد يا ردع شارع نبوده و اما در گفتمان غير، ت ؛حقيقي دارند

اتفاق اكثريت مهم است و بسياري از ادراكات اعتباري محصول رابطة نفس با 

شوند. در انديشة غربي نسبي قلمداد ميكاملاً لذا مفاهيمي  ؛موضوعات مربوط است

 اني ووجدان حسن و قبح بدون واسطه است و استنباط آن گاه منقطع از شكل بره

  .باشدمين انقطاع ذهن از عين گيرد كه لازمة آعقلاني صورت مي

اي از اعتباريات وحياني نيز در منطق قرآني در ملازمة اين دست اعتباريات، سلسله

مد نظر است. در اين نگاه خداوند غير از  ،كه نقش بنيادي در اعتباريات بشري دارند

و با اثبات توحيد در  باشدميشريعي نيز ربوبيت و خالقيت تكويني، داراي ربوبيت ت

، ١٣٧٩(مصباح يزدي،  شودميخالقيت، توحيد در ربوبيت تكويني و تشريعي نيز اثبات 

 )٤٤ :(مائده »الْكاِفرُونَ  هُمُ  َفُأولِئكَ  الَلّهُ  أَْنزَلَ  بِما يَحْكُمْ  لَمْ  َمنْ  وَ «. در آية )٣٨٩، ص٢ج

ستمگر دانسته است؛ لازمة اين آيه آن است  ،ندخداوند آنان را كه حكم او را قبول ندار

گذاري و تشريع براي حكم خداست و فقط او از حق قانون ،الاتباع استكه آنچه لازم

  .باشدميانسان در همة سطوح برخوردار 

  تمايز به اعتبار سطح نگرشد) 
 نهما .شودميمعرفت به اعتبار بعد و سطح نگرش نيز به دو بخش جزئي و كلي تقسيم 

اي وجود دارد كه برخي جامعه شناسي اجتماعي، تلقي دوگانهگونه كه در بحث هستي

ند، در اينجا نيز دو البرخي نيز براي آن هويت مجزايي قاي ،را جمع جبري افراد دانسته

. تلقي پردازدهاي اجتماعي بدان ميهاي مربوط به پديدهتلقي متصور است كه معرفت

هاي عمومي يا گروهي نيز وجود هاي فردي، معرفتر معرفتل اين است كه افزون باو

هاي عمومي يا ن است كه معرفتباشند و تلقي ديگر آيت مستقل ميد و داراي هوندار

هاي فردي است و به لحاظ وجودي چيزي جز انبوهي از معرفتصرفاً جمعي 

جداگانه هاي فردي وجود ندارند؛ يعني زماني كه تعدادي از افراد به طور معرفت
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يك از  هاي توسط هركنند، سپس به شناخت گزارهو باور مي سندشنامياي را گزاره

  گيرد.يابند، يك معرفت عمومي و مشترك شكل ميافراد آگاهي مي

ها شناختي جهان فرهنگي و اجتماعي شاهد مواجهة برخي شناختدر مباني معرفت

به صورتي كه شناخت  ؛يكديگر هستيم هاي اجتماعي و فرهنگي و تعامل آنها بابا پديده

اين مبناي مهم فلسفي خاص  ها بستگي دارد.ها به شناخت اين پديدهبرخي معرفت

كنندة معرفت را بررسي و ضمن مطالعة ابعاد اجتماعي معرفت، عوامل اجتماعي تعيين

 مفهومي و هنجارين مطالعهمناسبات ميان معرفت، منافع و نهادهاي فرهنگي را به طور 

-Audi, 1999, p.856/ Edward and Crraige, 1998, Vol.8, pp.828(كند مي

حصول معرفت،  فرايندكردن عمل شناخت يا  . در اينجا چگونگي تنظيم و نهادي)830

اندازهاي مربوط به آن را در بر داشته باشد، مورد به طوري كه توسعة معرفت و چشم

  .دهدميتوجه قرار 

عات خاص تابع شناخت قلمرو، سطح و نوع آن در اين بحث شناخت موضو

بدين بيان كه براي نيل به معرفت، گاه خود واقعيات و اشيا و امور جهان خارج،  ؛باشدمي

يعني چيزي غير از نفس مورد بحث  ؛اعم از طبيعي يا غير طبيعي موضوع شناخت است

در اين نوع و گاه نفس شناخت و اصل معرفت و فهم انسان مورد نظر است.  باشدمي

. برخي انديشمندان كه شودميها هويت، روش علم و انواع مختلف آن بررسي معرفت

بندي ، با طبقهدانندميهاي عيني ابداعات تئوريك را داراي مشابهت كمتري به كاوش

هاي هاي قسم اول را معرفتاقعيات بيروني، معرفتمعارف و درجه و نسبت شناخت با و

 از .)١١-١٠ص ،١٣٨٧(راين،  اندم نام نهادههاي درجة دور را معرفتدستة ديگ ل ودرجة او

اند، از قبيل معرفت رتبطها، ماهيات و اعيان مبا پديده رو دانش اجتماعي كه مستقيماً اين

پردازد و ل و فلسفة علوم اجتماعي كه به شناسايي معرفتي در حيطة آن روابط ميدرجة او

(خسروپناه،  شوندم محسوب ميآن، درجة دو در عرضار دارد، نه در طول آن علم قر

شناسي و مباني نظري ديگر شناسي نيز همچون هستي. درواقع معرفت)٩١، ص١٣٨٣

وجه عام معرفت به مطلق معرفت  .باشدميداراي يك وجه عام و يك وجه خاص 
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و معرفت مضاف  باشدميشناسي عام لذا معرفت مطلق موضوع معرفت ؛پردازندمي

شناسي در جغرافيا و دانش شناسي خاص است و چنانچه موضوع معرفتوع معرفتموض

 ،محدودة علمي خاص شكل بگيرد و به لحاظ اينكه داراي ويژگي و متعلق خاصي است

شناسي اجتماعي، در بخش مضاف يا خاص بحث مانند معرفت ،مورد بررسي قرار گيرد

 .)١٥ص ،١٣٨٢زاده، حسين ر.ك:(گيرد قرار مي

شناسي پسيني است كه پس معرفت ي خاص يا مقيد مورد نظر در اينجاشناسرفتمع

ها، تصورات و آيد و موضوع آن مجموعه گزارهاز تحقق دانشي خاص پديد مي

ها با انطباق يا عدم انطباق گزاره شودميتصديقات موجود در آن دانش است كه سعي 

ود؛ از اين جهت موضوع ها بررسي شهاي اين گزارهواقع و تصديق و تكذيب

هاي پسيني، درجة دوم و خاص يا مقيد است كه به ريشه شناسي در اينجا معرفتمعرفت

  حيات فرهنگي و اجتماعي انسان مربوط است. 

