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 سخن پژوهشگاه

در ] یانسـان یهـا دهیو ضبط و مهار پد یزیر ور شناخت، برنامهبه منظ[ یپژوهش در علوم انسان
نـار کدر  یانیـوح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذکان یبشر ضرورت یسعادت واقع یراستا
ل جوامـع، شـرط یاص یها و فرهنگ و ارزش ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نیا ییارآکو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و  یـکجامعـه از  یهـا تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اکپژوهش 
گـر ید یاز سـو یرانـین مؤلفه فرهنگ ایتر یو اساس یانیوح یها آموزه ن یتر اسالم به عنوان متقن

گاه نیاست؛ از ا  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یق از معارف اسالمیق و عمیدق یرو، آ
 .برخوردار است یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یو بوم

نـه ی، زمیاسالم یانگذار جمهوریبن ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
ت یو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یارکدفتر هم یریگ لکش
نه ین نهاد، زمیتجربه موفق ا. ل گرفتکش ین نهاد علمید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا

در سـال  یگسترش آموزش عـال یب شورایآن فراهم آورد و با تصو یها تیگسترش فعال یرا برا
حوزه و  یمؤسسه پژوهش«به  ١٣٨٢س شد و در سال یتأس» ده حوزه و دانشگاهکشپژوه« ١٣٧٧
 .افتیارتقا » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

ارائه نموده  یبه جوامع علم ین خود خدمات فراوانیرسالت سنگ یفاینون در اکپژوهشگاه تا
اشـاره  یه علمـیتاب و نشـرکها  رجمه و انتشار دهف، تیه، تألیتوان به ته یه از آن جمله مکاست 

 .ردک
ارشد و دکتری برای دانشـجویان رشـته  یارشناسکمقاطع  در یتاب به عنوان منبع درسکن یا

 سه



 

تواننـد از  یز مین یقیتحق ۀنین زمیمندان به ا گر عالقهیه البته دکفراهم آمده است  »علوم تربیتی«
 .مند شوند آن بهره

 یشـنهادهایو پ یی، راهنمـایارکـشـود بـا هم ینظران ارجمند تقاضا م صاحباز استادان و 
از یـگـر آثـار مـورد نین دیتاب حاضر و تدوکن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح

 .دهند یاری یجامعه دانشگاه
آقـای  االسالم والمسلمین حجت، یگرام ۀسندینو یها داند از تالش یان پژوهشگاه الزم میدر پا
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  شگفتاریپ

ن خـدمت را عطـا یـق انجـام ایـن بنـده توفیه به اکر و سپاسگزارم کمتعال و مهربان را شا یخدا
 ،شکو خانـدان پـا یامبر رحمت، محمد مصطفیها را نثار پ ن درودها و سالمیردند و بهترک
  .ت رهنمون هستندیر هدایت را به مسیه بشرکنم ک یفرجه، م یتعال هللا عجل یامام مهد ویژه به

انتقـال . داردعهـده  بـه یمهمـ فیمهم جامعه اسـت و وظـا یاز نهادها یکیت یم و تربیتعل
هـا و  هـا، دانـش هـا، مهـارت ییبـه آنـان، پـرورش توانـا یبخشـ تید و هویفرهنگ به نسل جد

 ردهکـن یخود را تـأم یزندگ یو معنو یماد یازهایه بتوانند نک یا گونه نان بهالزم در آ یها نگرش
  . ارامد باشندکد و یآن مف ۀرشد و توسع یخود، در راستا ۀاز جامع یعضو عنوان به آنافزون بر
 یاجتماع ۀباشد، صبغ یه فردکش از آنیه بکاست  یبشر یها تیاز فعال یکیت یم و تربیتعل

گاه یبشر، مبتن یاعمال اراد ۀدارد و مانند هم رو،  نیـاز ا. است یانش و متوجه به هدفو د یبر آ
نه به اهـداف مـورد نظـر خـود در ین هزیمترکن وجه و با یه بتواند به بهترکنیا یبرا یا هر جامعه

ه کـت اسـت یـم و تربیتعلـ دربارۀق یتأمل و تحق ،رکازمند تفیابد، نیت دست یم و تربیتعل ۀنیزم
  . شود یارائه م یتیحاصل آن در قالب علوم ترب

 یها سـه بـا رشـتهیگرچـه در مقاه کاست  »تیم و تربیتعل ۀفلسف« یتیترب یها از دانش یکی
در  یتـر اسـت، امـا نقـش مهـم و راهبـرد ، جوان»یتیترب یشناس روان«مانند  یتیگر علوم تربید
ر و یت مسـیـم و تربیتعلـ ۀفلسـف. دارد یتیترب یها قات و معرفتیتحق یریگ و جهت یریگ لکش

ت، یـم و تربیتعلـ ییردن هدف غـاکرا با مشخص  یا ت هر جامعهیم و تربیتعل یلک یریگ جهت
ه کـت اسـت یـم و تربیتعلـ ۀفلسـف. نـدک ین مـییجامعه، تعک یو فرهنگ  ینیب متناسب با جهان

م و یتعلـ ۀ؛ فلسـفد داشـته باشـدیـبا ییها یژگیجامعه چه وک یند انسان مطلوب ک یمشخص م
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م یم بر تعلکحا یلکم بر جامعه اصول کبرگرفته از فرهنگ حا یارهایاساس معه برکت است یترب
 يك كدامت، یمختلف آموزش و ترب یها ان روشید از میگو یند و به ما مک ین مییت را تعیتربو 
 يـك  كـدام مختلف،  یان محتواهاینار گذاشته شود و از مکد یباک ی دامکار گرفته شده، ک د بهیبا
 نیـیت بـا تعیم و تربیتعل ۀن فلسفیهمچن. آموزان آموزش داده شود د به دانشینبا يك كدامد و یبا
ت یـم و تربیتعل یها ا حوزهی  ه در چه حوزهکند ک یت مشخص میم و تربیتعل یلکر و اصول یمس

ت جهـت یـم و تربیقـات تعلـیق بـه تحقیـن طریاز است و از ایشتر نیبه دانش و معرفت تازه و ب
  .شود یم ید علمیجد یها رشته یریگ لکدهد و موجب ش یم

