مباني معرفتشناختي جهان فرهنگي قرآن
ﺳيﺪﺣﺴيﻦ

فخرزارع*

چكيﺪه

جهان فرهنگي قرآن شالودهساز اصول و قواعد ساختاري و شناختاري است كه با اتكا بر جهانبيني الهي

تفسير جامعي از زندگي سعادتمند بشري در يك سازة منطقي ارائه ميدهد .در اين سازه ،شاخص
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بر دادههاي متافيزيك نيز تأكيد دارد كه ضمن وجود ضمانت صدق ،ميزان خطاناپذيرياش از جمله در

مﻘﺪمﻪ
جهان فرهنگي حوزة وسيعي از ادراكات نظاميافته است كه هويّت و زندگي انسانها را
تابعي از خود قرار داده ،چارچوب سازمانبخش پديدههاي فرهنگي و اجتماعي انسانها
و پيامدهاي آن به عنوان يك گفتمان ميباشد .اين گفتمان بر مجموعهاي از عناصر
بينشي ،پردازشهاي ذهني و باورداشتهاي بنيادي به عنوان مباني نظري متكي است كه
١٤٢

نتايج يك جهانبيني خاص بوده و نهادينگي آنها هويّت و زندگي اجتماعي انسانها را
تابعي از خود قرار ميدهد .بازتوليد اين گفتمان از آيات وحي ،شالودة اصلي
زيستجهاني را تشكيل ميدهد كه نظرية فرهنگي برآمده از آن ميتواند مظهر پارادايم
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برتر و تمهيد زمينههاي نظريهپردازي باشد كه تأثير پايداري بر حجم عظيمي از
سياستگذاريهاي فرهنگي و نظامسازي اجتماعي دارد.
مباني معرفتشناختي در اين جهانزيسته كه مطالعة شناختهاي انسان و ارزشيابي
انواع و تعيين ملاك صحت و خطاي آنهاست )مصباح ،١٣٧٩ ،ص ،(١٥٣شناختهاي
انساني را از دو حيث هستيشناختي و حكايتگري مورد بحث قرار ميدهد .حيثيت
نخست مربوط به خود علم است كه ارتباط با واقع ندارد و در جنبة دوم ارتباط علم با
واقع و واقعنمايي آن و امكان رسيدن به واقعيت و مطابقت با آن مورد نظر است .در
جهان فرهنگي قرآني بر خلاف برخي نگرشهاي فلسفي هر دو حيثيت در نطر گرفته
ميشود.
درواقع معرفتهاي اجتماعي و فرهنگي كه متأثر از شرايط و عوامل فرهنگي و
اجتماعي است ،ريشه در احساسات باطني انسان دارد كه از طبيعت و فطرت انساني
برخاسته است؛ يعني معرفتهاي فطري ،باطني و وحياني عزيمتگاه اصلي معرفتهاي
ديگرند كه مصون از دگرگونيهاي اجتماع و ماده جهان طبيعتاند .اين معرفتها اگر
نتواند بنيادهاي متافيزيكي و وجودي متناسب با خود را به دست آورد ،جايگاه معرفتي
خود را از دست خواهد داد و در اين صورت علم و معرفت چيزي جز يك هويت
جمعي بينالاذهاني نخواهد بود .اگر علم در ساحت فرهنگي و اجتماعي بتواند فراتر از

ابعاد اجتماعي خود معنا و مفهومي بيابد و در وراي سپهر اجتماعي وجود ثابت معرفتي
تصور نمايد ،خواهد توانست اصول و قواعد تغييرات و نظم و نظامات فرهنگي و
اجتماعي را نيز توجيهمند سازد .پيوند معرفت اگر از هستي كه شجرة معرفت انساني به
آن ربط دارد بگلسد ،صرف ًا محدود و محصور به تعينات اجتماعي خواهد شد و ساحات
مختلف معارف بشري به بخش نازلي از آن در سطح مسائل اجتماعي تقليل مييابد و
تمام تكاپوي شناختي انسان به سطح رفتاري خارجي ارجاع ميگردد .در اين گسست
تاريخي كه در دنياي پوزيتويسم رخ داده ،حتي همين سطح نازل علمي نيز از اعتبارات

١٤٣

ساقط ميگردد.
شناخت نيز قابل پيگيري است .سطوح گوناگون شناخت از قبيل ايدئولوژيكي ،اتوپيايي،
اساطيري و غيره يكسانبودن يا نبودن اعتبار شناختها ،بررسي عقلاني و ذاتي معرفت
و نيز مسئلة صدق و كذبشان كه گاه از آن به نظرية شناخت هم تعبير ميشود ،از ديگر
تأملات اساسي است كه در اين تمايزها ميتوان دنبال كرد.

الف( شاخص تمايزهاي معرفت
بحث مهم مطرح در تمايز علوم بيان اصل واحدي است كه مسائل هر علمي را به
صورت يك مجموعه درآورده ،بين آنها رابطه برقرار ميكند .دربارة اصل تقسيمبندي
علم دستهبنديهاي كلي مختلفي وجود دارد :بسياري از منطقيان و فيلسوفان معتقدند
هيچ علمي خالي از موضوع نيست و آنچه مسائل هر علمي را به صورت افراد يك
خانواده و يك مجموعه در ميآورد ،همان موضوع آن علم ميباشد و ريشه تمايزهاي
هر علم به موضوع آن باز ميگردد؛ يعني اختصاص يك علم به بعضي اصول موضوعه
و متعارفه و نيز روش و اسلوب معين از ناحية موضوع آن علم سرچشمه ميگيرد.
برخي ديگر اختلاف علم و فنون را از لحاظ روش و اسلوب تفكر دانستهاند )مطهري،

 ،١٣٥٩ج ،٣صص ٣٥٩و  (٣٦٥و برخي نيز با تقسيمبندي علوم به حقيقي و اعتباري،
تمايز علوم را حسب اعتبارات در هر علم دانستهاند و چون اعتبار براي اغراض مختلفي
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اين تفاوتهاي معرفتشناختي در مباحث ماهيت ،منشأ ،اعتبار ،فرايند و ابزارهاي

است كه مورد نظر اعتباركننده است ،اغراض و اهداف وجه تمايز علوم ميباشد
)جوادي آملي ،١٣٧٦ ،ج ،١ص .(٢١٨درنتيجه يك شاخص واحد براي تمايز وجود ندارد،
بلكه همه نقش دارند ،اما ممكن است در يك مورد از برجستگي بيشتري برخوردار
شوند )مطهري ،١٣٥٩ ،ج ،٣ص.(٦
گذشته از اين در گفتمان اسلامي نيز مرزبنديهايي بيان شده و حسب اهميت هر
١٤٤

حوزة دانشي ،اولويت آن مشخص گرديده است .اهميت و اولويت دانش گاه به اعتبار
نظري يا عملي ،غايي و فرايندي ،اسلامي و غير اسلامي ،عقلي و نقلي و شرعي و غير
شرعي ،معيار طبقهبندي قرار گرفته است .در جهان فرهنگي قرآن ،نگاه كثرتگرايانهاي
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بر معرفت حاكم ميباشد كه تمام جنبههاي آن را مورد توجه قرار دارد؛ در اين نگاه
معرفت ،به لحاظ فطري و غير فطريبودن ،حضوري و حصولي ،بديهي و نظري ،نظري
و عملي و جزئي و كلي مورد لحاظ ميباشد.
در اين تقرير بخش زيادي از معرفتهاي بشري حسب اكتساب و تلاش و
شايستگي به دست ميآيد كه انسان با استفاده از دستگاه ادراكي ويژهاي كه دارد ،به
عمل قياس و استنتاج كه مبتني بر تعدادي قواعد و اصول است ،دست زده ،به كمك
معلومات قبلي به معلومات جديدتري دست مييازد .دستهاي ديگر از معرفتهاي
بشري حاصل فطرت و الهامات دروني است كه هرگز اين شناختهاي فطري
باطلشدني نبوده ،راهي غير از درپيشگرفتن فطرت براي انسان نيست .به تعبير امام

علي ارتقاي سطح معرفت و اين گرايشهاي دروني از جمله رسالت انبياست:
ن العُقوُل« )نهجالبلاغه ،خ .(١درواقع همان طور كه يك بخش از فطرت
»وَيَثيروُا َلهُم دَفا ِئ َ
با استفاده از عقل نظري رشد مييابد ،بخش ديگر آن با استعانت از دفائن و آثار عقل
عملي حاصل ميشود .انحرافاتي هم كه انسان در پيش ميگيرد ،ابطال حكم فطرت
نيست ،بلكه بهكارگيري همان احكام در مواردي است كه نبايد به كار گرفته شود .به

تعبير علامه طباطبايي وقتي انسان از انحرافات و هوا و هوسها كناره جويد ،در هر

امري كه به نفس خود مراجعه كند ،جواب حق را از نفس خود دريافت خواهد كرد.