حقايقي كه در خارج و در صحنة اجتماع و فرهنگ به عنوان معلوِم انسان رخ 

ن را آفريد تا با شناخت اين ، موضوع بسياري از آيات قرآن است. خداوند انسادهدمي

 وَ الَْحقَّ  اللَّهُ يَضْرِبُ  َكَذِلكَ « :حقايق و به واسطة علم خود، حق را از باطل تشخيص دهد

است كه تميز حق از باطل با ن آمستفاد از اين آيه و آيات ديگر  .)١٧ :(رعد »اْلَباِطل

چنين علم و  گيرد وصورت مي ،شناخت و علم بديهي كه معصوم از اشتباه است

يا از بيرون است  شودميلي گفته رون انسان است كه به آن بديهي اوورد داشناختي، يا ره

يند شناخت او، او در هر صورت بر )٢٠٧، ص١٣٧٩آملي، (جوادي ورد وحي استاكه ره

. از )٥٦ :ت(ذاريا »لَِيعُْبدُون ِإّلَا اْلانسَ  وَ  نَّ الج خَلَقْتُ  مَا وَ « :عبوديت و اطاعت خداوند است

دهي حيات فرهنگي و اجتماعي انسان، او را رو در آيات فراواني، خداوند براي سامان اين

و  )٨ و ٤، ٣: (حج ، نكوهش تقليد)١١ :مجادله /٢٨: (فاطر به فراگيري علم، تعظيم عالمان

 :ء(اسراكند ميعدم پيروي بدون علم و شناخت در هر يك از شئون فردي و اجتماعي امر 

چراكه شناخت جهان پيراموني انسان، او را با هدف آفرينش كه شناخت قدرت و  ؛)٣٦

 سازد. پايان حق است، آشنا ميعلم بي
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  هاي شناخت در كشف و توليد جهان فرهنگيروشهـ) 
هايي براي شناسايي و توليد جهان فرهنگي بيانگر يا روش شناختن روشرسميتبه

زواياي مختلف زندگي فرهنگي و اجتماعي آنها  هاست كهها فردي و جمعي انسانكنش

 از بحث همچنين شناخت، مختلف منابع از گيريبهره ميزان و نوع .كندميرا احاطه 

 و شهود عقل، يا صرف، تجربة و حسّ  از اعم شناخت و ميزان اعتبار آنها، هايراه اعتبار

 ديگر از .ث استدر اين بح ختيشناهاي معرفتآنها، دغدغه از تلفيقي يا و وحي،

نيز  و هاي آنمعرفت حقيقي و ويژگي حصول نحوة به قطعي پاسخ يافتن مهم، مسائل

 دو و معيار حصولي يا حضوري يا هر از دانش علم كسب و فهم درست روش

  .باشدميغلط  از درست فهم تشخيص

اي كه ختيشناشناسي و رويكرد هستيمنطق دريافت و فهم مسائل در هر معرفت

. نكتة قابل اهميت در باشدميكنندة روش آن نيز ن وجود دارد، مشخصدر آ

 دهدمياست كه دقت در تاريخ جوامع بشري نشان  شناسي و سير تحول آن اينمعرفت

نوع جهان فرهنگي حاكم و منطق تفسير خود از جهان، تأثير انسان در هر عصري تحت 

اي از اسي، اقتصادي و غيره سلسلهو با توجه به عوامل اجتماعي، ديني، فرهنگي، سي

مسائل را در حوزة معرفت خود قرار داده است. اهميت مباحث مربوط به معرفت و 

كه بسياري از مسائل ديگر همچون فراغت  شودميگر شناسي آنجا بيشتر جلوهمعرفت

در علوم انساني يا  )Abjectivity( بيني و تصور آبجكتيوبودناز ايدئولوژي و جهان

نيز افاده ظن يا يقين در معرفت و همچنين اختلاف در متدلوژي علوم  و تصور آن عدم

انساني و طبيعي كه همگي تابع حل برخي مسائل در اين حوزه است، به اين بحث 

  خورد.پيوند مي

گرا حاكم است و تقليل شناختينظري غربي، چون نگاه هستي در برخي مكاتب

بر  تأكيدنيز  شناختيدر روش معرفت شودمياهيده هستي به سطح نازلي از وجود فرو ك

جميع معلومات عقلي، معلومات حسي  منشأهاي تجربي صرف است و روش و تحليل

. در اين رويكرد، تفسير حاكم بر علم، مبتني بر پيشرفت خطِي شودميو تجربي دانسته 
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علم واقع كردن علم مدرِن مستخرج از آن به عنوان صورت مطلق معرفت و آن و فرض

بر نقش  تأكيدهاي مختلف علوم و . وحدت روشي در ميان شعبهشودمينما قلمداد 

هاي فرضنيازي از پيشتجربه و مشاهده، طرد هستارهاي نظري و غير قابل مشاهده، بي

هاي غيرحسي و نفي وجود ذات و گوهر براي هستارها، از متافيزيكي، انكار معرفت

شناسان غربي ين رويكرد است؛ البته برخي ديگر از معرفتا ختيشناجمله نتايج معرفت

اند و نشدهقايل هاي غيرعقلي معرفت را منحصر به عقل دانسته و اعتباري براي شناخت

برخي ديگر راه شهود را  معتقدند هستي مطلق تنها از راه عقل قابل اثبات است.

راه صرفًا و نهايتا برخي  دانندميشهود دروني قابل تحصيل  اند و آن را تنها از راهپيموده

مسير  ،گذاري و پويانگري را داشتهكه نقش هدف دانندميوحي را طريق صواب 

  .كندميمعرفت حضوري را براي انسان در شناخت هموار 

در جهان فرهنگي قرآن شايد تصور شود اصل مهم در معرفت، يقين و فهم قطعي 

عادي و متعارف ديگر چندان اهميت هاي به صدق قضيه به طور اخص است و فهم

شناختي به كه اين يقين در بخش بديهي يا نظري بحث معرفتندارد؛ همچنان

 /١١١: (بقره ناهاي مختلف در قرآن از قبيل دعوت به علم و ارائة برهان از مخالفصورت

 ي ديگربرهان هايو يا با استدلال )٧١ :حج /٥: كهف /١٤٨: (انعام نا، تخطئة مخالف)٦٤ :نمل

توان مي آمده است؛ اما آنچه از محتواي قرآن در اين زمينه )٩١مومنون،  /٢٢ء: (انبيا

و نگاه محدود و  ستياي از معارف خاص ناين است كه معرفت متوجة سلسله ،فهميد

  هاي متفاوت در هر عصر بوده است.انگيزهتأثير گرايانه به معرفت، تحت خاص

تنهايي براي درك تمام امور كافي ي حس را بهرو انديشمندان اسلام از اين

اند و براي درك و بسياري از امور كّليكند ميزيرا حس امور جزئي را درك  ؛دانندمين

معتقد است حس و عقل دو وسيله  فارابيكّلي به قوة ديگري غير از حس نياز است. 

در مرتبة فوق براي درك مفاهيم و قضايا و كسب علم بوده و عقل در ساختن مفاهيم 

يك از دو منبع  . بنابراين هيچ)٢٤-٢١ص ،١٣٧٨(معلمي،  باشدميحس ولي بعد از آن 

نيز حس تنها را  ملاصدراها نيستند. تنهايي ملاك صحت و سقم شناختعقل و حس به
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و معتقد است به كمك عقل به چنين  داندميحتي در علم به وجود عالم ناكافي 

عني اگر ما فقط داراي احساس بوده، از عقل و مقدمات بديهي توان رسيد؛ ياي مينتيجه

توانستيم حتي به وجود عالي جسماني وراي وجود خود حكم بهره بوديم، نميعقلي بي

  .)١٢٧ص ،١٣٧٨(معلمي،  كنيم

(معقولات اولي و ثانوي) فلسفي  در شناخت عقلي، عقل در ساخت مفاهيم كلي

سازند و به ما در هاي تصديق ما را مييم شناختنقش مهمي دارد كه بر پاية اين مفاه

، ٣٥٦صص، ٣ج، ١٣٧٧(مطهري، كند ميويژه ساختن برهان كمك هاي منطقي بهاستنتاج

؛ اما ممكن است معرفت از طريق تجربي و حتي با فعاليت ذهني )٣٨٤-٣٨٢ و ٣٧٨، ٣٢٧

دسترسي باشد؛  از راه شهود دل، بدانصرفًا هاي عقلي قابل تحصيل نباشد و و برهان

از راه اتصال و اتحاد با حقايق غيبي و از  ،اندطور كه عرفا گفته گونه شناخت همان اين