تمدن و فرهنگ خاص ک یه در دامن که در خأل، بلخصوصًا ن یتیعمومًا و علوم ترب یعلوم انسان
امـل خـود بـه علـوم کز رشـد و تیبقا و ن یتمدن و فرهنگ براک ی اساساً . نندک یمتولد شده و رشد م

اما . ندک یج مین علوم بسید ایتول یتوش و توان خود را برا ۀ، همجهت همین بهاز مبرم دارد و ین یانسان
رش، هم به یمتغ ِی و صور یو عوارض ظاهر ها یژگیهم به لحاظ و یه فرهنگ و تمدن بشرکاز آنجا 

ز یـن ینده و متنوع است، علـوم انسـانکر و پرایثکه کِت ثابتش، نه واحد و متحد، بلیلحاظ ذات و ماه
و  یظـاهر یهـا یژگیز هم به لحـاظ وین یعلوم انسان. برد یرا از مادر خود به ارث م ها یژگین ویهم
د از علـوم یـتـوان و نـه با ین، نـه میبنابرا. ت، متعدد و متنوع استیو ماه ، هم به لحاظ ذاتیصور
متعـدد و  یها و تمـدن هـا معتقد باشـد فرهنگ یسکه کنیمگر ا سخن گفت، یواحد و جهان یانسان

 ۀتجربـ. نـدکدا یـبر جهان سـلطه پ یان بروند و فرهنگ و تمدن واحدیم د ازیم بر جهان باکمتنوع حا
ف یا تضـعیـ یحلم یها بردن فرهنگ انیم از ۀنیدر زم یغرب یشورهاکافرجام و ن کاما نامبار یطوالن

  . ن مطلب استید ایز مؤیجهان ن یشورهاکگر یبر د یردن فرهنگ غربک م و مسلطکآنها و حا
بوم تنهـا بـه  ستیه هر زکاست و از آنجا  یتیتربو علوم  یبوم علوم انسان ستیفرهنگ و تمدن ز

هـر  بوم سـازگار باشـد، سـتیآن ز یهـا یژگیه بـا وکـدهد  یتولد، بقا و رشد را م ۀاجاز یموجودات
سـازگار بـا  یتـیو علـوم ترب یز تنها به علوم انسانین یبوم علوم انسان ستیز عنوان به یفرهنگ و تمدن

تمـدن و ک یـه کـنیروشـن دارد و آن ا ۀجینتک ین یا. دهد یو رشد را م یتولد، ماندگار ۀخود اجاز
فرهنگ و تمدن متفاوت و مخالف خود وارد ک یاز خود را از یمورد ن یعلوم انسان دتوان ینمفرهنگ 

 ید علـوم انسـانیـفرسـا در تول طاقت یها ن تالش و زحمتیر بار سنگیاز ز هب شانیترت نیند و بدک
سـت، ین یفرهنگ و تمدن خاص، وارداتک یمتعلق به  یتیو علوم ترب یعلوم انسان. ندک یخال یبوم
نـه  یغربـ یتیو علوم ترب یعلوم انسان. د شودید توسط خود آن فرهنگ و تمدن تولیبا. است یدیتول
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الت کاز مشـ یلکند و نـه مشـکماندگار شود و رشد  یر غربیغ یها بوم فرهنگ ستیتواند در ز یم
  .ندک یجاد میآنان ا یبرا یا الت تازهکند، مشکرا حل  یلکند و اگر مشک یآنها را حل م
اورنـد و رشـد یگـر دوام بیتوانند در فرهنگ و تمـدن د یم یغرب یدو صورت علوم انسان البته، در

و  ها یژگیج ویتدر ، بهیم فرهنگ و تمدن غربیزبان تسلیه فرهنگ و تمدن مکصورت نخست آن. نندک
 یاز ابزارهـا یکی یغرب یه خود علوم انسانکت بدهد یر ماهییات خود را از دست داده و تغیخصوص
شـدن در برابـر  میزبـان بـدون تسـلیفرهنگ و تمـدن م هکصورت دوم آن. ن هدف استیبه ا دستیابی

. فـراهم آورد یغربـ یو رشـد علـوم انسـان یماندگار یبرا یمصنوع یطی، محیفرهنگ و تمدن غرب
را به صورت  یط مناسبیگر، محید یبوم ستیاهان سازگار با زید و رشد گیتول یشاورزان براکه ک چنان

و  یداریـعلوم نه پا یا ه رشد گلخانهکح ندارد یبه توض یازین. آورند یبا نام گلخانه فراهم م یمصنوع
  .یعیاست تا طب ینیئشتر تزیب ؛د باشدیزبان چندان مفیفرهنگ و تمدن م یتواند برا یدوام دارد و نه م

تمـدن ن فرهنـگ و یتر میتوان گفت قد ین در فرهنگ و تمدن دارد و میرید ۀه سابقکشور ما ک
دارد و  یز بـا فرهنـگ و تمـدن غربـیمتفاوت و متمـا یشور است، فرهنگ و تمدنکن یمتعلق به ا

و اقتضـائات آن  هـا یژگیه هم سازگار با وکخاص خود است  یتیازمند علوم تربین جهت همین به
بـه علـوم  یابیدست یدار برا شهیم و رین فرهنگ و تمدن عظیا. باشد، هم در خدمت بقا و رشد آن

راهه و تنها راه دوم یبست است و ب راه اول بن. دیردن و تولکوارد : از خود دو راه داردیمورد ن یتیبتر
 یتـیامـل علـوم تربکطـرد  ینار گذاشتن راه اول به معنـاکالبته، . د استیه راه تولکماند  یم یباق
ت یـم و تربیتعلـ ۀنـیدر زم ها گـر تمـدنیو د یتمدن غرب ۀردن از علم و تجربکو استفاده ن یغرب
گـران یبودن بـه اسـتفاده از علـوم د یصرف و راض ییگرا مصرف ینف یه تنها به معناکبل. ستین

  .در آن است یلکو  یآن و بدون انجام اصالحات جزئ یزان سازگاریر و تأمل در مکبدون تف
راث یـم یبـازخوان یسازوار بـا فرهنـگ و تمـدن خـود یتید علوم تربیتول یها از روش یکی
آن در  یهـا ن داللتیاسـتخراج و تـدو افـزون بـر ین بازخوانیا. است یتیآن با نگاه ترب یفلسف
متناسب بـا اوضـاع و  ِی ت بومیم و تربیتعل ۀن فلسفیتدو یالزم برا یت، مواد و مبانیم و تربیتعل