البته شناختي كه از نهاد انسان و پاكي طينت او سرچشمه ميگيرد ،در قبال طريقههاي
فكري درك حقايق نيست ،بلكه استقامت فكري و تفكر و شناخت صحيح ،در راستاي
يكديگر بوده و معرفت حق و علم نافع براي آنان كه فضايل ارزشمند انسانيت را
حسب تقواي دروني كسب كردهاند ،حاصل ميشود )ر.ك :طباطبايي ،١٤١٧ ،ج،٥

ص.(٢٧٠-٢٦٨

ب( تمايز بﻪ اعتبار واﺳطگي يا بيواﺳطگي
معرفتهاي انساني ممكن است بر اساس واسطهبودن يا بيواسطهبودن مفاهيم ذهني
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صورت بگيرد كه يكي به حصولي و ديگري به حضوري موسوم است .علم حضوري
مفاهيم ذهني و به صورت مشاهده صورت ميگيرد و بر معنايي بسيط از عينيت مبتني
ن فاعل شناسايي حضور دارد .در مقابل ،علم حصولي
است كه بدون واسطه در ذه ِ
دانشي است كه واقعيت معلوم نزد عالم حاضر نبوده و صرفاً تصويري از آن نزد او
است ،مانند علم نفس به موجودات خارجي.
در جهان فرهنگي رقيب كه امروزه سيطرة آن بر دانش بشري نيز گسترده شده،
بخش معتنابهي از معرفتهاي بشري مورد بيمهري قرار گرفته و گفتمان حاكم بر علم
بدون ملاحظة علم فطري و حضوري شكل يافته است .انسان معاصر علم را كمتر با
صبغة وجودشناختي تحليل كرده و بيشتر از ديدگاه مفهومي و آلي به آن نگريسته است؛
در حالي كه علم حضوري به لحاظ اينكه خود واقعيات عيني مورد شهود قرار
ميگيرند ،كمتر خطاپذيرند؛ بر خلاف علم حصولي كه صورتها و مفاهيم ذهني نقش
ميانجي را ايفا ميكنند و دستخوش عدم انطباق با اشيا و اشخاص خارجي ميشوند.
خطا زماني زمينة حضور مييابد كه ميان عالم و معلوم واسطهاي وجود داشته باشد
و راه نيل به معلوم صرف ًا از طريق آن واسطه باشد كه اين فرض در علم حصولي صادق
است؛ اما در علم حضوي كه واسطهاي ميان عالم و وجود عيني معلوم وجود ندارد،
خطاناپذيري نيز در آن متصور است .با چنين تصوري كه ريشة خطاناپذيري در
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گونهاي از علم است كه همة نسبتهايش بدون اعمال هر گونه ارجاع عيني و بيواسطة

شناخت ،وجود واسطه ميباشد ،ضمانت چنداني در علم حصولي براي صدق وجود
ندارد؛ بنابراين در معرفتهاي به اصطلاح درجة اول نخستين دغدغه ،وجود خطا در
شناختهاست و در اين معرفتها هيچ يك از اقسام علوم حضوري از قبيل علم مجرد
به ذات خود ،علم نفس به صورت ذهني ،علم نفس به افعال و احوال خود ،علم معلول
به علت حضور ندارند )فنايي ،١٣٨٨ ،ص /٩٣-٩١مصباح ،١٣٧٩ ،ج ،١ص.(١٥٥-١٥٣
١٤٦

در داوريهاي فرهنگي و اجتماعي نيز وقتي انسان خود را در تحليل مباحث،
بينياز از علم حضوري و فطري يافت و شناخت و ابعاد وجودي را صرف ًا از افق جامعه
و اجتماع نگريست ،سردرگميها و احتمال خطاپذيري آنها نيز زياد ميشود و چون
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مفهوم و معاني كنشها و قواعد هنجاري و ارزشي اجتماع در ساية نگاه پوزيتيو دنبال
ميشود ،خطاها و ابهامات نيز به اندازة دوري از افقهاي ديگر عميق و گسترده خواهد
بود و پرهيز از آن در صورتي محقق ميشود كه بتوان اين دو ساحت را حداقل ملازم
هم ديد؛ زيرا در علم حضوري شك و شبهه و خطا به معناي اعتقاد غير مطابق واقع راه
ندارد )مصباح ،١٣٧٩ ،ص .(١٦٠قرآن نيز توجه به اين دو شناخت را با عنوان معرفت
آفاقي و معرفت انفسي ياد كرده ،در كنار مطالعه و سير انسان در آفاق كه به واسطة علم
حصولي صورت ميپذيرد ،به مطالعه و سير در انفس كه به واسطة علم حضوري
ن لَ ُه ْم
سهِ ْم حَتﻰَ يَ َتبَي َ
ﻰ أَن ُف ِ
ق وَ ف ِ
ﻰ الاْفَا ِ
حاصل ميشود ،سفارش ميكند» :سَنرِيهِ ْم ءَايَاتِنَا ف ِ
حق« )فصلت .(٥٣ :در ساحت اجتماعي سير در آفاق ،مطالعة سرنوشت امتهاي
أَنَّهُ ال َ
پيشين و الوان و رفتارهاي بيروني آنهاست )طبرسي ،١٣٧٣ ،ج ،٥ص /٣٣فخررازي،١٤٢٠ ،

ج ،٢٥ص (٩٢و ساحت انفسي واقعيات در افق بالاتري بدون وساطت تصوير ذهني ديده
ميشود كه معلوم عين واقعيت علم ميباشد )سبزواري ،١٣٨٣ ،ص (٣٧٥و به جهان مجرد
و معنا و مفهوم فرامادي آنها اشاره دارد .كنشهاي فرهنگي و اجتماعي داراي هر دو
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
آن و اطوار وجودي آن كه نگاه در آن شهودي و حضوري ميباشد ،به عنوان دلالتهاي

اصلي رفتارها قلمداد ميشود .اين بحث عمدهترين فصل مميز ميان معرفتشناسي در
دو گفتمان قرآني و رقيب قلمداد ميشود .در گفتمان مقابل استيلاي افراطي رويكرد
آمپريسم و فلسفة ماترياليسم در فلسفه و فرهنگ غرب ،مباحث فلسفي و وجودشناختي
مربوط به آن را در پديدههاي اجتماعي محدود ساخته و آگاهيهاي فاقد هويت الهي و
مبادي عقلاني و آسماني بر فرهنگ و جامعه انساني حاكم شده است.
در معرفت وحياني كه خاستگاه آن عالم غيب و علم لدني الهي است ،تغيير و
تحولات ماهوي آنچنانكه در شناختارهاي اجتماعي وجود دارد ،رقم نميخورد و

١٤٧

تغييرات جهان اجتماعي و مادي تأثيري بر محتواي اين دست معرفتها ندارد؛ لكن
دگرگون شود ،اين معرفتها به لحاظ شكل و صورت و نه ماهيت ،ممكن است متغير
شوند .نمونة بارز اين دگرگونيهاي صوري و شكلي را در زبان قرآن ميتون ديد .الفاظ
چون گنجايش كامل حقيقت معارف وحياني را ندارد ،معاني والاي آن در رخدادهاي
مختلف اجتماعي در حد فهم مخاطبان در قالبهاي مختلف تغيير مييابد؛ لذا
معرفتهاي علمي از جمله اجتماعي و فرهنگي به لحاظ وجودشناختي متكي بر معارف
نوع اول است.
معرفت علمي در حوزة فرهنگ و اجتماع زماني ميتواند از هويت خود دفاع كند
كه بنيادهاي متافيزيكي و وجودي بيواسطهاش را از دست ندهد؛ در غير اين صورت
صرفاً در دايرة هويت جمعي خود به شكل ناقص باز ميماند و نهايت ًا تعين خود را از
مقبولات و مشهورات جامعه كه در اشكال مختلف بروز يافته ،ميستاند و دستگاه
شناختي عمل ًا متكي بر هويتهاي جمعي ميشود كه بهشدت سيال ،آزمونپذير و متغير
است؛ لذا اين گونه شناختها صرف ًا زماني كه به لحاظ وجودشناختي متكي بر ديگري
باشد ،قابل توجيه ميباشد و در غير اين صورت معرفت تقليليافتة به سطح هويتهاي
جمعي با عدم وجود آن متفاوت نيست؛ همچنانكه قرآن ميفرمايدَ » :يعْ َلمُو َن ظَا ِهرًا ِمنَ
ن الْآ ِخرَ ِة هُ ْم غَافِلُو َن« )روم (٧ :و علم ظاهري به امور مادي نيز خود
حيَا ِة الدُّنْيَا َوهُ ْم َع ِ
ا ْل َ
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حسب تغييراتي كه در جهان اجتماعي و فرهنگي رخ ميدهد و شرايط و مصالح

ن َأكْث َر
در حكم جهل ميباشد؛ زيرا »يعلمون« بدل از »لايعلمون« در آية قبل استَ » :و لَا ِك َّ
ال ّنَاسِ لَا يَ ْع َلمُون« )روم (٦ :و هر جا در كلام بدلي آورده شد »مبدل منه« و متبوع آن به
حيث معنا در حكم سقوط است و بدل مقصود اصلي حكم ميباشد .نتيجه اينكه فرقﻰ
بين جهل و بين علمي كه از امور مادى تجاوز نمﻰكند ،نيست؛ يعنﻰ كسﻰ كه علمش
تنها در امور مادى است ،درحقيقت با جاهل تفاوتي ندارد )ر.ك :زمخشري ،١٤٠٧ ،ج،٣

١٤٨

ص.(٤٦٨

ج( تمايز بﻪ اعتبار موضوع
معرفت به لحاظ موضوع بر دو قسم عملي و نظري قابل تقسيم است .چنانچه معرفت
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حاكي از امري واقع و عهدهدار شناخت حقايقي باشد كه هستي آن خارج از ارادة انسان
است و صرف ًا منعكسكننده و حكايت از امري واقع بكند ،معرفت نظري شمرده ميشود
و اگر به كنش ،تدبير و ارادة انساني مرتبط باشد و انسان توسط آن قادر به تغيير و
اصلاح در معاش و معاد خود باشد و براي آنكه در عمل به كارش ميآيد ،واجد آن
ميگردد ،معرفت عملي محسوب ميگردد )طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،٢ص .(١٧٣-١٧٢بخشي
از اين نوع معرفت كه در حيطة ارادة انسان براي تغيير و اصلاح ميباشد ،مربوط به
حوزة فرهنگ و اجتماع است كه در شكل تعينات عيني و عملي به صورت آشكار ظاهر

ميشود .علامه طباطبايي اين دسته معرفتها را معرفتهاي اعتباري ميخواند )همان،

ج ،٣ص (١٥٠-١٤٩كه در حوزة تدبير انسان در ساحات فردي و اجتماعي و مرتبط با
برهمكنش سهجانبة كنشها ،محيط پيراموني و كنشگران بوده كه نوعي شناخت در
حيطة عقل عملي است .اين شناخت از نوع مدركات در حوزة عقل عملي است و
داراي حسن و قبح و البته منطبق با جعل شارع ميباشد؛ بر خلاف معرفتشناختي
رقيب كه صرف ًا اعتبار و اتفاق كنشگران به عنوان امور قراردادي حسب شرايط و
زمينهها بر يك كنش ،آن را داراي حسن و قبح مينمايد.
ميتوان گفت در حوزة اعتباريات ،شارع نيز ميتواند همراه شناخت باشد و يا از
آن جدا گردد .اين دسته معرفت عمدت ًا در هنجارها و ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي

تبلور مييابد كه نيازمند تأييد يا عدم ردع شارع است و البته امكان نفي و ردع نيز از
جانب او وجود دارد .اين نوع ادراكات در گفتمان قرآني عمدت ًا ريشه در ادراكات
حقيقي دارند؛ اما در گفتمان غير ،توجه به اين تأييد يا ردع شارع نبوده و صرف ًا قبول و
اتفاق اكثريت مهم است و بسياري از ادراكات اعتباري محصول رابطة نفس با
موضوعات مربوط است؛ لذا مفاهيمي كاملاً نسبي قلمداد ميشوند .در انديشة غربي
وجدان حسن و قبح بدون واسطه است و استنباط آن گاه منقطع از شكل برهاني و
عقلاني صورت ميگيرد كه لازمة آن انقطاع ذهن از عين ميباشد.