و قرآن راه رسيدن  )٥٠ص ،١٣٧٧(آشتياني،  شودميطريق علم شهودي حضوري حاصل 

كه از اين طريق، انسان به بينشي براي تميز حق و  داندميبه معرفت را از شريعة تقوا 

. گاه نيز معرفت از راه وحي )٢٩ :(انفال »فُْرقَاًنا ّلَكُمْ  َعليجْ اللَّهَ  تَتَُّقواْ  إِن« :سدرميباطل 

چيزهاي زيادي آموخته   گونه كه از اين طريق به پيامبر همان ؛شودميبه انسان اعطا 

و يا  )١١٣ :ء(نسا »يماً عَظ يْكَ عَّلَمََك ما َلْم َتكُْن تَعْلَُم َو كاَن فَْضُل اللِّه َعلَ«: شده است

گرداند كه انسان از طريق ها را عالم به علومي ميخداوند به نعمت وجود پيامبر انسان

علم  شودمي . گفته)٢٣٩ :(بقره »عَّلََمكُم ّمَا َلْم َتكُونُوْا َتعَْلُمون« :عادي قادر به آن نيست

يامت و مقام به صفات جمال و جلال خداوند و علم به معاد و طريق آخرت و احوال ق

با وحي صرفًا رضا و رضوان و حالات نفس بعد از مرگ و... از جمله مسائلي است كه 

با  طباطباييعلامه و نه با قوة نظري و نه با كشف باطني قابل شناخت و تحصيل است. 

 َفَأِقمْ «و آية  )١٠- ٩ :(شمس »تَْقَوئهَا وَ  فجُوَرهَا َسّوَئهَا َفأَلْهَمهَا َما وَ  وَنَْفسٍ « استناد به آيات

 )٣٠ :(روم »الله ِلخَْلقِ  تَبْدِيلَ  لَا  اعَلَيهَ النَّاسَ َفطَرَ  الَّتىِ  اللَّهِ فِْطرَتَ   َحنِيًفا ِللدِّينِ  وَجَْهكَ

 باشدميو نبايدهاي عملي است، الهاماتي  علوم كه موضوع آنها بايدها منشأمعتقد است 

اينكه حس بشر يا عقل نظري او در آن بدون  ،گرددميكه از سوي خداي سبحان افاضه 
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نقشي داشته باشند. در اين آيات علم به حسنات كه انجام آن سزاوار است و علم به 

سيئات كه ترك آن سزاوار دانسته شده است، از چيزهايي دانسته شده كه منشائي غير 

راستي . البته الهام نيز متوقف بر درستي و گرددميحسي دارد و به الهام الهي حاصل 

هاي مستمر، فطرت خدايي و چراكه چه بسا انسان بر اثر كجروي ؛باشدميعلوم عقلي 

، ٥ج، ١٤١٧طباطبايي،  ر.ك:(اش را نيز از دست داده باشد درك بديهيات كلي و فطري

  .)٣١١ص

 شودمياش روش جامعي دنبال ختيشناهستي در گفتمان معرفتي قرآن، حسب نگاه

توجه نيست و از طرفي شهودات دروني را ملاحظه بيروني بي كه از سويي به مشهودات

كه درمجموع يك نظام معرفتي را توليد خواهند كرد كه توانايي كشف كند مي

هاي برخوردار از حقانيت و فاقد آن و تشخيص گزاره نادرستاز  درستهاي معرفت

  را خواهد داشت. 

ي بر يمي جديد، برهان نوبشري و اكتشاف عل در اين منطق گفتماني هر معرفت

جز آنكه به فلسفة نظام و قوانين كند ميچراكه علم چيزي را كشف ن ؛وجود خداست

، ٢ج، ١٤١٩الله، (فضل وراي آن كه حكمت خالق و دليل وحدانيت اوست، توجه نمايد

؛ زيرا اگرچه در مظاهر و اشكال شناخت ممكن است اختلافي وجود داشته )١٥٣ص

قانيت، اتحاد وجودي دارند ا در قوانين اساسي خود در عين حاما همة آنه ؛باشد

. خداوند )٥٣ :(فصلت» قالحَ  َأنَّهُ  لَهُمْ  َيَتبَينَ حَتىَ َأنُفسِِهمْ  فىِ  وَ  فَاقِ الاَ  فىِ  ءَايَاتَِنا يهِمْ سَنرُ«

حقايق اشيا و سود و زيان انسان و كيفيت وحدت مجامع انساني و مصالح آنان را بر 

 اين ولي انسان جز به اندكي از حقايق علم ندارد؛ از ؛داندميو رحمت حسب حكمت 

از ناحية فكري به  و قرآن در معالجة اين خلأ شودمي دچارروست كه به شك و انفعال 

  .)١٨٠ص ،٤، ج١٤١٩الله، (فضلدارد  تأكيدتجربه و از ناحية ايماني به عقيده 

هاي گزارهاصولاً في و ايدئولوژيك و هاي ديني، فلسهاي غير الهي آگاهيدر گفتمان

علوم،  شناختيا نفي مبادي فلسفي و هستيالهياتي فاقد هويت علمي دانسته شده و ب

ها اند. در اين نگاهشده قابليت دفاع علمي و شأنيت براي صدق و كذب از آنها گرفته
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بليت تحقيق شناختي) چون قا(اخلاقي و زيبايي هاي فلسفي، ديني، كلامي، ارزشيگزاره

معنا تلقي بي ،كننددربارة واقع داوري ميصرفًا كنندة واقع نيستند و تجربي ندارند و بيان

  شوند.مي

 منابع و ابزار شناخت در جهان فرهنگي قرآنو) 

منابع و ابزارهاي استخراج و بازتوليد جهان فرهنگي قرآن از جمله مباحث پراهميتي 

خواهد بود. اين  اين گفتمان ناقص يا كژانديشانهاست كه بدون شناخت كامل آن، فهم 

  باشند:مي ترتيب در چند مورد قابل بحثمنابع حسب اهميت به

  وحي، منبع اصلي توليد جهان فرهنگي .١
توان به طور عام معرفي كرد، اگرچه منابع معرفتي مختلفي را در جهان فرهنگي قرآن مي

ها نظام تغذية شناخت منشأ عنوانكه به  شودميترين آنها قلمداد وحي به عنوان اصلي

كنشي منسجمي ميان ذهنيت و آن هم نهد كه دراي را بنا ميمعرفتي جامع و جاودانه

گرايانه وجود ي غايتفرايندعينيت، علم حضوري و حصولي و كنشگر و ساختار در 

كل دارد كه هستة اصلي آن را منطق توحيدي، معنويت، فطرت و عقلانيت وحياني ش

   .دهدمي

گونه خطا و  توليد گفتمان جهان فرهنگي قرآني از دريچة وحي كه مصون از هر

. شودميساز آن است، حاصل نقصان بوده و تنها معيار معرفتي حق براي بشر و هويت

ترين منابع قرار پايان خدا، در مقدماين منبع خطاناپذير به خاطر اتصال آن به علم بي

هاست، هم به لحاظ قلمرو، هم ساير منابع، چون مربوط به انسان گيرد؛ در حالي كهمي

به لحاظ عمق و انطباق با واقع در رتبة پس از آن قرار دارند؛ چراكه محتواي وحي ما را 

  .)٢٣، ص٢ج، ١٣٨٣(سبحاني،  سازدبه جهاني دور از حواس آشنا مي

 از غير گري را نيزدي انسان براي تعليم راه حق و طريق كمال و سعادت، لاجرم راه

وسيله وحي از طريق  به خداوند. است وحي آن راه وكند ميدنبال  تعقل و تفكر طريق

 در را وي آنها كارگيريبه آموزد كهانسان مي به اعتقادي و عملي اهدستور انبياي خود،

 .)٢٦٢-٢٦١ص ،١٠، ج١٤١٧(طباطبايي، كند مي رستگار دو دنيا
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 و آموخته هاتام به الهي انبياي توسط را آخرت و ادني امور مينأت و اصلاح وحي