  . گذارد یار ما میز در اختیرا ن یاحوال فعل
در فرهنــگ و تمــدن  اينكــهه بــه انجــام نشــده و بــا توجــ یارکــنــه ین زمیــه در اکــاز آنجــا 

 ۀالن پـروژکـه، یـمـت متعالکمشاء، اشـراق و ح: وجود دارد یتب فلسفکسه م یرانیا−یاسالم
ت مشاء، یم و تربیتعل ۀفلسف ۀه سه پروژک» یرانیا−یت در تمدن اسالمیم و تربیتعل یها فلسفه«
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 ١٣٨٧شـد، در سـال  یه را شـامل میـت متعالیم و تربیتعل ۀت اشراق و فلسفیم و تربیتعل ۀفلسف
. ب و اجـرا شـدی، تصـویپژوهشگاه حوزه و دانشگاه طراحـ یتیتوسط نگارنده در گروه علوم ترب

ت یـم و تربیتعلـ ۀفلسـف«توسط نگارنده، پـژوهش در » ت مشاءیم و تربیتعل ۀفلسف«پژوهش در 
ت یـم و تربیتعلـ ۀفلسـف«و پـژوهش در  ین محمد بهشتیوالمسلم االسالم توسط حجت» اشراق

سـته یه شاکن اجرا شده یق و تدویتحق ید بهشتیتر سعکاالسالم د توسط حجت» هیمت متعالکح
   .دیعمل آ به یمال قدردانکن دو بزرگوار یا یارکجا از هم نیاست در هم
ن یتـدو یپـنج سـاله بـرا یحاصـل پژوهشـ ،شـود یم ارباب معرفـت مین مجلد تقدیآنچه در ا

 یمبـان«مجلـد نخسـت بـا عنـوان  :شود یدر دو جلد ارائه مه کاست » ت مشاءیم و تربیتعل ۀفلسف«
 یفلسف یدر جلد اول مبان. »ت مشاءیم و تربیتعل ۀینظر«و مجلد دوم با عنوان » ت مشاءیم و تربیتعل
، یوجودشـناخت یشـامل مبـان( یعی، مابعـدالطبیشـناخت معرفت یت مشاء شامل مبـانیم و تربیتعل

 ی، بررسـیاجتماع−یاسیس یو مبان یشناخت ، اخالقیاختشن ، انسان)یشناخت و جهان یخداشناخت
 یبر مبان یمبتن یتیترب ۀیدر جلد دوم نظر. ت استخراج شده استیم و تربیتعل یآنها برا یها و داللت

  هـا شامل هدف، انواع، محتـوا، روش(، آموزش ها ت، اهداف، ساحتیف و ماهیشامل تعر یفلسف
  شـامل انـواع، ( یریادگیـ، )تیـترب یهـا الگوهـا و روششامل اهـداف، (ت ی، ترب)و فنون آموزش 
  .شده است یت بررسیم و تربی، عوامل، و مراحل تعل)یریادگی یها ند، عوامل و روشیفرا

ق یـن تحقیـدن ایانجـام رسـ در بـه یه بـه نحـوکـ یسانک ۀدانم از هم یان بر خود فرض میدر پا
 عنوان بـهه کـ یروانیش یتر علکن دیالمسلمو االسالم ژه از جناب حجتیو دادند، به یاریجانب را  نیا

االت کها را با دقت مطالعـه و اشـ نوشته ۀرده و همک یاریمانه بنده را ین جلد اول صمیمشاور در تدو
ــکآن را گوشــزد  ــد، همچن ــاب  ین محمــد بهشــتیالمســلمو االسالم جنــاب حجــت ن ازیردن و جن

، بـا نظـرات ردندک یابیدو مجلد را مطالعه و ارزه هر ک ید بهشتیتر سعکن دیالمسلمو االسالم حجت
 محترم ریمد ،یتر محمود نوذرکن دیالمسلمو االسالم ز از جناب حجتیاثر افزودند و ن یخود بر غنا

دن یانجـام رسـ و مساعدت در بهک مکگونه  چیه از هک ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یتیگروه علوم ترب
  . خواستارم یت و بهروزیآنان موفق ۀهم یخداوند متعال برا از. نمکر کردند، تشکغ نین پروژه دریا

  
 شهر مقدس قم

   یمحمد داود        
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م و یف، قلمرو و مسائل فلسـفه تعلـینخست، تعر: شود یاست دو موضوع بررسدر مقدمه الزم 
  . تیم و تربیتعل یفلسف یت و دوم، اقسام مبانیترب

قلمـرو و  دربـارۀدنبـال آن  ف و بهیتعر دربارۀ .تیم و تربیتعل ۀو مسائل فلسف قلمرو ،فیتعر 
 یبررس«ت را یم و تربیتعل ۀنجا فلسفیدر ا. وجود ندارد یت اتفاق نظریم و تربیتعل ۀمسائل فلسف

ار کـآن را اسـاس  ،ردهک یتلق» یفلسف یها افتهیو  مفروضات ۀیپا بر یفلسف روش با تیترب و میتعل
ردن کـ نخسـت، مشـخص: دو الزمـه دارد ین تلقـیـت بـا ایـم و تربیتعلـ ۀفلسـف. میده یقرار م

م یلسوف تعلـیف فیاز وظا یکیت و یم و تربیتعل ۀاز فلسف یبخش یفلسف یها افتهیمفروضات و 
مسـائل و  یبررسـ ۀیـو ما هیـارهـا و پایمع منزلـۀ بهها  افتهین مفروضات و یا زیرات است؛ یو ترب

 ها معمـوًال از سـنخ اصـول موضـوعه افتـهین مفروضـات و یـا. ت استیم و تربیموضوعات تعل
 ۀاز فلسـف یگـریبخـش د. شـوند ین و عرضه میتدو» تیم و تربیتعل یمبان«ر عنوان یهستند و ز

م و یمسـائل تعلـ ینقـد و بررسـ ْت یـم و تربیلسوف تعلیف فیگر از وظاید یکیت و یم و تربیتعل
ت یـم و تربیات تازه در مورد موضوعات و مسائل تعلـیو نظر یات اصالحینظر ۀز ارائیت و نیترب