١٤٩

در منطق قرآني در ملازمة اين دست اعتباريات ،سلسلهاي از اعتباريات وحياني نيز
ربوبيت و خالقيت تكويني ،داراي ربوبيت تشريعي نيز ميباشد و با اثبات توحيد در
خالقيت ،توحيد در ربوبيت تكويني و تشريعي نيز اثبات ميشود )مصباح يزدي،١٣٧٩ ،
ن« )مائده(٤٤ :
ك هُ ُم الْكا ِفرُو َ
ن لَمْ يَحْكُ ْم بِما أَ ْنزَ َل ال َّل ُه َفأُول ِئ َ
ج ،٢ص .(٣٨٩در آية » َو َم ْ

خداوند آنان را كه حكم او را قبول ندارند ،ستمگر دانسته است؛ لازمة اين آيه آن است
كه آنچه لازمالاتباع است ،حكم خداست و فقط او از حق قانونگذاري و تشريع براي
انسان در همة سطوح برخوردار ميباشد.

د( تمايز بﻪ اعتبار ﺳطح نگرش
معرفت به اعتبار بعد و سطح نگرش نيز به دو بخش جزئي و كلي تقسيم ميشود .همان
گونه كه در بحث هستيشناسي اجتماعي ،تلقي دوگانهاي وجود دارد كه برخي جامعه
را جمع جبري افراد دانسته ،برخي نيز براي آن هويت مجزايي قايلاند ،در اينجا نيز دو
تلقي متصور است كه معرفتهاي مربوط به پديدههاي اجتماعي بدان ميپردازد .تلقي
اول اين است كه افزون بر معرفتهاي فردي ،معرفتهاي عمومي يا گروهي نيز وجود
دارند و داراي هويت مستقل ميباشند و تلقي ديگر آن است كه معرفتهاي عمومي يا
جمعي صرفاً انبوهي از معرفتهاي فردي است و به لحاظ وجودي چيزي جز
معرفتهاي فردي وجود ندارند؛ يعني زماني كه تعدادي از افراد به طور جداگانه
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كه نقش بنيادي در اعتباريات بشري دارند ،مد نظر است .در اين نگاه خداوند غير از

گزارهاي را ميشناسند و باور ميكنند ،سپس به شناخت گزارههاي توسط هر يك از
افراد آگاهي مييابند ،يك معرفت عمومي و مشترك شكل ميگيرد.
در مباني معرفتشناختي جهان فرهنگي و اجتماعي شاهد مواجهة برخي شناختها
با پديدههاي اجتماعي و فرهنگي و تعامل آنها با يكديگر هستيم؛ به صورتي كه شناخت
برخي معرفتها به شناخت اين پديدهها بستگي دارد .اين مبناي مهم فلسفي خاص
١٥٠

ضمن مطالعة ابعاد اجتماعي معرفت ،عوامل اجتماعي تعيينكنندة معرفت را بررسي و
مناسبات ميان معرفت ،منافع و نهادهاي فرهنگي را به طور مفهومي و هنجارين مطالعه
ميكند )Audi, 1999, p.856/ Edward and Crraige, 1998, Vol.8, pp.828-
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 .(830در اينجا چگونگي تنظيم و نهادي كردن عمل شناخت يا فرايند حصول معرفت،
به طوري كه توسعة معرفت و چشماندازهاي مربوط به آن را در بر داشته باشد ،مورد
توجه قرار ميدهد.
در اين بحث شناخت موضوعات خاص تابع شناخت قلمرو ،سطح و نوع آن
ميباشد؛ بدين بيان كه براي نيل به معرفت ،گاه خود واقعيات و اشيا و امور جهان خارج،
اعم از طبيعي يا غير طبيعي موضوع شناخت است؛ يعني چيزي غير از نفس مورد بحث
ميباشد و گاه نفس شناخت و اصل معرفت و فهم انسان مورد نظر است .در اين نوع
معرفتها هويت ،روش علم و انواع مختلف آن بررسي ميشود .برخي انديشمندان كه
ابداعات تئوريك را داراي مشابهت كمتري به كاوشهاي عيني ميدانند ،با طبقهبندي
معارف و درجه و نسبت شناخت با واقعيات بيروني ،معرفتهاي قسم اول را معرفتهاي
درجة اول و دستة ديگر را معرفتهاي درجة دوم نام نهادهاند )راين ،١٣٨٧ ،ص .(١١-١٠از
اينرو دانش اجتماعي كه مستقيم ًا با پديدهها ،ماهيات و اعيان مرتبطاند ،از قبيل معرفت
درجة اول و فلسفة علوم اجتماعي كه به شناسايي معرفتي در حيطة آن روابط ميپردازد و
در طول آن علم قرار دارد ،نه در عرض آن ،درجة دوم محسوب ميشوند )خسروپناه،

 ،١٣٨٣ص .(٩١درواقع معرفتشناسي نيز همچون هستيشناسي و مباني نظري ديگر
داراي يك وجه عام و يك وجه خاص ميباشد .وجه عام معرفت به مطلق معرفت

ميپردازند؛ لذا معرفت مطلق موضوع معرفتشناسي عام ميباشد و معرفت مضاف
موضوع معرفتشناسي خاص است و چنانچه موضوع معرفتشناسي در جغرافيا و دانش
محدودة علمي خاص شكل بگيرد و به لحاظ اينكه داراي ويژگي و متعلق خاصي است،
مورد بررسي قرار گيرد ،مانند معرفتشناسي اجتماعي ،در بخش مضاف يا خاص بحث
قرار ميگيرد )ر.ك :حسينزاده ،١٣٨٢ ،ص.(١٥
معرفتشناسي خاص يا مقيد مورد نظر در اينجا معرفتشناسي پسيني است كه پس
از تحقق دانشي خاص پديد ميآيد و موضوع آن مجموعه گزارهها ،تصورات و

١٥١

تصديقات موجود در آن دانش است كه سعي ميشود انطباق يا عدم انطباق گزارهها با
معرفتشناسي در اينجا معرفت پسيني ،درجة دوم و خاص يا مقيد است كه به ريشههاي
حيات فرهنگي و اجتماعي انسان مربوط است.
حقايقي كه در خارج و در صحنة اجتماع و فرهنگ به عنوان معلو ِم انسان رخ
ميدهد ،موضوع بسياري از آيات قرآن است .خداوند انسان را آفريد تا با شناخت اين
ق وَ
ح َّ
ب اللَّهُ الْ َ
ك يَضْرِ ُ
حقايق و به واسطة علم خود ،حق را از باطل تشخيص دهدَ » :ك َذ ِل َ
ا ْلبَاطِل« )رعد .(١٧ :مستفاد از اين آيه و آيات ديگر آن است كه تميز حق از باطل با
شناخت و علم بديهي كه معصوم از اشتباه است ،صورت ميگيرد و چنين علم و
شناختي ،يا رهاورد درون انسان است كه به آن بديهي اولي گفته ميشود يا از بيرون است
كه رهاورد وحي است )جواديآملي ،١٣٧٩ ،ص (٢٠٧و در هر صورت برايند شناخت او،
س ِإ ّلَا لِ َيعْ ُبدُون« )ذاريات .(٥٦ :از
ن َو الْان َ
ت الج َّ
عبوديت و اطاعت خداوند استَ » :و مَا خَلَقْ ُ
اين رو در آيات فراواني ،خداوند براي ساماندهي حيات فرهنگي و اجتماعي انسان ،او را
به فراگيري علم ،تعظيم عالمان )فاطر /٢٨ :مجادله ،(١١ :نكوهش تقليد )حج ٤ ،٣ :و  (٨و
عدم پيروي بدون علم و شناخت در هر يك از شئون فردي و اجتماعي امر ميكند )اسراء:

(٣٦؛ چراكه شناخت جهان پيراموني انسان ،او را با هدف آفرينش كه شناخت قدرت و
علم بيپايان حق است ،آشنا ميسازد.
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واقع و تصديق و تكذيبهاي اين گزارهها بررسي شود؛ از اين جهت موضوع

هـ( روشهاي شناخت در كشف و توليﺪ جهان فرهنگي
بهرسميتشناختن روش يا روشهايي براي شناسايي و توليد جهان فرهنگي بيانگر
كنشها فردي و جمعي انسانهاست كه زواياي مختلف زندگي فرهنگي و اجتماعي آنها
را احاطه ميكند .نوع و ميزان بهرهگيري از منابع مختلف شناخت ،همچنين بحث از
س و تجربة صرف ،يا عقل ،شهود و
اعتبار راههاي شناخت و ميزان اعتبار آنها ،اعم از ح ّ
١٥٢