. است كرده آخرت هدايت و مربوط به دنيا امور دهيسامان و قوانين وضع به را ايشان

 توسط اجتماع تشكيل و هاانسان همزيستي از ناشي بشر فرهنگي و تمدني منشأ درواقع

 دعوت جامعه تشكيل و اجتماع به را مردم وحي، واسطه به انبيا هم آن كه است آنان

 اندكرده دعوت صلاح و خير به و بازداشته فحشا و فساد و شر از را آنان و كرده

. اگر حس را منبع شناخت جزئيات و عقل را توانا در )٢١٣ص ،٧، ج١٤١٧(طباطبايي، 

درك كليات امور بدانيم، وحي به عنوان منبع معرفتي، هم جزئيات و هم كلّيات را درك 

؛ البته وحي چون رساندميتر ياري هاي بهتر و عميقنابع ديگر را در دريافتو مكند مي

، در مقايسه با ساير منابع، )٤ :(نجم )ُيوَحى َوْحيٌ  ِإّلَا ُهوَ  إِنْ (سخني منتسب به خداست 

گيري از منابع ديگر انطباق با اين منبع معرفتي ؛ لذا انتظار در بهرهباشدميخطاناپذير 

  است.

  عقليادراك  .٢
عقل يك منبع دروني شناخت است كه در زندگي فردي و اجتماعي انسان داراي نقشي 

هايي اي است. ادراكات و شناختالعاده است و در قرآن نيز داراي اهتمام ويژهفوق

ناشي از عقل، داراي ضرورت و يقين و نفوذ از ظواهر به بواطن و درك روابط 

. دكنمييق را به صورت عام و كلي شناسايي نامحسوس بوده كه انسان توسط آن، حقا

عقل به عنوان ابزار فهمندة متن و منبع تحليل و شناخت جهان فرهنگي قرآن در كنار 

هايي است از محدوديت ؛ لكن بديهيشودميمنابع شناخت قلمداد ترين مهموحي از 

اي طبيعت، آثار نيز برخوردار بوده و از راهيابي به قلمرو برخي امور مانند حقايق ماور

  آخرتي، جزئيات دين و نيز درك امور شهودي عاجز است. 

پيامبران  - در روايات مختلف از عقل به عنوان حجت باطني در كنار حجت ظاهري

در غالبًا چراكه احكام تابع مصالح و مفاسدي هستند كه  ؛ياد شده است - و امامان

حله به عنوان ابزار شناخت و منبع اما عقل در دو مر ؛دسترس ادراك عقل بشر قرار دارد

يكي قبل از وحي براي  :تواند به ايفاي نقش بپردازدكشف در جهان فرهنگي قرآن مي



١٥٨  
 

يز 
پاي

١٣
٩٩

مار
 ش

/
ة

يس /٨٣
حس

د
 ني

رع
رزا

فخ
  

 

 

 

اثبات حّقانيت اصل دين و مبادي آن، مانند اثبات وجود خداوند و ضرورت بعثت انبيا 

و عصمت آنها و ديگري بعد از وحي كه وظيفة عقل اثبات اصول اعتقادي، فهم و 

اند. درحقيقت سير معارف و استخراج حقايقي است كه به طور مشخص بيان نشدهتف

پردازد و در مرحلة دوم به تصديق كتاب و عقل در يك مرحله به اثبات حقانيت دين مي

گمارد. اما در كشف و بازشناخت جهان فرهنگي قرآن سنت و فهمندة آن همت مي

. در باشدميقبل از نقل عمدتاً است كه منظور ما از عقل و ادراك عقلي، عقل برهاني 

ترين عمل شناختي آيد كه بزرگها پيش مياين مرحله است كه مسئلة قرائن و نشانه

 ،١٣، ج١٣٧٧(مطهري، كند ميتعبير » الآيهآيه و ذي«ذهن بشر است و قرآن آن را به 

ادي چنان رشد كند كه تا حدّ زي. اين نوع شناخت ممكن است در انسان آن)٤٠١ص

اي ها را به گونهالّشعاع عناصر معقول قرار دهد؛ يعني شناختعناصر محسوس را تحت

آنها را تعميم دهد و البته در مرحلة پس از  ،تر بردهاز مرحلة غير عميق به مرحلة عميقي

هاي حسِي تعميم يافته عمق بيشتري پيدا كند و آن ممكن است تجربيات و شناخت

  ي نفوذ كند و در ماوراي آن، به شناخت ديگري برسد.ذهن در اعماق شناخت حس

، تمام )٢٢-٢١ :(رومالآيه كه قرآن در آياتي به بيان آن پرداخته در شناخت آيه و ذي

و نياز به تماس  شودميطبيعت خوانده  يجهان و طبيعت، آيه و نشانة شناخت ماورا

بلكه درك و  ،ستمستقيم و حسي و نيز نياز به شناخت منطقي علمي تجربه هم ني

ولي ذهن  ؛گيردهاي اشيا تعلق ميهاي ذهني انسان است كه به آيهآگاهي و بازتاب

 برد.ميپي ثر ؤانسان همواره از آيات و آثار به وجود م

كه توجه به نوع عقل و عقلانيت در كشف جهان فرهنگي است  نكتة قابل ذكر اين

بر يكي و اغماض  تأكيدعقل عملي و قرآن بااهميت است. گرانبار انستن عقل نظري يا 

  .شودمياز ديگري موجب شكاف ميان نظر و عمل 

هاي نظري و فلسفي كه بگذريم، بسياري از عناصر فرهنگ و از عناصر و جنبه

ها مرتبط است كه با توسعة عقل عملي و انطباق آن جهان فرهنگي با شيوة زيسِت انسان

ظر به شرايط و زمان و مكان، راه براي در حوزة مطالعات فرهنگي و اجتماعِي نا
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تر خواهد شد. وقتي سخن از شناخت و تفسير معطوف به جهان فرهنگي واقعي گشوده

، شامل عمل فردي و اجتماعي است كه قابل گسترش به حوزة شودميعقل عملي 

توان از نوعي عقلانيت فرهنگي و صورت مي ؛ لذا در اينباشدميفرهنگ و اجتماع 

سخن گفت كه زمانه و زمينه و شرايط زماني و زميني و تمام مقتضيات اجتماعي 

  زندگي انسان را در نظر دارد. 