گر متفـاوت اسـت، هـر ید یها هر فلسفه با فلسفه یها افتهیه مفروضات و ک، از آنجا دوم. است
م و یتعلـ ۀ، فلسـفسبب همین بهخاص است و  ۀفلسفک یبه  یکت متعلق و متیم و تربیتعل ۀفلسف
  . خاص باشد ۀفلسفک ید و بند یتواند آزاد از ق یت نمیترب

م و یتعلـ یها هیـا نظریـت را از دانش یتربم و یتعل ۀتوان فلسف یم ین تلقیا براساسن یهمچن
شناسـان در  روان یها افتـهی براسـاس یسکپس اگر  .ردکرا مشخص ک یجدا و قلمرو هر تیترب

ت اسـتنتاج و یـتربم و یتعلـ یرا بـرا ییها در انسان، اهداف، اصول، محتوا و روش یریادگیباب 
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ه گرچـه از روش یـن نظریـا چراکـهت دانسـت؛ یـم و تربیتعلـ ۀتوان آن را فلسف یند، نمکعرضه 
 یها افتـهی براسـاسه کـ، بلیفلسـف یها افتـهیمفروضات و  براساسرده، اما نه کاستنتاج استفاده 

، یها و مفروضـات اسـالم افتـهی براسـاس یسـکن اگـر یهمچن. دست آمده است به شناسی روان
م یتعلـ ۀتوان آن را فلسف یند، نمکت ارائه یم و تربیتعل یرا برا ییو محتوا ها اهداف، اصول، روش

اصـول و  ،خـود، اهـداف یتجربـ یها افتـهی براسـاس یسـکاگـر  کـه چنان. ردکـ یت تلقیو ترب
ان عرضـه کـودکآموزش فلسفه به  یدست دهد، مانند آنچه برا ت بهیم و تربیتعل یبرا ییها روش
  .ردک یت تلقیم و تربیتعل ۀتوان آن را فلسف یاست، باز هم نمشده 

، نـه یادیـتا حدود ز تیم و تربیتعل ۀت، روش فلسفیم و تربیتعل ۀاز فلسف ین تلقیا براساس
روش . ت متعلق به آن استیم و تربیتعل ۀه فلسفکاست  یخاص ۀامل، متأثر از فلسفکبه صورت 

م یتعلـ ۀو روش فلسف یلی، همان روش تحلیلیتحل ۀمتأثر از فلسف یلیت تحلیم و تربیتعل ۀفلسف
  . است یاس برهانیهمان ق یت سنتیو ترب

 ۀاز فلسـف یت، بخشـیـم و تربیتعلـ ۀاز فلسف ین تلقیا براساسه کم روشن شد یگفتاز آنچه 
 یگر، بررسیو بخش د) تیم و تربیتعل یمبان( یها و مفروضات فلسف افتهین یت تدویم و تربیتعل

ت یـم و تربیتعلـ یهـا و روش ، عوامل، محتـواها ساحتل اهداف، یاز قب تیم و تربیمسائل تعل
رده، کـ یروین قاعده پید از همیز بایت مشاء نیم و تربیتعل ۀن فلسفیتدو یب، برایترت نیبد. است

اد یـبـا توجـه بـه حجـم ز. مینـک یت مشاء، سپس مسائل آن را بررسیم و تربیتعل ینخست مبان
  .شود یم یو مسائل آن در مجلد دوم بررس ن مجلدیت مشاء در ایم و تربیتعل یمباحث، مبان
ت از چهـار نـوع مبنـا یـم و تربیتعل ۀآثار فلسف یدر برخ .تیم و تربیتعل یفلسف یاقسام مبان

 یو مبـان یشـناخت معرفـت ی، مبـانیشـناخت انسان ی، مبـانیشناخت یهست یمبان: اند ردهکبحث 
 یمبـان−تنها از سه نوع مبنـا  یفلسف یز در قسمت مبانیگر از آثار نید یدر برخ 1.یشناخت ارزش
ن یـن، ایبرابنا 2.بحث شده است −یشناخت معرفت یو مبان یشناخت انسان ی، مبانیشناخت وجود

 عنوان بـهد یـبا یچـه مبـاحث یت، در بخـش مبـانیم و تربیتعل ۀه در فلسفکشود  یسؤال مطرح م
  .مطرح شود یمبان

در  یبرخـ. وجـود نـدارد یدسـت کیـز یـه در آنها نکدهد  ینشان م یسیبه منابع انگل ینگاه
                                                               

 .درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایرانباقری،  .١
 .ریزی درسی براساس فلسفۀ مالصدرا برنامهمبانی تربیت اسالمی و علم الهدی،  .٢
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گـر، ید یبرخـ 1.انـد ردهکآنهـا بسـنده  ءلسـوفان و آرایف یلک یتنها به معرف یفلسف یقسمت مبان
، یشناسـ منطق، معرفت: اند ردهکن و عرضه یتدو یفلسف یها ر عنوان رشتهیرا ز یات فلسفینظر
، یشناسـ یهسـت: انـد ردهکم یز به چهـار قسـمت تقسـیرا نک یزیمتاف. یشناس و ارزش کیزیمتاف

 یرا بررسـ یفلسف یها از رشتهک یهر 3گرید یبرخ 2.یشناس و انسان ی، خداشناسیشناس جهان
  . اند ردهکان یت را بیآن در ترب یها و داللت

 ۀفلسـف یها افتـهی ۀمفروضات و هم ۀت، همیم و تربیتعل ۀف ارائه شده از فلسفیتعر براساس
مفروضات  ۀه همکن معنا یمبنا مطرح شوند؛ به ا عنوان به تواننـد یمت یم و تربیتعل ۀفلسف یربنایز

ن و کـمم چراکـهمبنا مطرح شـوند؛  عنوان بهن و محتمل است کفلسفه مورد نظر مم یها افتهیو 
ان آنها، تنهـا یاما از م. داشته باشند ریت نقش و تأثیم و تربیتعل یآنها در بررس ۀمحتمل است هم

 یشـود، بـه صـورت قطعـ یت قطعـیم و تربیمسائل تعل یرشان در بررسیه نقش و تأثکآن دسته 
  .شوند یمبنا انتخاب و عرضه م عنوان به