وحي ،و يا تلفيقي از آنها ،دغدغههاي معرفتشناختي در اين بحث است .از ديگر
مسائل مهم ،يافتن پاسخ قطعي به نحوة حصول معرفت حقيقي و ويژگيهاي آن و نيز
روش درست فهم و كسب علم از دانش حصولي يا حضوري يا هر دو و معيار
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تشخيص فهم درست از غلط ميباشد.
منطق دريافت و فهم مسائل در هر معرفتشناسي و رويكرد هستيشناختياي كه
در آن وجود دارد ،مشخصكنندة روش آن نيز ميباشد .نكتة قابل اهميت در
معرفتشناسي و سير تحول آن اين است كه دقت در تاريخ جوامع بشري نشان ميدهد
انسان در هر عصري تحت تأثير نوع جهان فرهنگي حاكم و منطق تفسير خود از جهان،
و با توجه به عوامل اجتماعي ،ديني ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي و غيره سلسلهاي از
مسائل را در حوزة معرفت خود قرار داده است .اهميت مباحث مربوط به معرفت و
معرفتشناسي آنجا بيشتر جلوهگر ميشود كه بسياري از مسائل ديگر همچون فراغت
از ايدئولوژي و جهانبيني و تصور آبجكتيوبودن ) (Abjectivityدر علوم انساني يا
عدم تصور آن و نيز افاده ظن يا يقين در معرفت و همچنين اختلاف در متدلوژي علوم
انساني و طبيعي كه همگي تابع حل برخي مسائل در اين حوزه است ،به اين بحث
پيوند ميخورد.
در برخي مكاتب نظري غربي ،چون نگاه هستيشناختي تقليلگرا حاكم است و
هستي به سطح نازلي از وجود فرو كاهيده ميشود در روش معرفتشناختي نيز تأكيد بر
روش و تحليلهاي تجربي صرف است و منشأ جميع معلومات عقلي ،معلومات حسي
ي
و تجربي دانسته ميشود .در اين رويكرد ،تفسير حاكم بر علم ،مبتني بر پيشرفت خط ِ

آن و فرضكردن علم مدر ِن مستخرج از آن به عنوان صورت مطلق معرفت و علم واقع
نما قلمداد ميشود .وحدت روشي در ميان شعبههاي مختلف علوم و تأكيد بر نقش
تجربه و مشاهده ،طرد هستارهاي نظري و غير قابل مشاهده ،بينيازي از پيشفرضهاي
متافيزيكي ،انكار معرفتهاي غيرحسي و نفي وجود ذات و گوهر براي هستارها ،از
جمله نتايج معرفتشناختي اين رويكرد است؛ البته برخي ديگر از معرفتشناسان غربي
معرفت را منحصر به عقل دانسته و اعتباري براي شناختهاي غيرعقلي قايل نشدهاند و
معتقدند هستي مطلق تنها از راه عقل قابل اثبات است .برخي ديگر راه شهود را

١٥٣

پيمودهاند و آن را تنها از راه شهود دروني قابل تحصيل ميدانند و نهايتا برخي صرف ًا راه
معرفت حضوري را براي انسان در شناخت هموار ميكند.
در جهان فرهنگي قرآن شايد تصور شود اصل مهم در معرفت ،يقين و فهم قطعي
به صدق قضيه به طور اخص است و فهمهاي عادي و متعارف ديگر چندان اهميت
ندارد؛ همچنانكه اين يقين در بخش بديهي يا نظري بحث معرفتشناختي به
صورتهاي مختلف در قرآن از قبيل دعوت به علم و ارائة برهان از مخالفان )بقره/١١١ :

نمل ،(٦٤ :تخطئة مخالفان )انعام /١٤٨ :كهف /٥ :حج (٧١ :و يا با استدلالهاي برهاني ديگر
)انبياء /٢٢ :مومنون (٩١ ،آمده است؛ اما آنچه از محتواي قرآن در اين زمينه ميتوان
فهميد ،اين است كه معرفت متوجة سلسلهاي از معارف خاص نيست و نگاه محدود و
خاصگرايانه به معرفت ،تحت تأثير انگيزههاي متفاوت در هر عصر بوده است.
از اين رو انديشمندان اسلامي حس را بهتنهايي براي درك تمام امور كافي
نميدانند؛ زيرا حس امور جزئي را درك ميكند و بسياري از امور كلّياند و براي درك
كلّي به قوة ديگري غير از حس نياز است .فارابي معتقد است حس و عقل دو وسيله
براي درك مفاهيم و قضايا و كسب علم بوده و عقل در ساختن مفاهيم در مرتبة فوق

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

عقل و حس بهتنهايي ملاك صحت و سقم شناختها نيستند .ملاصدرا نيز حس تنها را
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وحي را طريق صواب ميدانند كه نقش هدفگذاري و پويانگري را داشته ،مسير

حتي در علم به وجود عالم ناكافي ميداند و معتقد است به كمك عقل به چنين
نتيجهاي ميتوان رسيد؛ يعني اگر ما فقط داراي احساس بوده ،از عقل و مقدمات بديهي
عقلي بيبهره بوديم ،نمي توانستيم حتي به وجود عالي جسماني وراي وجود خود حكم
كنيم )معلمي ،١٣٧٨ ،ص.(١٢٧
در شناخت عقلي ،عقل در ساخت مفاهيم كلي )معقولات اولي و ثانوي( فلسفي
١٥٤

نقش مهمي دارد كه بر پاية اين مفاهيم شناختهاي تصديق ما را ميسازند و به ما در
استنتاجهاي منطقي بهويژه ساختن برهان كمك ميكند )مطهري ،١٣٧٧ ،ج ،٣صص،٣٥٦

 ٣٧٨ ،٣٢٧و (٣٨٤-٣٨٢؛ اما ممكن است معرفت از طريق تجربي و حتي با فعاليت ذهني
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و برهانهاي عقلي قابل تحصيل نباشد و صرف ًا از راه شهود دل ،بدان دسترسي باشد؛
اين گونه شناخت همان طور كه عرفا گفتهاند ،از راه اتصال و اتحاد با حقايق غيبي و از
طريق علم شهودي حضوري حاصل ميشود )آشتياني ،١٣٧٧ ،ص (٥٠و قرآن راه رسيدن
به معرفت را از شريعة تقوا ميداند كه از اين طريق ،انسان به بينشي براي تميز حق و
باطل ميرسد» :إِن تَتَّقُو ْا اللَّ َه يجْعَل َّلكُ ْم فُ ْرقَانًا« )انفال .(٢٩ :گاه نيز معرفت از راه وحي
به انسان اعطا ميشود؛ همان گونه كه از اين طريق به پيامبر  چيزهاي زيادي آموخته
ك عَظيم ًا« )نساء (١١٣ :و يا
ل اللّ ِه َعلَيْ َ
ض ُ
ن تَعْلَ ُم َو كا َن فَ ْ
ك ما َل ْم َتكُ ْ
شده است» :عَ َّلمَ َ
خداوند به نعمت وجود پيامبر انسانها را عالم به علومي ميگرداند كه انسان از طريق
عادي قادر به آن نيست» :عَ َّل َمكُم ّمَا َل ْم َتكُونُو ْا َتعْ َلمُون« )بقره .(٢٣٩ :گفته ميشود علم
به صفات جمال و جلال خداوند و علم به معاد و طريق آخرت و احوال قيامت و مقام
رضا و رضوان و حالات نفس بعد از مرگ و ...از جمله مسائلي است كه صرف ًا با وحي
و نه با قوة نظري و نه با كشف باطني قابل شناخت و تحصيل است .علامه طباطبايي با

س َو مَا َس ّوَئهَا َفأَل ْه َمهَا فجُو َرهَا وَ تَ ْقوَئهَا« )شمس (١٠-٩ :و آية » َف َأ ِق ْم
استناد به آيات »وَنَ ْف ٍ
ق الله« )روم(٣٠ :
ل ِلخَ ْل ِ
ﻰ َفطَ َر النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبْدِي َ
ت اللَّهِ الَّت ِ
حنِيفًا فِ ْطرَ َ
ن َ
َوجْ َهكَ لِلدِّي ِ

معتقد است منشأ علوم كه موضوع آنها بايدها و نبايدهاي عملي است ،الهاماتي ميباشد
كه از سوي خداي سبحان افاضه ميگردد ،بدون اينكه حس بشر يا عقل نظري او در آن

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
حسي دارد و به الهام الهي حاصل ميگردد .البته الهام نيز متوقف بر درستي و راستي
علوم عقلي ميباشد؛ چراكه چه بسا انسان بر اثر كجرويهاي مستمر ،فطرت خدايي و
درك بديهيات كلي و فطرياش را نيز از دست داده باشد )ر.ك :طباطبايي ،١٤١٧ ،ج،٥

ص.(٣١١
در گفتمان معرفتي قرآن ،حسب نگاه هستيشناختياش روش جامعي دنبال ميشود

١٥٥

كه از سويي به مشهودات بيروني بيتوجه نيست و از طرفي شهودات دروني را ملاحظه
معرفتهاي درست از نادرست و تشخيص گزارههاي برخوردار از حقانيت و فاقد آن
را خواهد داشت.
در اين منطق گفتماني هر معرفت بشري و اكتشاف علمي جديد ،برهان نويي بر
وجود خداست؛ چراكه علم چيزي را كشف نميكند جز آنكه به فلسفة نظام و قوانين
وراي آن كه حكمت خالق و دليل وحدانيت اوست ،توجه نمايد )فضلالله ،١٤١٩ ،ج،٢

ص(١٥٣؛ زيرا اگرچه در مظاهر و اشكال شناخت ممكن است اختلافي وجود داشته
باشد؛ اما همة آنها در قوانين اساسي خود در عين حقانيت ،اتحاد وجودي دارند
حق« )فصلت .(٥٣ :خداوند
ﻰ أَن ُفسِ ِه ْم حَتﻰَ َي َتبَينَ لَهُ ْم َأنَّ ُه ال َ
ق َو ف ِ
ﻰ ال َافَا ِ
»سَنرُيهِ ْم ءَايَاتِنَا ف ِ
حقايق اشيا و سود و زيان انسان و كيفيت وحدت مجامع انساني و مصالح آنان را بر
حسب حكمت و رحمت ميداند؛ ولي انسان جز به اندكي از حقايق علم ندارد؛ از اين
روست كه به شك و انفعال دچار ميشود و قرآن در معالجة اين خلأ از ناحية فكري به
تجربه و از ناحية ايماني به عقيده تأكيد دارد )فضلالله ،١٤١٩ ،ج ،٤ص.(١٨٠
در گفتمانهاي غير الهي آگاهيهاي ديني ،فلسفي و ايدئولوژيك و اصولاً گزارههاي
الهياتي فاقد هويت علمي دانسته شده و با نفي مبادي فلسفي و هستيشناختي علوم،
قابليت دفاع علمي و شأنيت براي صدق و كذب از آنها گرفته شدهاند .در اين نگاهها
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ميكند كه درمجموع يك نظام معرفتي را توليد خواهند كرد كه توانايي كشف

گزارههاي فلسفي ،ديني ،كلامي ،ارزشي )اخلاقي و زيباييشناختي( چون قابليت تحقيق
تجربي ندارند و بيانكنندة واقع نيستند و صرف ًا دربارة واقع داوري ميكنند ،بيمعنا تلقي
ميشوند.