تفاوت ميان عقل نظري و عقل عملي جز به خاطر تفاوت مدرَكات آنها نيست 

بدين معنا كه عقل نظري مربوط به اشياي موجودي است كه در  ؛)٢٢٢ص ،١٣٧٣(مظفر، 

ولي عقل  د يا عدم آنها در حوزة اختيار آدمي نيست؛متن واقع وجود دارند و وجو

ي است كه وجود آنها به فعل و اختيار انسان وابسته است و عملي مربوط به درك اشياي

نها در درك امور كلي و شوند. تفاوت ديگر آبا فعل و ترك آدمي موجود يا معدوم مي

كه شأن آنها كند ميك اي را درجزئي است. عقل نظري بر خلاف عقل عملي، امور كلي

اما عقل عملي به درك اموري مبادرت  ؛دانستن است و نيازمند عمل نيستصرفًا 

نهايت اينكه موضوع و مدرَكات عقل نظري درورزد كه با عمل در ارتباط باشد و مي

همچون مباحث فلسفي امور يقيني ثابت و بدون تغيير است؛ ولي معلومات عقل عملي 

  .شودميمرتبط است، دستخوش تغيير و دگرگوني چون با ارادة آدمي 

 ،گوييمبنابراين وقتي از عقل به عنوان ابزار و منبع كشف جهان فرهنگي سخن مي

هاي بينشي، نظري، كلي، منظور هر دو ساحت عقل است كه بخشي به استخراج حوزه

پردازد و بخش ديگر نمودهاي جزئي، ارادي، عيني، بيروني و ثابت و ذهني مي

توان در اين مبحث هاي فرهنگي و اجتماعي آن را در نظر دارد كه آن را ميلوهج

خاص، عقلانيت فرهنگي و اجتماعي ناميد. در بازتوليد جهان فرهنگي قرآن در بسياري 

د و شوناپذير فهم و تفسير ميموارد، اين دو حوزة عقل و عقلانيت به صورت تفكيك

  يگري است.فهم هر يك منوط به حوزة استنباطي د

تنها  تواندهمچون برخي ديگر از منابع معرفت نمي عقل نيز برخي مفسران معتقدند

عقل عملي است  ،كندميمنبع شناخت باشد؛ چراكه آن عقلي كه انسان را به حق دعوت 
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چه عملي نيكو و چه عملي كند ميو براي ما مشخص كند ميكه به حسن و قبح حكم 

اش تشخيص حقيقت هر چيز است. عقل عملي ظيفهزشت است، نه عقل نظري كه و

گيرد كه در هر انساني در آغاز وجودش مقدمات حكم خود را از احساسات باطني مي

تواند عامل پيدايش اختلاف باشد و چون بالفعل موجود است و اين احساسات خود مي

ن به گذارد عقل بالقوة انساگيرد، نميعقل عملي مقدمات خود را از احساسات مي

؛ لذا عقل هم اگرچه پيامبر باطني براي )٢٢٣- ٢٢٢، ص٢ج، ١٤١٧(طباطبايي،  فعليت برسد

  تواند تنها منبع باشد.نمي ،هاستانسان

  حواس .٣
اي از شناخت است كه آن را شناخت ظاهري يا حواس، در كنار منابع ديگر، مرحله

. شودميو كشف قلمداد  گويند و از جمله منابع و ابزارهاي بيروني شناختبيروني مي

ها جزئي است و ند، همة شناختاكدر اين مرحله كه انسان و حيوان در آن مشتر

چيزي به نام شناخت كّلي وجود ندارد و داراي عمق نبوده و روابط دروني اشيا و 

ت و انند علّيت و ضرورت حاكم ميان علها و جوهرها و روابطي ممربوط به ذات

. اين مرحله از شناخت تنها به زمان حال تعلق دارد شودميدرك نمعلول و غيره در آن 

كه شناخت حسي محدود به منطقة خاص است و يك نه به گذشته و آينده؛ ضمن اين

؛ زيرا در اينجا ذهن قادر به حكم كلي و باشدميرابطة ابتدايي و مستقيم با عالم عين 

  هد.عميق نيست كه بتواند آن را به مناطق ديگر سرايت د

ها و محدوديتش، تنها قادر به كشف و ادراك بخش دليلاين منبع بيروني به 

هاي عميق و اساسي و قابليت دسترسي به لايه باشدميهايي از جهان فرهنگي قرآن لايه

  را ندارد. 

و  شودميها از طريق حواس براي انسان ايجاد ترين شناختاز آنجا كه سطحي

هاي يشتر مربوط به منابع غير حسي اوست، حس و روشهاي فراگير انساني بشناخت

براي  ناگزيرلكن  ؛دار ادراك بخشي از جهان فرهنگي باشدتواند عهدهتجربي تنها مي

گيري حواس نياز از اين منبع و ابزار معرفتي نيستيم. قرآن نيز بهرهتفسير اين جهان، بي
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 ّمِن َأْخرَجَكُم اللَّهُ  وَ« :داده است را براي كسب معرفت و علم، در آياتي مورد اشاره قرار

 »َتشْكُُرون َلعَّلَكُمْ   الَْأفَِدةَ  وَ  اْلأَبْصَرَ  وَ  الّسَمْعَ  لَكُمُ  جََعلَ  وَ  اَشيً  َتعَْلُمونَ  لَا ُأمََّهتِكُمْ  بُطُونِ 

گيري از حس و تجربه و دستاوردهاي علمي تأييدشده كه داراي اعتبار . بهره)٧٨ :(نحل

اي متقني براي تحليل زندگي بشر و بخشي از بي هستند، پشتوانهو پايايي نس

گيري و . البته تذكار اين نكته لازم است كه بهرهشودميجهان انسان قلمداد زيست

گرايي به عنوان يك گرايي و تجربهاستفاده از حس و تجربه براي شناخت، غير از حس

  وان پوزيتويسم حاكم بوده است. فلسفه و رويكرد است كه در فلسفة تجربي غرب با عن

  تاريخ .٤
شود و به واسطة اسناد و مدارك معرفت تاريخي يك معرفت مستقيم قلمداد نمي

 ؛گرددميآيد. درحقيقت، خود، جزئي از طبيعت قلمداد باقيماندة گذشته به دست مي

 . مطالعة دربارةباشدميحال حركت و جريان  ولي موضوع تاريخ، جامعة انسانِي در

شود و گاه در ميگرايانه انجام جهان و جهان فرهنگي گاه به صورت ايستا و ثبات

قوانين تحولات و اصولًا زماني و نسبت حال با گذشته و آينده و  فرايندارتباط با 

كه از سنخ تاريخ يا فلسفة تاريخ به حساب  شودميتغييرات جامعه مورد بحث واقع 

هاي فرهنگي و دانشي دهندة ذخيرهكننده و انتقالياناما به هر صورت، تاريخ ب ؛آيدمي

. هدف تبيين باشدميبخش عمل اند و الهامنسل گذشته است كه با آن زيست كرده

هاي گذشته نشان دهد اي از واقعيتاست كه با دراختيارقراردادن مجموعه تاريخي اين

برخي از شرايط پيشين يا  نظرگرفتناقي نبوده، بلكه با دررويدادهاي مورد نظر امري اتف

گويي نيست، بلكه همزمان متوقع بوده است. توقع مورد نظر در اينجا پيشگويي يا غيب

استنفورد،  ر.ك:( اي است كه مبتني بر فرض قوانين عالم استبيني علمي عقلانيپيش

  . )١٠-٩ص ،١٣٨٥

ين و ها و وقايع گذشته در تبيين تاريخي و بسط قوانتوجه به مطالعة فرهنگ

هاي و اين نوع نگرش رساندميتجربيات گذشته براي زندگي كنوني و آينده ياري 

. يافتن الگوها در تاريخ، خاص كندميتاريخي ما را به يك نوع فلسفة تاريخ نزديك 
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، الگوها و باشدمي فلسفة تاريخ است و مطالعة گذشته به جهت اينكه بنيان تمام تاريخ