فلسـفه را  یها ه رشتهکن است ین راه ایبهتر تیم و تربیتعل یبه مبان دستیابی ی، براترتیب بدین
 یها را بـر محـور رشـته یتب فلسفکات هر میو نظر ه آراءک معنا بدینم؛ یار خود قرار دهکک مال
 یدر بررسـ یریه نقـش و تـأثکها را  ن رشتهیات مطرح در ایان آن دسته از نظریارائه و در پا یفلسف

ه در هـر ک ییها گزاره ۀن صورت، همیدر ا. مییمبنا مطرح نما وانعن بهت دارند یم و تربیمسائل تعل
 یمعرفـ یقطع یان مبناهایو در پا ین تلقکمحتمل و مم یمبناها عنوان بهوجود دارد  یفلسف ۀرشت
ه در آن کـرا  یمطالب ۀه همکن است ین روش ایاز این امتینخست: از داردیار چند امتکن یا. شود یم

متفـاوت  یاگر ساختار که درحالیرد؛ کن ساختار عرضه یتوان در ا یم یراحت فلسفه مطرح شده به
ح در آن یه بـه صـورت صـرکرا  یاز مطالب یاریم بسیسو، ناچارک یم، از یعمل قرار دهک را مال

در آن فلسـفه  یه به صورت ضمنکرا  یم مطالبیگر، ناچارید یم و از سوینار بگذارک ،فلسفه آمده
ه در آن فلسـفه اصـًال مطـرح نشـده کـرا  یم مطـالبین ناچاریهمچن. مینکآمده، مطرح و برجسته 

ه کـاسـت  یهیبـد. مینـک یمبنا معرف عنوان بهاست، از مطالب مطرح شده در آن فلسفه استنتاج و 
ش از یپـ ها ه قرنکتب کرو آن میلسوفان پیو نظرات ف آراء عنوان بهتوان مطالب استنتاج شده را  ینم

                                                               
 .مبانی فلسفی تعلیم و تربیتاوزمن و کراور،  .١

2. Butler, Donal, J., Four Philosophies and Their Practice in Education and Religion. 
3. Noddings, Nel, Philosophy of Education. 
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رد و بـه آنهـا نسـبت داد؛ کـ ین مسائل در زمان آنها مطرح نبـوده، معرفـیردند و اک یم ین زندگیا
آنهـا نسـبت  یتب فلسفکبتوان به م بسا چهات را یو نظر ن آراءیه اکن است گفته شود کهرچند مم

دهد و مشـخص  یدست م امل از آن فلسفه بهک یریه تصوکن است ین روش ایاز این امتیدوم. داد
مطـرح نشـده اسـت و  یبه صراحت مطـرح شـده و چـه مطـالب یلبشود در آن فلسفه چه مطا یم

ن یـن روش ایـاز سـوم ایامت. ردک یینقاط قوت و ضعف آن را شناسا یتوان به آسان یم اساس براین
ه کـرا  ییها افتـهیمفروضـات و  ۀفلسـفه و همـ یها افتـهیامل در مفروضـات و که استقراء کاست 

ار ین احتمـال بسـیـ، اجهت همین بـهشـود و  یم یبررسـ ،ان مبنا قرار گـرفتن دارنـدکاحتمال و ام
  . از چشم محقق دور مانده باشد یاز مبان یه برخکشود  یف میضع

در سـنت . دارد ییها ا شاخهیها  د معلوم شود فلسفه چه رشتهیراه، با ۀشدن نقش پس از روشن
ات یاله ۀشامل سه رشت ینظر ۀفلسف. نندک یم میتقس یو عمل یفلسفه را به دو قسم نظر یاسالم

شـامل  یعملـ ۀات اسـت و فلسـفیـعیات و طبیاضـی، ر1)کیـزیمتاف/عهیمابعدالطب/یاول ۀفلسف(
ر یو تـدب الـنفس علمات بـه جـز یـعیات و قسمت اعظم طبیاضیر. استیر منزل و سیاخالق، تدب

عـه، یالطبدر مابعد یخارج شـده و مباحـث فلسـف یق فلسفیبحث و تحق ۀریاز دا تدریج بهمنزل 
اسـت هـم بعـدها دچـار یهرچند اخالق و س. است منحصر شده استی، اخالق و سالنفس علم
نـار گذاشـته ک یدرس و بحث فلسـف ۀامًال از حوزکژه اخالق، یو به ،ن دویا ی، ولندشد یمهر یب

و در قـرن  ضـاءیالب ةمحجـ، یاخـالق ناصـرماننـد  یشاهد آثار یدر قرون بعد که نانچنشدند؛ 
م یتعل یم مبانین، اگر بخواهیبنابرا. میبود ةالسعاد معراجو  السعادات جامعگذشته شاهد نگارش 

، النفس علمعه، یالطبمنطق، مابعد یجز بررس یا م، چارهینکو مشخص  یت مشاء را بررسیو ترب
  . مین ندارین عناویل ایآن در ذ یها افتهی ۀمشاء و ارائ استیاخالق و س

، یشناسـ ، جهانیشناسـ ماننـد وجود یه مبـاحثکـشـود  ین سـؤال مطـرح مین صورت، ایدر ا
د گفـت یدارند؟ در پاسخ با یگاهیان چه جاین میدر ا یشناس و ارزش یشناس ، معرفتیشناس انسان

مباحـث : ردکـم یتوان به سـه دسـته تقسـ یدارد، مباحث آن را م یگرچه موضوع واحد مابعدالطبیعه
م تـا قـرن هفـده یز و تقسین تمایاما ا. یشناخت و مباحث جهان ی، مباحث خداشناختیشناخت وجود

   2وسیـلنکنـام رودلـف گو بـهک یوالسـتکاس ۀفالسـف از یکی ،ن بارینخست. مورد توجه نبود یالدیم
                                                               

 .تنها از عنوان مابعدالطبیعه برای داللت بر این رشتۀ فلسفی استفاده خواهد شد پساز این  .١
2. Rudolf Goclenius 
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رد و کـ است، وضع  Ontologyآن  یسیه معادل انگلکرا  Ontologiaن یالت ۀم واژ١۶٣۶سال در 
ک یــزیمتاف معــادل را واژه نیــا 1سیالوکــ ابراهــام ماننــد ســندگانینو یگرچــه برخــ. ار بــردکــ بــه
ه کـک یـزیمتاف از یبخشـ یبـرا یعنوان منزلۀ به را آن همانند خود رودلف گرانید یول اند، اربردهک به