و( منابع و ابزار شناخت در جهان فرهنگي قرآن
منابع و ابزارهاي استخراج و بازتوليد جهان فرهنگي قرآن از جمله مباحث پراهميتي
١٥٦

است كه بدون شناخت كامل آن ،فهم اين گفتمان ناقص يا كژانديشانه خواهد بود .اين
منابع حسب اهميت بهترتيب در چند مورد قابل بحث ميباشند:
 .١وﺣي ،منبع اصلي توليﺪ جهان فرهنگي
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اگرچه منابع معرفتي مختلفي را در جهان فرهنگي قرآن ميتوان به طور عام معرفي كرد،
وحي به عنوان اصليترين آنها قلمداد ميشود كه به عنوان منشأ تغذية شناختها نظام
معرفتي جامع و جاودانهاي را بنا مينهد كه در آن همكنشي منسجمي ميان ذهنيت و
عينيت ،علم حضوري و حصولي و كنشگر و ساختار در فرايندي غايتگرايانه وجود
دارد كه هستة اصلي آن را منطق توحيدي ،معنويت ،فطرت و عقلانيت وحياني شكل
ميدهد.
توليد گفتمان جهان فرهنگي قرآني از دريچة وحي كه مصون از هر گونه خطا و
نقصان بوده و تنها معيار معرفتي حق براي بشر و هويتساز آن است ،حاصل ميشود.
اين منبع خطاناپذير به خاطر اتصال آن به علم بيپايان خدا ،در مقدمترين منابع قرار
ميگيرد؛ در حالي كه ساير منابع ،چون مربوط به انسانهاست ،هم به لحاظ قلمرو ،هم
به لحاظ عمق و انطباق با واقع در رتبة پس از آن قرار دارند؛ چراكه محتواي وحي ما را
به جهاني دور از حواس آشنا ميسازد )سبحاني ،١٣٨٣ ،ج ،٢ص.(٢٣
انسان براي تعليم راه حق و طريق كمال و سعادت ،لاجرم راه ديگري را نيز غير از
طريق تفكر و تعقل دنبال ميكند و آن راه وحي است .خداوند به وسيله وحي از طريق
انبياي خود ،دستورها عملي و اعتقادي به انسان ميآموزد كه بهكارگيري آنها وي را در
دو دنيا رستگار ميكند )طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،١٠ص.(٢٦٢-٢٦١

وحي اصلاح و تأمين امور دنيا و آخرت را توسط انبياي الهي به امتها آموخته و
ايشان را به وضع قوانين و ساماندهي امور مربوط به دنيا و آخرت هدايت كرده است.
درواقع منشأ تمدني و فرهنگي بشر ناشي از همزيستي انسانها و تشكيل اجتماع توسط
آنان است كه آن هم انبيا به واسطه وحي ،مردم را به اجتماع و تشكيل جامعه دعوت
كرده و آنان را از شر و فساد و فحشا بازداشته و به خير و صلاح دعوت كردهاند
)طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،٧ص .(٢١٣اگر حس را منبع شناخت جزئيات و عقل را توانا در
درك كليات امور بدانيم ،وحي به عنوان منبع معرفتي ،هم جزئيات و هم كلّيات را درك

١٥٧

ميكند و منابع ديگر را در دريافتهاي بهتر و عميقتر ياري ميرساند؛ البته وحي چون
خطاناپذير ميباشد؛ لذا انتظار در بهرهگيري از منابع ديگر انطباق با اين منبع معرفتي
است.
 .٢ادراك عﻘلي
عقل يك منبع دروني شناخت است كه در زندگي فردي و اجتماعي انسان داراي نقشي
فوقالعاده است و در قرآن نيز داراي اهتمام ويژهاي است .ادراكات و شناختهايي
ناشي از عقل ،داراي ضرورت و يقين و نفوذ از ظواهر به بواطن و درك روابط
نامحسوس بوده كه انسان توسط آن ،حقايق را به صورت عام و كلي شناسايي ميكند.
عقل به عنوان ابزار فهمندة متن و منبع تحليل و شناخت جهان فرهنگي قرآن در كنار
وحي از مهمترين منابع شناخت قلمداد ميشود؛ لكن بديهي است از محدوديتهايي
نيز برخوردار بوده و از راهيابي به قلمرو برخي امور مانند حقايق ماوراي طبيعت ،آثار
آخرتي ،جزئيات دين و نيز درك امور شهودي عاجز است.
در روايات مختلف از عقل به عنوان حجت باطني در كنار حجت ظاهري -پيامبران
و امامان -ياد شده است؛ چراكه احكام تابع مصالح و مفاسدي هستند كه غالب ًا در
دسترس ادراك عقل بشر قرار دارد؛ اما عقل در دو مرحله به عنوان ابزار شناخت و منبع
كشف در جهان فرهنگي قرآن ميتواند به ايفاي نقش بپردازد :يكي قبل از وحي براي
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ي يُوحَﻰ( )نجم ،(٤ :در مقايسه با ساير منابع،
ح ٌ
سخني منتسب به خداست )إِ ْن ُه َو ِإ ّلَا َو ْ

اثبات حقّانيت 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
تفسير معارف و استخراج حقايقي است كه به طور مشخص بيان نشدهاند .درحقيقت
عقل در يك مرحله به اثبات حقانيت دين ميپردازد و در مرحلة دوم به تصديق كتاب و
سنت و فهمندة آن همت ميگمارد .اما در كشف و بازشناخت جهان فرهنگي قرآن
١٥٨

منظور ما از عقل و ادراك عقلي ،عقل برهاني است كه عمدتاً قبل از نقل ميباشد .در
اين مرحله است كه مسئلة قرائن و نشانهها پيش ميآيد كه بزرگترين عمل شناختي
ذهن بشر است و قرآن آن را به »آيه و ذيالآيه« تعبير ميكند )مطهري ،١٣٧٧ ،ج،١٣
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ص .(٤٠١اين نوع شناخت ممكن است در انسان آنچنان رشد كند كه تا حدّ زيادي
عناصر محسوس را تحتالشّعاع عناصر معقول قرار دهد؛ يعني شناختها را به گونهاي
از مرحلة غير عميق به مرحلة عميقيتر برده ،آنها را تعميم دهد و البته در مرحلة پس از
ي تعميم يافته عمق بيشتري پيدا كند و
آن ممكن است تجربيات و شناختهاي حس ِ
ذهن در اعماق شناخت حسي نفوذ كند و در ماوراي آن ،به شناخت ديگري برسد.
در شناخت آيه و ذيالآيه كه قرآن در آياتي به بيان آن پرداخته )روم ،(٢٢-٢١ :تمام
جهان و طبيعت ،آيه و نشانة شناخت ماوراي طبيعت خوانده ميشود و نياز به تماس
مستقيم و حسي و نيز نياز به شناخت منطقي علمي تجربه هم نيست ،بلكه درك و
آگاهي و بازتابهاي ذهني انسان است كه به آيههاي اشيا تعلق ميگيرد؛ ولي ذهن
انسان همواره از آيات و آثار به وجود مﺆثر پي ميبرد.
نكتة قابل ذكر اين است كه توجه به نوع عقل و عقلانيت در كشف جهان فرهنگي
قرآن بااهميت است .گرانبار انستن عقل نظري يا عقل عملي و تأكيد بر يكي و اغماض
از ديگري موجب شكاف ميان نظر و عمل ميشود.
از عناصر و جنبههاي نظري و فلسفي كه بگذريم ،بسياري از عناصر فرهنگ و
ت انسانها مرتبط است كه با توسعة عقل عملي و انطباق آن
جهان فرهنگي با شيوة زيس ِ
ي ناظر به شرايط و زمان و مكان ،راه براي
در حوزة مطالعات فرهنگي و اجتماع ِ

شناخت و تفسير معطوف به جهان فرهنگي واقعي گشودهتر خواهد شد .وقتي سخن از
عقل عملي ميشود ،شامل عمل فردي و اجتماعي است كه قابل گسترش به حوزة
فرهنگ و اجتماع ميباشد؛ لذا در اين صورت ميتوان از نوعي عقلانيت فرهنگي و
اجتماعي سخن گفت كه زمانه و زمينه و شرايط زماني و زميني و تمام مقتضيات
زندگي انسان را در نظر دارد.
تفاوت ميان عقل نظري و عقل عملي جز به خاطر تفاوت مدرَكات آنها نيست
)مظفر ،١٣٧٣ ،ص(٢٢٢؛ بدين معنا كه عقل نظري مربوط به اشياي موجودي است كه در