  . كندميبازنمايي  ،ده نيز ادامه داردكه در آينرا علل وقايعي 

اي از تاريخ، شعور، در هر دورهها به عنوان موجود داراي عقل و حيات انسان

هاي بعد در توليد براي نسل اي از خود به جاي گذاشته كه مطمئناًتجربيات ارزنده

راي اي بهاي اجتماعي پيشين، ذخيرههاي گروهمعرفت و دانش بسيار مفيد است؛ كنش

ل ئااي ايدتا با اّتكا بر آن، نظم، نظام و جامعه استهاي جديد ها و نسلعبرت گروه

هايي است كه خارج از اختيار بشر نيست و شكل بگيرد. از آنجا كه تاريخ داراي سّنت

، بسياري از آيات )٣٨٥ص ،١٣، ج١٣٧٧(مطهري،  تواند در آنها نقش ايفا كندانسان مي

: غافر /٤٢: روم /٢٠: عنكبوت /٦٩: نمل /١١(انعام: كند ميسفارش  قرآن به سير در زمين

و انسان را براي شناخت جهان واقعي خود، به مطالعة تاريخ احاله  )١٠ :محمد /٨٢

گيري از و در آيات متعّددي، انسان را به مطالعة تاريخ گذشتگان و عبرت دهدمي

خود كه شاهراه واقعي به سوي سرنوشت اقوام پيشين سفارش كرده تا گفتمان حقيقي 

  فرجام نيك است، حاكم گردد.

قرآن ضمن دعوت به مطالعة اقوام گذشته، آن را همچون منبعي براي كسب علم 

اي از سنن و نواميس معرفي كرده و تاريخ بشر و تحّولات آن را طبق سلسله

ا و هبا شناخت آن حساب هاي دقيق و منّظم دارد وكه حسابكند ميبندي صورت

توان تاريخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم مي هاقانون

. قرآن از تاريخ اقوامي سخن )٧٠، ص٢ج، ١٣٧٠(مطهري،  گيري كردحاضر از آن بهره

كه به خاطر يك عامل انحطاطي اجتماعي، مستوجب عذاب يا فروپاشي جامعة  گويدمي

 اخَْتلَُفواْ  وَ  تََفرَُّقواْ  كَالَّذِينَ  َلاتَكُونُواْ  وَ (تفرقه و تشتت اند؛ اين عامل ممكن است خود شده

 به يا ترك امر )١٠٥ :عمران (آل )عَظِيم َعَذابٌ  لَُهمْ  ُأْولَئكَ  وَ  الَْبيِّنَاتُ  َجاَءهُمُ  مَا بَعْدِ  مِن

و غير آن  )٧٩ :(مائده )يَفْعَُلون كَانُواْ  َما لَِبئْسَ   َفَعُلوهُ  ّمُنكَرٍ َعن يَتَنَاَهوْنَ  َلا َكاُنواْ(معروف 

به عنوان يك جريان و گفتمان و سركشي جمعي علت باشد؛ البته مشروط به اينكه آن 

/ ٧٩، ص١٣٨٢(گيدنز،  شناسان حالت آنومي پيدا كرده باشددرآمده و به تعبير جامعه
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زا رو به در اين صورت يا جامعه از درون و بر اثر عوامل درون .)١٤٩ص ،١٣٧٣تنهايي، 

ساماني زا مانند جنگ، فتح و غلبه دچار بيو يا بر اثر عوامل برونرود ميتحليل 

  .گرددمي

توان پيامدهاي با سير آيات و مطالعة سرگذشت و تاريخ اقوام مختلف در قرآن مي

متعددي را گزارش نمود كه از نگاه قرآن همگي قانونمند و تحت ضابطه بوده و معلول 

 /١١٢ :(نحل باشدمياند و تعذيب و تنعيم اقوام تابع اعمال آنان آدميانكارهاي ارادي 

هاي ديگر . قرآن صحنة تاريخ را همچون همة پديده)٣٢ :رعد /٥٣ :انفال /٩٦ :اعراف

َمْن قَْد َأْرسَلْنا  سُّنَةَ « :كه از ابتداي رسالت تشريع شده داندميهايي داراي قوانين و سنت

كردن آنها را  و اصرار بر قطعيت آنها دارد و تصادفي تلقي )٧٧ ء:(اسرا »ناَقبْلََك ِمنْ ُرُسلِ

َو لا َتجُِد « :داندميها را غير قابل تحويل و تبديل و آن )١٠٦ص ،١٣٦٩در، (صكند ميرد 

 ها و قوانين تاريخ استو چون انسان تحت سيطرة سنت )٧٧ ء:(اسرا »ِلسُنَّتِنا َتْحِويلا

ساز انحطاط جامعه را نيز بايد در متن جامعه و اعمال علل زمينه، )٧٩ص ،١٣٦٩(صدر، 

كرد و از نظر قرآن اين به عنوان يك منطق و قانون اصلي در ميان وجو جستانسان 

شان را به طور تاريخي ها و تاريخ جوامع در جريان خواهد بود كه اگر نقشتمام انسان

، ١٤١٧/ طباطبايي، ١٤٠: عمران (آل اهد كردگروه ديگر را جايگزين خو ،صحيح ايفا نكنند

هاي مهم خدا در طول كّل تاريخ ؛ لذا از جمله سنّت)٨٠ص ،١٣٦٩/ صدر، ٣٧ص ،٤ج

گيرد و انحطاط آن صورت مي فرايندانسانيت، سنّت زوال و سقوط جوامع است كه در 

  .)٥-٤ :حجر /٤٩ :يونس /٣٤ :اعراف( رسدميها به فرجام دنها و تمعمر ملت

  فطرت و شعور باطن .٥
خداوند دستگاه فكري و ساختمان انساني را به نحوي تعبيه كرده است كه بسياري از 

هاي زندگي اجتماعي كند. اين حقايق نه بر اساس ضرورتدرك  حقايق را بنفسه و ذاتاً 

با تغيير شرايط اجتماعي تغيير كند و نه به حسب اكتساب و تلاش حكم آن است كه 

بلكه اين امور تقاضاهايي است كه در نهاد و سرشت  ؛ه باشد و گاه نباشداست كه گا

. ايمان باشدميهاي انساني و فطري انسان قرار داده شده و كمتر كسي منكر اين ارزش
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(صدرالدين بدان نيازمند است  حقيقي به خدا از جمله امور فطري است كه انسان

 ه صورت تكويني نهاده شده استفردي ب و درون هر )٢٤١، ص١ج، ١٣٦٦شيرازي، 

. قرآن پذيرش اسلام را بازگشت به فطرت و اقتضاي آفرينش )٤٦، ص٢ج(همان، 

 فََطرَ الَِّتي اللَّهِ  ِفطَْرتَ  َحنِيفاً  لِلدِّينِ  وَجَْهكَ  َفأَقِمْ « :ناپذير خود معرفي كرده استتبديل

. )٣٠: روم( »َيْعَلُمونَ  لاَ النَّاسِ أَكَْثرَ وَلِكنَّ  الْقَّيِمُ لدِّينُا ذلِكَ  اللَّهِ  لِخَْلقِ  تَبْدِيلَ لاَ  عَلَْيهَا الّنَاسَ

اين قوة دروني شايد همان بخش ناخودآگاه و عمدة شعور انسان است كه ممكن است 

بودن از اش مشحونخبر باشد كه از جمله اقتضائات ذاتيشعور ظاهر انسان از آن بي

 »إِيَّاه إِلَّا َتعْبُدُواْ  أَّلَا َربُّكَ  قَضىَ وَ « :خداباوري استپرستي و ميل سرشار انسان به يگانه