از  یعنـوان بخشـ منزلۀ بهن اصطالح از آن زمان به بعد یا. اند ار بردهک ند، بهک یوجود بحث م دربارۀ
و در اواخر قرن هفـدهم ل شد یت شده تبدیتثب یرد و به اصطالحکدا یعه رواج پیالطبمباحث مابعد

 یکـی یشناس ین، هستیبنابرا 2.جدا شد یامًال از خداشناسک شناسی هستی ،جدهمیل قرن هیو اوا
ل قـرن یـخ وضـع و رواج آن بـه اواخـر قـرن هفـده و اوایعه است و تاریالطبمابعد یها رشاخهیاز ز
  .رسد یجده میه

 ۀمنزلـ بـه جهـان به مربوط یهمگ هک قاتیتحق از یا خانواده یبرا است ینام 3یشناس جهان
 فلسـفه در واژه نیـا اربردکـ. دارد اربردکـهم در فلسفه و هـم در علـم  واژه نیا. هستند لکک ی
 یو. ردکـ دایپ رواج یالدیم مهفدهدر قرن  4ن ولفیستیرک زمان ازک یزیمتاف از یبخش ۀمنزل به
 تفـاوتک یـزیف با هک ردک قلمدادک یزیمتاف از یبخش را یشناس جهان خودش، یفلسف تابک در

 الکاشـ رغـم یعلـ. ردک زیمتما شناسی روان و یخداشناس ،یشناس یهست از را بخش نیا دارد و
 ها کیوالسـتکاس توسط هم پس از آن واژه نیا رد،ک وارد یعقل شناسی جهان بر انتک هک یاساس

 واژه نیـا تهـدیوا مانند یالبته، برخ. رفت ارک به »مور« مانند ییها کیوالستکاس ریغ توسط هم و
ز یـن یشناسـ ب، جهانیـترت نیبـد 6.انـد ردهک یتلقـ لمهک عیوس یمعنا به 5ینظر ۀفلسف معادل را
جده یل قرن هیه از اواخر قرن هفده و اواکاست  یاصطالح مابعدالطبیعهگر از ید یبخش منزلۀ به

ه گاه از کاست طبیعه مابعدالاز  یهم بخش سوم خداشناسی. افته استیوارد فلسفه شده و رواج 
  . نندک یر میهم تعب 7یعیطب یآن به خداشناس

سه مبحث از مباحـث  خداشناسیو  شناسی جهان، شناسی هستیه ک، روشن شد ترتیب بدین
 یه در برخـکنیا. اند ز شدهیگر متمایدکیرده و از کدا یپ یا ه عنوان جداگانهکهستند مابعدالطبیعه 

                                                               
1. Abraham Calovius 

2. MacIntyre, «Ontology», The Encyclopedia of Philosophys, vol5. p542−543. 

3. Cosmology    4. Wolf, Christian  
5. speculative Philosophy 

6. Munitz, The Encyclopedia of Philosophys, p237. 

7. Natural Theology 
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 یشـناخت جهان یا مبانی یوجودشناخت یمانند مبان یت با مباحثیم و تربیتعل ۀآثار مربوط به فلسف
  .ت استین واقعیمتأثر از ا ،میشو یمواجه م

انت که بعدها به فلسفه افزوده شد و البته، نقش کاست  ینظر ۀاز فلسف یا رشته یشناسمعرفت
ه نـه کـاست  یدینوپد یفلسف ۀرشت شناسی معرفت. ر استیارناپذکان یفلسف ۀن رشتیش ایدایدر پ

. ز مسـتقل اسـتیـن مابعدالطبیعـهو از  کیوالسـتکاس ۀمطرح بوده و نه در فلسف یاسالم ۀدر فلسف
اخـالق و  دربـارۀه هـم شـامل بحـث کـاسـت  یه بعدها ابداع شد، عنوان عامکز ین یشناس ارزش
در واقـع . یو عرفـ یاسـی، سینید یها ارزش دربارۀشود و هم شامل بحث  یم یاخالق یها ارزش

  .دانستک یوالستکاس ۀو فلسف یاسالم ۀن اخالق در فلسفیگزین عنوان را جایتوان ا یم
قت نفـس، یحقه شامل کاست » النفس علم« یاسالم ۀات در فلسفیعیطب یها از بخش یکی

ز یــغــرب نک یوالســتکاس ۀدر فلســف. مــال انســان و معــاد اســتکنفــس،  یاثبــات نفــس، قــوا
ج، در غـرب، یتـدر بـه. جز بحث معاد مطرح بوده اسـت هب ن مباحثیبًا با همیتقر» النفس علم«

 ۀرا در قرن هفدهم در فلسف بندی تقسیمن یا. م شدیتقس یو تجرب یبه دو قسمت عقل النفس علم
 دو بـه و نـدک یمـ بحث انسان روح دربارۀولف  النفس علم. ردکتوان به وضوح مشاهده  یولف م
 روح یکیزیمتـاف ۀمطالعـ ینظـر شناسـی روان. شـود یم میتقسـ یتجرب و )یا نظری( یعقل قسم

. اسـت یبـاطن حواس ۀلیبه وس روح یقوا دربارۀمطالعه  یتجرب شناسی روان هک یحال در است؛
 بحـث روح یقـوا از قوه دو منزلۀ به انسان ۀاراد و یشناخت یقوا دربارۀ یتجرب شناسی روان او در

حـذف و  الـنفس علمنفـس از  ی، مباحث مربوط به قوایتجرب شناسی روانش یدایبا پ 1.ندک یم
نفس بـا  ۀقت نفس، اثبات وجود نفس، رابطیحق دربارۀمنحصر شد به بحث  النفس علممباحث 

 یبررسـ مابعدالطبیعـهن مباحـث در یـغـرب ا ۀه امـروزه در فلسـفکـار انسان یبدن و اراده و اخت
بـا  الـنفس علممباحث  ۀبًا همیه در آن تقرکاست  یا رشته یدر زبان فارس شناسی انسان. شود یم

ن یگزیجا یه در زبان فارسکاست  یعنوان یشناس ن، انسانیبنابرا. شود یاضافات مطرح م یبرخ
ه تنهـا در زبـان کـاسـت  یا ن مفهـوم، واژهیـبـا ا یشناس الظاهر انسان یشده و عل» النفس علم«