١٥٩

متن واقع وجود دارند و وجود يا عدم آنها در حوزة اختيار آدمي نيست؛ ولي عقل
با فعل و ترك آدمي موجود يا معدوم ميشوند .تفاوت ديگر آنها در درك امور كلي و
جزئي است .عقل نظري بر خلاف عقل عملي ،امور كلياي را درك ميكند كه شأن آنها
صرف ًا دانستن است و نيازمند عمل نيست؛ اما عقل عملي به درك اموري مبادرت
ميورزد كه با عمل در ارتباط باشد و درنهايت اينكه موضوع و مدرَكات عقل نظري
همچون مباحث فلسفي امور يقيني ثابت و بدون تغيير است؛ ولي معلومات عقل عملي
چون با ارادة آدمي مرتبط است ،دستخوش تغيير و دگرگوني ميشود.
بنابراين وقتي از عقل به عنوان ابزار و منبع كشف جهان فرهنگي سخن ميگوييم،
منظور هر دو ساحت عقل است كه بخشي به استخراج حوزههاي بينشي ،نظري ،كلي،
ثابت و ذهني ميپردازد و بخش ديگر نمودهاي جزئي ،ارادي ،عيني ،بيروني و
جلوههاي فرهنگي و اجتماعي آن را در نظر دارد كه آن را ميتوان در اين مبحث
خاص ،عقلانيت فرهنگي و اجتماعي ناميد .در بازتوليد جهان فرهنگي قرآن در بسياري
موارد ،اين دو حوزة عقل و عقلانيت به صورت تفكيكناپذير فهم و تفسير ميشود و
فهم هر يك منوط به حوزة استنباطي ديگري است.
برخي مفسران معتقدند عقل نيز همچون برخي ديگر از منابع معرفت نميتواند تنها
منبع شناخت باشد؛ چراكه آن عقلي كه انسان را به حق دعوت ميكند ،عقل عملي است
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عملي مربوط به درك اشيايي است كه وجود آنها به فعل و اختيار انسان وابسته است و

كه به حسن و قبح حكم ميكند و براي ما مشخص ميكند چه عملي نيكو و چه عملي
زشت است ،نه عقل نظري كه وظيفهاش تشخيص حقيقت هر چيز است .عقل عملي
مقدمات حكم خود را از احساسات باطني ميگيرد كه در هر انساني در آغاز وجودش
بالفعل موجود است و اين احساسات خود مي تواند عامل پيدايش اختلاف باشد و چون
عقل عملي مقدمات خود را از احساسات ميگيرد ،نميگذارد عقل بالقوة انسان به
١٦٠

فعليت برسد )طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،٢ص(٢٢٣-٢٢٢؛ لذا عقل هم اگرچه پيامبر باطني براي
انسانهاست ،نميتواند تنها منبع باشد.
 .٣ﺣواس
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حواس ،در كنار منابع ديگر ،مرحلهاي از شناخت است كه آن را شناخت ظاهري يا
بيروني ميگويند و از جمله منابع و ابزارهاي بيروني شناخت و كشف قلمداد ميشود.
در اين مرحله كه انسان و حيوان در آن مشتركاند ،همة شناختها جزئي است و
چيزي به نام شناخت كلّي وجود ندارد و داراي عمق نبوده و روابط دروني اشيا و
مربوط به ذاتها و جوهرها و روابطي مانند علّيت و ضرورت حاكم ميان علت و
معلول و غيره در آن درك نميشود .اين مرحله از شناخت تنها به زمان حال تعلق دارد
نه به گذشته و آينده؛ ضمن اينكه شناخت حسي محدود به منطقة خاص است و يك
رابطة ابتدايي و مستقيم با عالم عين ميباشد؛ زيرا در اينجا ذهن قادر به حكم كلي و
عميق نيست كه بتواند آن را به مناطق ديگر سرايت دهد.
اين منبع بيروني به دليل محدوديتش ،تنها قادر به كشف و ادراك بخشها و
لايههايي از جهان فرهنگي قرآن ميباشد و قابليت دسترسي به لايههاي عميق و اساسي
را ندارد.
از آنجا كه سطحيترين شناختها از طريق حواس براي انسان ايجاد ميشود و
شناختهاي فراگير انساني بيشتر مربوط به منابع غير حسي اوست ،حس و روشهاي
تجربي تنها ميتواند عهدهدار ادراك بخشي از جهان فرهنگي باشد؛ لكن ناگزير براي
تفسير اين جهان ،بينياز از اين منبع و ابزار معرفتي نيستيم .قرآن نيز بهرهگيري حواس

خ َرجَكُم ّمِن
را براي كسب معرفت و علم ،در آياتي مورد اشاره قرار داده است» :وَ اللَّ ُه َأ ْ
سمْ َع َو ا ْلأَبْصَ َر َو الْ َأفِ َد َة َلعَ َّلكُ ْم َتشْكُرُون«
ل لَكُ ُم ال َّ
بُطُو ِن ُأ َمّ َهتِكُ ْم لَا َتعْ َلمُو َن َش ًيا َو جَ َع َ
)نحل .(٧٨ :بهرهگيري از حس و تجربه و دستاوردهاي علمي تأييدشده كه داراي اعتبار
و پايايي نسبي هستند ،پشتوانهاي متقني براي تحليل زندگي بشر و بخشي از
زيستجهان انسان قلمداد ميشود .البته تذكار اين نكته لازم است كه بهرهگيري و
استفاده از حس و تجربه براي شناخت ،غير از حسگرايي و تجربهگرايي به عنوان يك

١٦١

فلسفه و رويكرد است كه در فلسفة تجربي غرب با عنوان پوزيتويسم حاكم بوده است.
 .٤تاريخ
باقيماندة گذشته به دست ميآيد .درحقيقت ،خود ،جزئي از طبيعت قلمداد ميگردد؛
ي در حال حركت و جريان ميباشد .مطالعة دربارة
ولي موضوع تاريخ ،جامعة انسان ِ
جهان و جهان فرهنگي گاه به صورت ايستا و ثباتگرايانه انجام ميشود و گاه در
ارتباط با فرايند زماني و نسبت حال با گذشته و آينده و اصول ًا قوانين تحولات و
تغييرات جامعه مورد بحث واقع ميشود كه از سنخ تاريخ يا فلسفة تاريخ به حساب
ميآيد؛ اما به هر صورت ،تاريخ بيانكننده و انتقالدهندة ذخيرههاي فرهنگي و دانشي
نسل گذشته است كه با آن زيست كردهاند و الهامبخش عمل ميباشد .هدف تبيين
تاريخي اين است كه با دراختيارقراردادن مجموعهاي از واقعيتهاي گذشته نشان دهد
رويدادهاي مورد نظر امري اتفاقي نبوده ،بلكه با درنظرگرفتن برخي از شرايط پيشين يا
همزمان متوقع بوده است .توقع مورد نظر در اينجا پيشگويي يا غيب گويي نيست ،بلكه
پيشبيني علمي عقلانياي است كه مبتني بر فرض قوانين عالم است )ر.ك :استنفورد،

 ،١٣٨٥ص.(١٠-٩
توجه به مطالعة فرهنگها و وقايع گذشته در تبيين تاريخي و بسط قوانين و
تجربيات گذشته براي زندگي كنوني و آينده ياري ميرساند و اين نوع نگرشهاي
تاريخي ما را به يك نوع فلسفة تاريخ نزديك ميكند .يافتن الگوها در تاريخ ،خاص
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معرفت تاريخي يك معرفت مستقيم قلمداد نميشود و به واسطة اسناد و مدارك

فلسفة تاريخ است و مطالعة گذشته به جهت اينكه بنيان تمام تاريخ ميباشد ،الگوها و
علل وقايعي را كه در آينده نيز ادامه دارد ،بازنمايي ميكند.
حيات انسانها به عنوان موجود داراي عقل و شعور ،در هر دورهاي از تاريخ،
تجربيات ارزندهاي از خود به جاي گذاشته كه مطمئناً براي نسلهاي بعد در توليد
معرفت و دانش بسيار مفيد است؛ كنشهاي گروههاي اجتماعي پيشين ،ذخيرهاي براي
١٦٢

عبرت گروهها و نسلهاي جديد است تا با اتّكا بر آن ،نظم ،نظام و جامعهاي ايدئال
شكل بگيرد .از آنجا كه تاريخ داراي سنّتهايي است كه خارج از اختيار بشر نيست و
انسان ميتواند در آنها نقش ايفا كند )مطهري ،١٣٧٧ ،ج ،١٣ص ،(٣٨٥بسياري از آيات
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قرآن به سير در زمين سفارش ميكند )انعام /١١ :نمل /٦٩ :عنكبوت /٢٠ :روم /٤٢ :غافر:

 /٨٢محمد (١٠ :و انسان را براي شناخت جهان واقعي خود ،به مطالعة تاريخ احاله
ميدهد و در آيات متعدّدي ،انسان را به مطالعة تاريخ گذشتگان و عبرتگيري از
سرنوشت اقوام پيشين سفارش كرده تا گفتمان حقيقي خود كه شاهراه واقعي به سوي
فرجام نيك است ،حاكم گردد.
قرآن ضمن دعوت به مطالعة اقوام گذشته ،آن را همچون منبعي براي كسب علم
معرفي كرده و تاريخ بشر و تحوّلات آن را طبق سلسلهاي از سنن و نواميس
صورتبندي ميكند كه حسابهاي دقيق و منظّم دارد و با شناخت آن حسابها و
قانونها ميتوان تاريخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم
حاضر از آن بهرهگيري كرد )مطهري ،١٣٧٠ ،ج ،٢ص .(٧٠قرآن از تاريخ اقوامي سخن
ميگويد كه به خاطر يك عامل انحطاطي اجتماعي ،مستوجب عذاب يا فروپاشي جامعة
ن تَ َفرَّقُو ْا َو اخْ َتلَفُو ْا
خود شدهاند؛ اين عامل ممكن است تفرقه و تشتت ) َو لَاتَكُونُو ْا ك َالَّذِي َ
ب عَظِيم( )آل عمران (١٠٥ :يا ترك امر به
ك لَ ُه ْم َعذَا ٌ
ت َو ُأ ْولَئ َ
مِن بَعْ ِد مَا جَا َءهُ ُم الْ َبيِّنَا ُ
س مَا كَانُو ْا يَ ْفعَلُون( )مائده (٧٩ :و غير آن
معروف )كَانُواْ لَا يَتَنَا َهوْ َن عَن ّمُنكَرٍ َف َعلُو ُه لَ ِبئْ َ
باشد؛ البته مشروط به اينكه آن علت به عنوان يك جريان و گفتمان و سركشي جمعي
درآمده و به تعبير جامعهشناسان حالت آنومي پيدا كرده باشد )گيدنز ،١٣٨٢ ،ص/٧٩