ست و مسّماي ديگري را با خدا قرار ا و انسان همواره بر اين فطرت باقي )٢٣ :ء(اسرا

  .)٣٦٩، ص١ج، ١٣٦٦شيرازي،  (صدرالدين دهدمين

ترين مهمهايي كه انسان با حيوانات ديگر در حوزة ادراكات دارد، در كنار تفاوت

ها نيست و نوعي هاي ويژة دروني اوست كه بر اساس خودمحوريامتياز او گرايش

توان به هاي خاص را ميقداست و دگرخواهي در آنها وجود دارد كه اين گرايش

. اين گرايش بخش وسيعي از )٧٤ص ،١٣٧٣(مطهري،  فطريات احساس انسان تعبير كرد

هاي گيرد كه تبلور آن در كنشمي ي را در برجهان افراد انسانشناخت و زيستجهان

سازد. قرآن به حكم هاي فرهنگي انسان در جامعه خود را هويدا مياجتماعي و گرايش

هاست، دعوت ها و خواستيك سلسله انديشه منشأاين بعد فطري انساني كه خود 

براي توحيد  و زيربنايي جز اين نياز داندميتوحيدي انبيا را پاسخ به اين نياز فطري 

  نيست.قايل 

ن معتقدند اسلام قوانين و تشريع خود را بر اساس فطرت و نظام تكوين ابرخي مفسر

فطرت انسان اقتضاي  چراكه اساساً ؛)١١٤ص ،٤، ج١٤١٧(طباطبايي،  ريزي نموده استپي

و شريعت  )٢٩٠-٢٨٩ص ،١٦همان، ج(كند ميبه سوي آن راهنمايي  ،چنين ديني را داشته

هاي جاري در تكوين بنا شده است كه مصالح زندگي و قوانين آن، متناسب با سنتاسلام 

نمايد؛ لذا اسلام در تشريع خود تنها كمالات مادي را در دنيوي و اخروي او را تأمين مي
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بلكه علاوه بر جنبة مادي به كمالات روحي و سعادت معنوي او هم توجه  ،نظر ندارد

كمال نفس انساني  گويدمي )٨ :(شمس »تَْقَوئهَا وَ  وَرَهافجُ  َمهَاَألهْفَ «. وي در ذيل آية دارد

تشخيص دهد و به مفاد اين آيه  ادر اين است كه بر حسب فطرت بتواند فجور را از تقو

خواهد كه فطري شدن در آنچه از ما ميتوان فهميد كه دين يعني تسليمو آيات ديگر مي

اما در عين حال وي فطرت را در ؛ )٢٩٨ص، ٢٠ج، ١٤١٧(طباطبايي،  نفس خود ماست

زيرا اختلاف در  ؛ن يك منبع معرفتي اساسي در نظر ندارداكشف جهان فرهنگي به عنو

رو در حالي كه  زندگي اجتماعي انسان، ابتدا توسط فطرت او انجام شده است؛ از اين

به كمال و انسان از رسيدن  استطبيعت انسانيت اين اختلاف را پديد آورده و باعث شده 

تواند بنابراين خودش نمي ؛محروم شود ،سعادتي كه لايق و مستعد رسيدن به آن است

 اصلاح كند و بايد اصلاح از جهت ديگري غير جهت طبيعي باشد ،آنچه را كه فاسد كرده

. بدين جهت خداوند از راه بعثت انبيا و تشريع شرايع اسلام، نوع )١٣٠، ص٢ج(همان، 

اختلاف آنان را برطرف  شده،ل لايق و اصلاح حقيقي رهنمون بشر را به سوي كما

 از جمله شئون خدايي، هدايت بشر به كمال وجودي و به سوي آن گويدميسازد. وي مي

تواند به كمك چيزي است كه خلقتش را تمام كند و معلوم است انسان خودش نمي

پديد آورده و  خود او نقيصه را تزيرا فطر ؛فطرتش نقيصة خود را برطرف سازد

طبيعت باشد و  از اصلاح بايد از جهت ديگري غير ناگزيرتواند آن را برطرف سازد؛ نمي

   .)١٣١ص(همان،  استجهتي الهي يعني همان وحي و نبوت  آن منحصراً 

گونه بتوان  بحث عدم كفايت فطرت در منبعيت اين دربارهرا  شايد مقصود علامه

زندگي اجتماعي و رخدادهاي مختلف زندگي  انسان درممكن است توجيه كرد كه 

طبيعت روحي او تغيير يابد و چه بسا سرشت  ،اش را از دست دادفطرت پاك انساني

كشي گرايش پيدا كند؛ لذا اين اش در حيات اجتماعي، به سوي سركشي و بهرهدروني

به حكم  مهعلابه تعبير  .منبع شناخت براي انسان باشد دتوانفطرِت آلوده شده ديگر نمي

 باشدميهاي انسان در تفهيم الهي از راه وحي و نبوت عقل و تجربه راه رفع اختلاف

  .)١٣٢ص(همان، 
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  شهود يا ادراك حضوري .٦
هاي انساني با مراجعه به علم حضوري و وجدانيات كه بر اساس آن برخي واقعيت

ت براي استخراج اي از منابع شناخنيز پاره شودميدرون خود و بدون واسطه ادراك 

؛ حتي برخي فلاسفه معتقدند تمام علوم حصولي و شودميجهان فرهنگي قرآني قلمداد 

اطلاعات معمولي و ذهني ما نسبت به دنياي خارجي و دنياي داخلي و نفساني نيز به 

خوبي تواند آنها را در خود بهگردند و انسان با مراجعه به خود ميمي علم حضوري بر

لذا براي درك منطق ساختاري و سازة معناپردازانة  ؛)١٩١-١٩٠ص ،١٣٥٩، (مطهري بيابد

قرآن در ترسيم يك جهان فرهنگي كافي است انسان شناخت كاملي از خود و درون 

خود داشته باشد. درواقع علم حضوري به خداوند و ادراك جهان از راه شهود، داراي 

آن بر حسب قُرب و بُعد مراتب مختلفي است كه وجود تشكيكي شناخت حاصل از 

  :گويدميدر اين باره  صدرالمتألهين. شودميموجود معلول به خداوند سبحان متفاوت 

كننده) (افاضه بخشكردن علِت هستياي كه ملاحظهيك از ممكنات به اندازه هر

يك از ممكنان از  عليه) ممكن است ملاحظه كند، پس هر(مفاضٌ براي معلول

و از آن  شودميمند اش بهرهي، به اندازه ظرف وجوديتجلي ذات واجب تعال

به مقدار ضعف و قصور و محدوديتي كه نسبت به احاطة او دارد، محروم 

هستي است كه برخاسته  منشأاش از سر. اين محروميت به خاطر دوريگرددمي

 (صدرالدين ها و مواد استها و قوهن با عدماز ضعف وجودش و يا مقارنت آ

  ).١١٤، ص١ج، ١٩٨١شيرازي، 

بنابراين قوت و ضعف معرفت به خداوند و شناخت جهان واقعي و حيات حقيقي 

  كه خداوند اراده كرده، تابع ميزان كمال و نقص وجودي خود انسان است.