  .به دوران معاصر استز مربوط یش آن نیدایخ پیرود و تار یم کار به یفارس
 یمبـان: شـوند ین بررسـین عنـاویـل ایـد ذیـت مشـاء بایـم و تربیتعلـ ی، مبـانترتیب بدین
ا ی یشناخت انسان ی، مبانیشناخت و جهان ی، خداشناختیوجودشناخت یشامل مبان یعیمابعدالطب

                                                               
1. Tonelli, «Wolff, Christian», in The Encyclopedia of Philosophys, Vol. 8, p340. 
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 ۀرشتک ی عنوان به شناسی معرفت. یاجتماع−یاسیس یو مبان یشناخت اخالق یمبان ،النفس علم
ت، و یـم و تربیآن در تعلـ ۀر برجستیت و تأثیمشاء مطرح نبوده، اما با توجه به اهم ۀجدا در فلسف
 ید مبـانیـبرخـوردار اسـت، با یغنـ یاتیـران از ادبیـن بحـث در ایـه امـروزه اکـنیبا توجه بـه ا

 یمنطقـ یم و در مقابـل، از طـرح مبـانینـکن اضـافه یز بـه فهرسـت عنـاویـرا ن یشناخت معرفت
ل یـت مـؤثر باشـد در ذیـم و تربیتوانـد در تعلـ یه مکاز منطق  یمباحث چراکهم؛ ینک یپوش شمچ

   .شود یمطرح م شناسی معرفت
 ین بررسـین عناویل ایت مشاء در ذیم و تربیتعل یتوان گفت مبان یم یلک یبند جمعک یدر 

 یشــامل مبــان یعیمابعــدالطب یمبــان) ٢ ؛یمعرفــت شــناخت یمبــان) ١: و عرضــه خواهــد شــد
 یمبـان )۴ ؛النفس علما ی یشناخت انسان یمبان) ٣ ؛یشناخت و جهان ی، خداشناختیوجودشناخت

  .یاجتماع−یاسیس یمبان) ۵و  یشناخت اخالق
  





 

  
  
  
  

 فصل اول
  

  مشاء یشناخت معرفت یمبان

 یاول مباحث ۀدست :ردکم یتقس یلک ۀتوان به دو دست یرا م یمباحث ناظر به معرفت بشر ۀمجموع
ه کـاسـت  یدوم مبـاحث ۀدسـت. ننـدک یمـ یبررسـ یلـکرا بـه صـورت  یه معرفت بشـرکاست 
. ننـدک یمـ یو ماننـد آن را بررسـ ی، علوم اجتمـاعیمانند علوم تجرب یخاص بشر یها معرفت

ه کـ یو در صـورت» علـم ۀفلسف«باشد، به  یه ناظر به علوم تجربک یدوم در صورت ۀمباحث دست
  .اند معروف شده» یعلوم اجتماع ۀفلسف«باشد، به  یناظر به علوم اجتماع

رد و کـ یبررسـ یتوان با روش عقل یعام را هم م یبه معنا یمعرفت بشر یعنیاول  ۀمباحث دست
 شناسی معرفتاز فلسفه به نام  یا در شاخه یبا روش عقل شناسی معرفت یبررس. یهم با روش تجرب

. رود، ناظر به این مباحث اسـت کار بهبه صورت مطلق » شناسی معرفت« ۀگاه واژهر. شود یانجام م
در ( شناسـی روانعام آن، عمدتًا در دو علـم  یبه معنا یمعرفت بشر یتجرب یها یبررس که درحالی
  . شود انجام می) معرفت شناسی جامعه ۀدر شاخ( شناسی و جامعه) یریادگی شناسی روان ۀشاخ

 ۀز همـیـاند ن ف شدهیا تألیترجمه  یه به زبان فارسکت یم و تربیتعل ۀفلسف یها تابک یدر برخ
ز بـه سـبب یـور و نکاز سـنت مـذ یرویـز بـه پیما ن 1.اند ردهک یتلق یشناس مباحث فوق را معرفت

 شناسـی معرفتن قسمت عالوه بـر ین مباحث مترتب است، در ایه بر اک یمهم یتیترب یها داللت
  .مینک یز مطرح میمعرفت را ن یشناس علم، و جامعه ۀمصطلح، مباحث مربوط فلسف

                                                               
منزلـۀ مبـانی  ای کـه به در این کتـاب مبـانی. درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایرانباقری، . ١

. شـود دهند که همۀ مباحث فـوق را شـامل می گسترۀ وسیعی را تشکیل می ،اند شناختی مطرح شده معرفت
شناسی مباحث فلسفۀ علم و فلسفۀ  در مباحث معرفت نفلسفۀ تعلیم و تربیت، ایشادرکتاب همچنین اسمیت، 

 .علوم اجتماعی را مطرح کرده است
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  مشاء شناسی معرفتبرگرفته از  یمبان. ١
  ن حوزهیمطرح در ا یالزم است نخست سؤاالت اصل شناسی معرفتبه بحث  شدن ش از واردیپ

  :از اند عبارتن سؤاالت یا. شودمشخص 
 ست؟یمعرفت چ .١
  ان دارد؟کانسان ام یسب معرفت براکا یآ .٢
 دام است؟کانواع معرفت  .٣
 دام است؟کسب معرفت ک یابزارها .۴
 چه نوع معرفتی معتبر است؟  .۵
 رد؟کتوان اعتبار معرفت را اثبات  یچگونه م .۶
 دارد؟ یگاهیمعرفت چه جاهر نوع  .٧

این است که مشخص کند معرفت معتبر چیست؛ مالک اعتبار » شناسی معرفت«هدف اصلی 
بـه معرفـت معتبـر  دستیابی یها ا راهیبه معرفت معتبر ممکن است؛ راه  دستیابیآن کدام است؛ آیا 

ه کـن اسـت یـا در این مبحث، هدف ما. ردکتوان اعتبار معرفت را اثبات  یدام است؛ و چگونه مک
 .میدست آور ان بهکپاسخ آنها را در صورت ام ،ردهکعرضه  مشاء ۀن سؤاالت را به فلسفیا

  
    معرفت یستیچ. ١−١

د، معرفت اسـت و هـدف یآ یبرم» یشناس معرفت«از خود عنوان  که چنان، شناسی معرفتموضوع 
در . دادیـز یر معتبـر تمیـاعتبار معرفت است تا بتوان معرفت معتبر را از غک آن مشخص کردن مال