تنهايي ،١٣٧٣ ،ص .(١٤٩در اين صورت يا جامعه از درون و بر اثر عوامل درونزا رو به
تحليل ميرود و يا بر اثر عوامل برونزا مانند جنگ ،فتح و غلبه دچار بيساماني
ميگردد.
با سير آيات و مطالعة سرگذشت و تاريخ اقوام مختلف در قرآن ميتوان پيامدهاي
متعددي را گزارش نمود كه از نگاه قرآن همگي قانونمند و تحت ضابطه بوده و معلول
كارهاي ارادي آدمياناند و تعذيب و تنعيم اقوام تابع اعمال آنان ميباشد )نحل/١١٢ :

اعراف /٩٦ :انفال /٥٣ :رعد .(٣٢ :قرآن صحنة تاريخ را همچون همة پديدههاي ديگر

١٦٣

ن قَ ْد َأ ْرسَلْنا
داراي قوانين و سنتهايي ميداند كه از ابتداي رسالت تشريع شده» :سُ َّن َة َم ْ
رد ميكند )صدر ،١٣٦٩ ،ص (١٠٦و آنها را غير قابل تحويل و تبديل ميداندَ » :و لا َتجِ ُد
حوِيلا« )اسراء (٧٧ :و چون انسان تحت سيطرة سنتها و قوانين تاريخ است
ِلسُنَّتِنا َت ْ
)صدر ،١٣٦٩ ،ص ،(٧٩علل زمينهساز انحطاط جامعه را نيز بايد در متن جامعه و اعمال
انسان جستوجو كرد و از نظر قرآن اين به عنوان يك منطق و قانون اصلي در ميان
تمام انسانها و تاريخ جوامع در جريان خواهد بود كه اگر نقش تاريخيشان را به طور
صحيح ايفا نكنند ،گروه ديگر را جايگزين خواهد كرد )آل عمران /١٤٠ :طباطبايي،١٤١٧ ،

ل تاريخ
ج ،٤ص /٣٧صدر ،١٣٦٩ ،ص(٨٠؛ لذا از جمله سنّتهاي مهم خدا در طول ك ّ
انسانيت ،سنّت زوال و سقوط جوامع است كه در فرايند انحطاط آن صورت ميگيرد و
عمر ملتها و تمدنها به فرجام ميرسد )اعراف /٣٤ :يونس /٤٩ :حجر.(٥-٤ :
 .٥فطرت و شعور باطﻦ
خداوند دستگاه فكري و ساختمان انساني را به نحوي تعبيه كرده است كه بسياري از
حقايق را بنفسه و ذات ًا درك كند .اين حقايق نه بر اساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي
است كه حكم آن با تغيير شرايط اجتماعي تغيير كند و نه به حسب اكتساب و تلاش
است كه گاه باشد و گاه نباشد؛ بلكه اين امور تقاضاهايي است كه در نهاد و سرشت
انسان قرار داده شده و كمتر كسي منكر اين ارزشهاي انساني و فطري ميباشد .ايمان
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ك ِمنْ ُر ُسلِنا« )اسراء (٧٧ :و اصرار بر قطعيت آنها دارد و تصادفي تلقي كردن آنها را
َقبْلَ َ

حقيقي به خدا از جمله امور فطري است كه انسان بدان نيازمند است )صدرالدين

شيرازي ،١٣٦٦ ،ج ،١ص (٢٤١و درون هر فردي به صورت تكويني نهاده شده است
)همان ،ج ،٢ص .(٤٦قرآن پذيرش اسلام را بازگشت به فطرت و اقتضاي آفرينش
ت اللَّ ِه الَّتِي فَ َطرَ
حنِيف ًا ِفطْ َر َ
ك لِلدِّينِ َ
تبديلناپذير خود معرفي كرده استَ » :فأَقِمْ وَجْ َه َ
ن أَكْ َثرَ النَّاسِ لاَ َي ْع َلمُو َن« )روم.(٣٠ :
ك الدِّينُ الْقَ ِّيمُ وَل ِك َّ
ق اللَّ ِه ذلِ َ
ال ّنَاسَ عَلَ ْيهَا ل َا تَبْدِيلَ لِخَ ْل ِ
١٦٤

اين قوة دروني شايد همان بخش ناخودآگاه و عمدة شعور انسان است كه ممكن است
شعور ظاهر انسان از آن بيخبر باشد كه از جمله اقتضائات ذاتياش مشحونبودن از
ك أَ ّلَا َتعْبُدُو ْا ِإلَّا إِيَّاه«
ميل سرشار انسان به يگانهپرستي و خداباوري استَ » :و قَضﻰَ َربُّ َ
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)اسراء (٢٣ :و انسان همواره بر اين فطرت باقي است و مسمّاي ديگري را با خدا قرار
نميدهد )صدرالدين شيرازي ،١٣٦٦ ،ج ،١ص.(٣٦٩
در كنار تفاوتهايي كه انسان با حيوانات ديگر در حوزة ادراكات دارد ،مهمترين
امتياز او گرايشهاي ويژة دروني اوست كه بر اساس خودمحوريها نيست و نوعي
قداست و دگرخواهي در آنها وجود دارد كه اين گرايشهاي خاص را ميتوان به
فطريات احساس انسان تعبير كرد )مطهري ،١٣٧٣ ،ص .(٧٤اين گرايش بخش وسيعي از
جهانشناخت و زيستجهان افراد انساني را در بر ميگيرد كه تبلور آن در كنشهاي
اجتماعي و گرايشهاي فرهنگي انسان در جامعه خود را هويدا ميسازد .قرآن به حكم
اين بعد فطري انساني كه خود منشأ يك سلسله انديشهها و خواستهاست ،دعوت
توحيدي انبيا را پاسخ به اين نياز فطري ميداند و زيربنايي جز اين نياز براي توحيد
قايل نيست.
برخي مفسران معتقدند اسلام قوانين و تشريع خود را بر اساس فطرت و نظام تكوين
پيريزي نموده است )طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،٤ص(١١٤؛ چراكه اساساً فطرت انسان اقتضاي
چنين ديني را داشته ،به سوي آن راهنمايي ميكند )همان ،ج ،١٦ص (٢٩٠-٢٨٩و شريعت
اسلام و قوانين آن ،متناسب با سنتهاي جاري در تكوين بنا شده است كه مصالح زندگي
دنيوي و اخروي او را تأمين مينمايد؛ لذا اسلام در تشريع خود تنها كمالات مادي را در

نظر ندارد ،بلكه علاوه بر جنبة مادي به كمالات روحي و سعادت معنوي او هم توجه
جو َرهَا َو تَ ْقوَئهَا« )شمس (٨ :ميگويد كمال نفس انساني
دارد .وي در ذيل آية » َفأَلهْ َمهَا ف ُ
در اين است كه بر حسب فطرت بتواند فجور را از تقوا تشخيص دهد و به مفاد اين آيه
و آيات ديگر ميتوان فهميد كه دين يعني تسليمشدن در آنچه از ما ميخواهد كه فطري
نفس خود ماست )طباطبايي ،١٤١٧ ،ج ،٢٠ص(٢٩٨؛ اما در عين حال وي فطرت را در
كشف جهان فرهنگي به عنوان يك منبع معرفتي اساسي در نظر ندارد؛ زيرا اختلاف در
زندگي اجتماعي انسان ،ابتدا توسط فطرت او انجام شده است؛ از اين رو در حالي كه

١٦٥

طبيعت انسانيت اين اختلاف را پديد آورده و باعث شده است انسان از رسيدن به كمال و
آنچه را كه فاسد كرده ،اصلاح كند و بايد اصلاح از جهت ديگري غير جهت طبيعي باشد
)همان ،ج ،٢ص .(١٣٠بدين جهت خداوند از راه بعثت انبيا و تشريع شرايع اسلام ،نوع
بشر را به سوي كمال لايق و اصلاح حقيقي رهنمون شده ،اختلاف آنان را برطرف
ميسازد .وي ميگويد از جمله شئون خدايي ،هدايت بشر به كمال وجودي و به سوي آن
چيزي است كه خلقتش را تمام كند و معلوم است انسان خودش نميتواند به كمك
فطرتش نقيصة خود را برطرف سازد؛ زيرا فطرت خود او نقيصه را پديد آورده و
نميتواند آن را برطرف سازد؛ ناگزير اصلاح بايد از جهت ديگري غير از طبيعت باشد و
آن منحصر ًا جهتي الهي يعني همان وحي و نبوت است )همان ،ص.(١٣١
شايد مقصود علامه را درباره بحث عدم كفايت فطرت در منبعيت اين گونه بتوان
توجيه كرد كه ممكن است انسان در زندگي اجتماعي و رخدادهاي مختلف زندگي
فطرت پاك انسانياش را از دست داد ،طبيعت روحي او تغيير يابد و چه بسا سرشت
درونياش در حيات اجتماعي ،به سوي سركشي و بهرهكشي گرايش پيدا كند؛ لذا اين
ت آلوده شده ديگر نميتواند منبع شناخت براي انسان باشد .به تعبير علامه به حكم
فطر ِ
عقل و تجربه راه رفع اختلافهاي انسان در تفهيم الهي از راه وحي و نبوت ميباشد
)همان ،ص.(١٣٢
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سعادتي كه لايق و مستعد رسيدن به آن است ،محروم شود؛ بنابراين خودش نميتواند

 .٦شهود يا ادراك ﺣضوري
علم حضوري و وجدانيات كه بر اساس آن برخي واقعيتهاي انساني با مراجعه به
درون خود و بدون واسطه ادراك ميشود نيز پارهاي از منابع شناخت براي استخراج
جهان فرهنگي قرآني قلمداد ميشود؛ حتي برخي فلاسفه معتقدند تمام علوم حصولي و
اطلاعات معمولي و ذهني ما نسبت به دنياي خارجي و دنياي داخلي و نفساني نيز به
١٦٦