نكتة مهم در شناخت جهان فرهنگي قرآن اين است كه قرآن چون به مسئلة 

اي شناخت جهان فرهنگي نيز نگرد، منبع كشف و ابزارهعاملي نميشناخت، تك

است براي طرح و شناسايي اين  روشنمحصور در يكي از موارد برشمرده نيست و 

جهان، تنها احاله به منبعي واحد از معرفت، كاري ناتمام است. قرآن قلمروهاي عقل و 

و در جايي كه در  داندميحس و قلب و موضوعات آنها را جداي از هم و متفاوت 
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. در يكجا به دهدميبه  منبعي ديگر ارجاع ن ،ازمند حس يا عقل باشدشناخت جهان ني

ا شَيً تَْعلَُمونَ  لَا ُأمََّهتِكُمْ  بُُطونِ  ّمِن َأخَْرجَُكم الّلَهُ  وَ « :كندميشناخت حسي و عقلي دعوت 

به درون  و در جاي ديگر  انسان را )٧٨ :(نحل »الَْأفَِدة وَ  اْلأَبْصَرَ  وَ  الّسَمْعَ  لَكُمُ  جََعلَ  وَ 

گرايي را دوش به دوش هم در آيات گرايي و درونو برون دهدميخويش ارجاع 

گيري از رو در كشف و استخراج جهان فرهنگي قرآن بهره ؛ از اينكندميزيادي مطرح 

  تمام اين منابع ضرورت دارد.

  گيرينتيجه
است  افتهيجهان فرهنگي پردازش يك برداشت جامع و حوزة وسيعي از ادراكات نظام

اي از عناصر بينشي، ارزشي و رفتاري است كه طي منطق بر مجموعه كه مشتمل

معنابخش هويّت و زندگي و  دهدميجهاني را تشكيل شالودة اصلي زيستمنسجمي 

  انسان است. 

 دانايي نظام در ريشه ، اعم از الهي يا مادّي،بينيجهان فرهنگي در هر جهاناصولًا 

 ،كندمي ارائه معرفت و انسان هستي، از كه تفسيري با نظام، ناي .دارد خود خاص

كند مي بنا ايويژه منطقي دستگاه نوعي است كه زندگي اهداف و خاص مباني حاوي

است.  متفاوت و شيوة نيل به آن معرفت انسان، حيات، بارة در آن از برخاسته تفسير كه

شوند، با هر زاوية نگاه مي ديك نظام قلمدا فكري مباني كه درواقع مفروضات اين

توانند در دامن خود يك روش بنيادين را معرفي كنند و از رهگذر آن جهان فرهنگي مي

اين مباني چنانچه از آبشخوري و درنتيجه فلسفة اجتماعي ويژة خود را توليد كنند. 

ابطة سازد؛ لذا رالهي و يا مادي تغذيه نمايد، هستي و انسان را نيز تابعي از خود مي

و توليدات عيني و ذهني متناسب خود  شودميانسان و جهان نيز در همين مدار تحليل 

شناختي است و در منطق و اين مباني، مبناي معرفتترين مهم. از جمله كندميتوليد را 

يا گفتمان برتر  ساز اساسي در بازتوليد يك فراگفتمانتواند شالودهنگرش قرآني مي

  جهان فرهنگي قلمداد شود. دهي يكبراي سامان

هستي و سپس نگرش به  جهان به نسبت شناخت حصول از آنجا كه چگونگي
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هاي پيراموني اعم از مسائل مربوط به جهان اجتماعي و روابط مختلف اصل پديده

ها بيناذهني و تجليات مختلف آن، افق ديد و منطق انساني و جهان فرهنگي اعم از داده

ال كه روش دستيابي به اين ؤسازد، پاسخ به اين سو را معين ميا فهم و نوع پردازش

  ها چيست، داراي اهميت است.شناخت

در گفتمان حاصل از فلسفه و فرهنگ غرب، به خاطر استيلاي  افراطي رويكرد 

تجربه) و فلسفة ماترياليسم  به دادن اصالت و باوريعلم در (افراط آمپريسم

باحث فلسفي و وجودشناختي مربوط به آن را در گرايي و اصالت ماده)، م(مادي

هاي فاقد هويت الهي و مبادي عقلاني هاي مادي و تجربي محدود ساخته و آگاهيپديده

و آسماني بر فرهنگ و جامعه انساني حاكم شده است و نوعي بينش فلسفي خاص در 

ناسي شجريان معرفت سيطره انداخته است؛ اين در حالي است كه در مباني معرفت

سطح متنازلي از صرفًا گرايانه حاكم است و حس جهان فرهنگي قرآني، نگاهي كثرت

دارد و هم از  تأكيدهاي دورني شناخت انسان لذا هم بر جنبه ؛است معرفت را شامل

گونه خطاست، منبع  هاي بيروني غافل نيست. در اين نگاه، وحي كه مصون از هرجنبه

بزارهاي ديگر از جمله عقل، حس، تاريخ، فطرت و اصلي و در حول آن، منابع و ا

  شوند.شهود، به عنوان منابع شناخت و توليد جهان فرهنگي و ابزارهاي آن قلمداد مي
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مؤسسه  :قم ؛شناسي معاصرپژوهشي تطبيقي در معرفت ؛زاده، محمدحسين .٨

 .١٣٨٢، امام خميني

هاي حوزة و پژوهش مركز مطالعات :قم ؛كلام جديد ؛پناه، عبدالحسينخسرو .٩

 .١٣٨٣علميه، 

انتشارات  :تهران ؛ترجمه عبدالكريم سروش ؛فلسفة علوم اجتماعي ؛راين، آلن .١٠

 .١٣٨٧صراط، 

 الكتاب دار :بيروت ،التنزيل غوامض حقايق عن الكشاف ؛محمود زمخشري، .١١

 .ق١٤٠٧ العربي،

مام امؤسسه  :قم ؛ر جاويد)(منشو تفسير موضوعي قرآن مجيدسبحاني، جعفر،  .١٢

 .١٣٨٣، صادق

تصحيح و ويرايش  ؛المفتتح و المختتم الحكم في اسرار ؛سبزواري، ملاهادي .١٣
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 .١٣٨٣مطبوعات ديني،  :قم ؛كريم فيضي

المرتضي  دار ؛با حواشي ملامحمدتقي آملي ؛المنظومه شرح ؛سبزواري، ملاهادي .١٤

 .]تابي[للنشر، 

 ؛قرآن مكتب در تاريخ فلسفة و اجتماعي هايسنت ؛سيدمحمدباقر صدر، .١٥

 .١٣٦٩ رجا، فرهنگي نشر ركزم ؛ تهران:منوچهري حسين ترجمه

احياء التراث  دار :بيروت ؛ةالحكمة متعالي ؛صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم .١٦

 م. ١٩٨١العربي، 

 .١٣٦٦انتشارات بيدار،  :قم ؛القرآن الكريم تفسير ـــــ؛ .١٧

نشر جامعه  :قم ؛سماصول فلسفه و روش رئالي ؛طباطبايي، سيدمحمدحسين .١٨

 .١٣٥٩مدرسين، 

 .ق١٤١٧انتشارات اسلامي جامعه مدرسين،  :قم ؛القرآن تفسير الميزان في ـــــ؛ .١٩

نشر اسلامي، مؤسسه  :قم ؛علي زارعي سبزواريتعليق عباس ؛نهاية الحكمة ـــــ؛ .٢٠

١٣٨٨. 

 للطباعة الملاك دار :بيروت ؛القرآن وحى من تفسير ؛سيدمحمدحسين الله،فضل .٢١

 .ق١٤١٩النشر،  و
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 .١٣٧٣انتشارات صدرا،  :تهران ؛فطرت ـــــ؛ .٢٦

نشر جامعه  :قم (مقدمه و پاورقي)؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم ـــــ؛ .٢٧

 .١٣٥٩مدرسين، 

 پژوهشگاه :تهران ؛اسلامي فلسفة در شناسيمعرفت به نگاهيحسن؛  معلمي، .٢٨
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