علم حضوري بر ميگردند و انسان با مراجعه به خود ميتواند آنها را در خود بهخوبي
بيابد )مطهري ،١٣٥٩ ،ص(١٩١-١٩٠؛ لذا براي درك منطق ساختاري و سازة معناپردازانة
قرآن در ترسيم يك جهان فرهنگي كافي است انسان شناخت كاملي از خود و درون
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خود داشته باشد .درواقع علم حضوري به خداوند و ادراك جهان از راه شهود ،داراي
مراتب مختلفي است كه وجود تشكيكي شناخت حاصل از آن بر حسب قُرب و بُعد
موجود معلول به خداوند سبحان متفاوت ميشود .صدرالمتألهين در اين باره ميگويد:

ت هستيبخش )افاضهكننده(
هر يك از ممكنات به اندازهاي كه ملاحظهكردن عل ِ

براي معلول )مفاضٌعليه( ممكن است ملاحظه كند ،پس هر يك از ممكنان از
تجلي ذات واجب تعالي ،به اندازه ظرف وجودياش بهرهمند ميشود و از آن

به مقدار ضعف و قصور و محدوديتي كه نسبت به احاطة او دارد ،محروم
ميگردد .اين محروميت به خاطر دورياش از سرمنشأ هستي است كه برخاسته

از ضعف وجودش و يا مقارنت آن با عدمها و قوهها و مواد است )صدرالدين
شيرازي ،١٩٨١ ،ج ،١ص.(١١٤

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
شناخت ،تكعاملي نمينگرد ،منبع كشف و ابزارهاي شناخت جهان فرهنگي نيز
محصور در يكي از موارد برشمرده نيست و روشن است براي طرح و شناسايي اين
جهان ،تنها احاله به منبعي واحد از معرفت ،كاري ناتمام است .قرآن قلمروهاي عقل و
حس و قلب و موضوعات آنها را جداي از هم و متفاوت ميداند و در جايي كه در

شناخت جهان نيازمند حس يا عقل باشد ،به منبعي ديگر ارجاع نميدهد .در يكجا به
شناخت حسي و عقلي دعوت ميكندَ » :و ال َّل ُه َأخْ َرجَكُم ّمِن بُطُو ِن ُأ َمّ َهتِكُ ْم لَا تَ ْعلَمُو َن شَيًا
سمْ َع َو ا ْلأَبْصَ َر َو الْ َأفِدَة« )نحل (٧٨ :و در جاي ديگر انسان را به درون
ل لَكُ ُم ال َّ
َو جَ َع َ
خويش ارجاع ميدهد و برونگرايي و درونگرايي را دوش به دوش هم در آيات
زيادي مطرح ميكند؛ از اين رو در كشف و استخراج جهان فرهنگي قرآن بهرهگيري از
تمام اين منابع ضرورت دارد.

١٦٧

نتيجﻪگيري
جهان فرهنگي پردازش يك برداشت جامع و حوزة وسيعي از ادراكات نظاميافته است
منسجمي شالودة اصلي زيستجهاني را تشكيل ميدهد و معنابخش هويّت و زندگي
انسان است.
اصول ًا جهان فرهنگي در هر جهانبيني ،اعم از الهي يا مادّي ،ريشه در نظام دانايي
خاص خود دارد .اين نظام ،با تفسيري كه از هستي ،انسان و معرفت ارائه ميكند،
حاوي مباني خاص و اهداف زندگي است كه نوعي دستگاه منطقي ويژهاي بنا ميكند
كه تفسير برخاسته از آن در بارة حيات ،انسان ،معرفت و شيوة نيل به آن متفاوت است.
اين مفروضات كه درواقع مباني فكري يك نظام قلمداد ميشوند ،با هر زاوية نگاه
ميتوانند در دامن خود يك روش بنيادين را معرفي كنند و از رهگذر آن جهان فرهنگي
و درنتيجه فلسفة اجتماعي ويژة خود را توليد كنند .اين مباني چنانچه از آبشخوري
الهي و يا مادي تغذيه نمايد ،هستي و انسان را نيز تابعي از خود ميسازد؛ لذا رابطة
انسان و جهان نيز در همين مدار تحليل ميشود و توليدات عيني و ذهني متناسب خود
را توليد ميكند .از جمله مهمترين اين مباني ،مبناي معرفتشناختي است و در منطق و
نگرش قرآني ميتواند شالودهساز اساسي در بازتوليد يك فراگفتمان يا گفتمان برتر
براي ساماندهي يك جهان فرهنگي قلمداد شود.
از آنجا كه چگونگي حصول شناخت نسبت به جهان هستي و سپس نگرش به
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كه مشتمل بر مجموعهاي از عناصر بينشي ،ارزشي و رفتاري است كه طي منطق

اصل پديدههاي پيراموني اعم از مسائل مربوط به جهان اجتماعي و روابط مختلف
انساني و جهان فرهنگي اعم از دادهها بيناذهني و تجليات مختلف آن ،افق ديد و منطق
فهم و نوع پردازش او را معين ميسازد ،پاسخ به اين سﺆال كه روش دستيابي به اين
شناختها چيست ،داراي اهميت است.
در گفتمان حاصل از فلسفه و فرهنگ غرب ،به خاطر استيلاي افراطي رويكرد
١٦٨

آمپريسم )افراط در علمباوري و اصالت دادن به تجربه( و فلسفة ماترياليسم
)ماديگرايي و اصالت ماده( ،مباحث فلسفي و وجودشناختي مربوط به آن را در
پديدههاي مادي و تجربي محدود ساخته و آگاهيهاي فاقد هويت الهي و مبادي عقلاني
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و آسماني بر فرهنگ و جامعه انساني حاكم شده است و نوعي بينش فلسفي خاص در
جريان معرفت سيطره انداخته است؛ اين در حالي است كه در مباني معرفتشناسي
جهان فرهنگي قرآني ،نگاهي كثرتگرايانه حاكم است و حس صرف ًا سطح متنازلي از
معرفت را شامل است؛ لذا هم بر جنبههاي دورني شناخت انسان تأكيد دارد و هم از
جنبههاي بيروني غافل نيست .در اين نگاه ،وحي كه مصون از هر گونه خطاست ،منبع
اصلي و در حول آن ،منابع و ابزارهاي ديگر از جمله عقل ،حس ،تاريخ ،فطرت و
شهود ،به عنوان منابع شناخت و توليد جهان فرهنگي و ابزارهاي آن قلمداد ميشوند.
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 .١٧ـــــ؛ تفسيﺮ القﺮآن الكﺮيم؛ قم :انتشارات بيدار.١٣٦٦ ،

پاييز  /١٣٩٩شمارة /٨٣ﺳيﺪﺣﺴيﻦ فخرزارع

 .١٨طباطبايي ،سيدمحمدحسين؛ اصول فلسفﻪ و روش رئاليسم؛ قم :نشر جامعه
مدرسين.١٣٥٩ ،
 .١٩ـــــ؛ الميزان في تفسيﺮ القﺮآن؛ قم :انتشارات اسلامي جامعه مدرسين١٤١٧ ،ق.

 .٢٠ـــــ؛ نهاية الحكمة؛ تعليق عباسعلي زارعي سبزواري؛ قم :مﺆسسه نشر اسلامي،
.١٣٨٨
 .٢١فضلالله ،سيدمحمدحسين؛ تفسيﺮ من وحى القﺮآن؛ بيروت :دار الملاك للطباعة
و النشر١٤١٩ ،ق.
 .٢٢فنايي اشكوري ،محمد؛ علم حضوري؛ قم ،مﺆسسه امام خميني.١٣٨٨ ،
 .٢٣گيدنز ،آنتوني؛ جامﻌﻪشناسي؛ ترجمه منوچهر صبوري؛ تهران :نشر ني١٣٨٢ ،
 .٢٤مصباح يزدي ،محمدتقي؛ آموزش فلسفﻪ؛ تهران :سازمان تبليغات اسلامي.١٣٧٩ ،
 .٢٥مطهري ،مرتضي؛ آشنايي ﺑا قﺮآن؛ تهران :انتشارات صدرا.١٣٧٠ ،
 .٢٦ـــــ؛ فطﺮت؛ تهران :انتشارات صدرا.١٣٧٣ ،
 .٢٧ـــــ؛ اصول فلسفﻪ و روش رئاليسم )مقدمه و پاورقي(؛ قم :نشر جامعه
مدرسين.١٣٥٩ ،
 .٢٨معلمي ،حسن؛ نگاهي ﺑﻪ مﻌﺮفﺖشناسي در فلسفة اسلامي؛ تهران :پژوهشگاه

فرهنگ و انديشة اسلامي.١٣٧٨ ،
 .٢٩مظفر ،محمدرضا؛ اصول الفقﻪ؛ قم :انتشارات اسماعيليان.١٣٧٣ ،

 .٣٠مطهري ،مرتضي؛ »شرح مبسوط منظومه« ،مجموعﻪ آثار؛ ج ،٩تهران ،انتشارات
صدرا.١٣٧٧ ،

 .٣١صدر ،سيدمحمدباقر؛ »فلسفتنا« ،موسوعة الشهيد الصدر؛ ج ،١قم :مركز

الابحاث و الدراسات التخصصية للشهيد الصدر١٤٢٤ ،ق.

١٧١

 .٣٢رازي ،فخرالدين؛ مفاتيح الغيب؛ بيروت :دار احياء التراث العربي١٤٢٠ ،ق.
خسرو.١٣٧٣ ،
;34. Robert Audi; The Cambridge Dictionary of Philosophy
1999.
35. Routledge Encyclopedia Philosophy; Edward and
Crraige; 1998.

مباني معرفتشناختي جهان فرهنگي قرآن

 .٣٣طبرسي ،فضل بن حسن؛ مجمﻊ البيان فيتفسيﺮ القﺮآن؛ تهران :انتشارات ناصر