بنابراین، نخستین . توان به این هدف دست یافت که معنای معرفت مشخص شده باشد صورتی می
  معرفت به چه معناست؟: ن به این پرسش استبررسی و پاسخ داد شناسی معرفتگام در 

اند و پاسخی که به آن داده شـده ایـن  ردهکمطرح این سؤال را نخستین بار سقراط و افالطون 
. ، معرفت از جنس باور اسـتاساس  این بر. »باور صادق موجه«معرفت عبارت است از : است

اما هـر . اند، معرفت نیستند تبدیل نشدهبنابراین، احساس و ادراک و اموری از این قبیل تا به باور 
ماهیت صدق و مـالک صـدق بـاور . باوری معرفت نیست؛ تنها باورهای صادق معرفت هستند

آن بحـث  دربـارۀخـود  یه در جـاکـاسـت  شناسی معرفتبرانگیز  یکی از مسائل مهم و چالش
ر صادق در صـورتی اما صادق بودن باور نیز برای معرفت بودن آن کافی نیست؛ باو. ردکم یخواه

منظور از موجه بودن باور صادق این اسـت کـه دلیلـی قابـل قبـول . معرفت است که موجه باشد
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دلیل قابل قبول برای صدق یک بـاور چیسـت،  اینکهاما . برای صادق بودن آن وجود داشته باشد
اثبـات صـدق  یاست که در بحث چگونگ شناسی معرفتیکی دیگر از مسائل بحث برانگیز در 

، معرفـت یغربـ شناسـی معرفترسـد در  یم نظر بـه، ترتیب بـدین. عرفت بررسی خواهد شـدم
  .شده است یبا معرفت معتبر تلق یمساو

افالطونی را −دهد؟ آیا همان تعریف سقراطی می دست بهمشاء چه تعریفی از معرفت  ۀفلسف
و  سـینا ابنمشـاء ماننـد  ۀبرجسـت ۀکند؟ بررسی آثـار فالسـف پذیرد یا تعریف دیگری ارائه می می

از . نشده اسـت یتلق با معرفت معتبر یمشاء معرفت مساو ۀدهد که از دید فلسف نشان می فارابی
گـاهیمعرفت عبارت است «نظر آنها  ادراک  دربـارۀ سـینا ابنبـرای نمونـه، . »از مطلق فهـم و آ

حقیقت تمثـل یافتـه یـا . حقیقت شیء نزد مدرِک شدن عبارت است از متمثل ادراک«: گوید می
  1.»خود شیء خارجی است یا صورتی از آن

. تر اسـت عام» باور صادق موجه«نسبت به معرفت به معنای معرفت به معنای فهم و آگاهی 
معرفت به معنای  که درحالی ؛شود انواع معرفت را شامل می ۀمعرفت به معنای فهم و آگاهی هم

شـود و دیگـر  قسم از اقسام گوناگون معرفت حصولی را شـامل میک یتنها » باور صادق موجه«
معرفت به دو قسم حضوری و حصـولی  اینکهیح توض. شوند انواع معرفت از شمول آن خارج می

گری مفـاهیم اسـت و معرفـت  بـدون واسـطه معرفت حضوری علـم بـه اشـیاء. شود می تقسیم
خود بـه دو قسـم  معرفت حصولی. گری مفاهیم است حصولی علم به اشیاء از طریق و با واسطه

معرفـت حصـولی « :معرفت حصولی تصوری عبارت اسـت از. شود می تصور و تصدیق تقسیم
را تصور کنـد » این آب گرم است«یا » آب گرم«یا » آب«مانند اینکه کسی مفهوم . »بدون حکم

معرفـت  :عبـارت اسـت از تصـدیق. درستی یا نادرستی آنها نداشته باشـد دربارۀو هیچ حکمی 
آن، افـزون بـررا تصـور کنـد و » آب گـرم اسـتاین «مانند اینکه کسی . مراه با حکمحصولی ه

در ایـن صـورت، وی بـه علـم حصـولی . درستی یا نادرستی آن نیز حکمـی صـادر کنـد دربارۀ
بنـابراین، . حکم همراه با تصدیق گاه ظنـی اسـت و گـاه یقینـی. تصدیقی دست پیدا کرده است

این، تصدیق ممکن است صـادق باشـد و ممکـن اسـت عالوه بر. ق یا ظنی است یا یقینیتصدی
خود ممکـن اسـت مـدلل باشـد و ممکـن اسـت مـدلل  ۀتصدیق صادق نیز به نوب. کاذب باشد

از اقسـام گونـاگون معرفـت  تنها شامل یـک قسـم» باور صادق موجه«معرفت به معنای . نباشد
                                                               

  .٢٣٧ارعی، صز ، تحقیق االشارات و التنبیهاتسینا،  ابن .١
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. شـود ام آن را شـامل نمیاقسـ ۀاسـت و بقیـ) مطابق با واقع مستدل یقیمعرفت تصد( حصولی
  .شود ، معرفت در این معنا معرفت حضوری را نیز شامل نمیاینبرافزون 

جـه رهنمـون ین نتیـمـا را بـه ا مشـاء ۀو فلسـف یغرب ۀف معرفت در فلسفیو تعر یدقت در تلق
اسـت؛ در » معرفـت معتبـر«ف یـغرب ارائه شـده تعر ۀه از معرفت در فلسفک یفیه تعرکشود  یم

ا یـاسـت » مطلق معرفت«ف یتعر ،داده شده دست بهمشاء از معرفت  ۀه در فلسفک یفیمقابل، تعر
 کار بـهتوان گفـت معرفـت در دو معنـا  ین، میبنابرا. است» معرفت معتبر«رسد  یم نظر بهه کآنچه 

معرفـت معتبـر بـر حسـب ). معرفـت معتبـر(خاص  ی، معنا)مطلق معرفت(عام  یمعنا: رود یم
  . متفاوت خواهد بود ،ندک یاعتبار معرفت اتخاذ مک مال دربارۀه هر فلسفه ک یدگاهید

معرفت بـه  شناسی معرفته موضوع کنیشود و آن ا یگر مطرح مید ینجا سؤالی، در اهرحال به
 یشناس عام با موضوع معرفت یرسد معرفت به معنا یم نظر به. ا معرفت معتبریعام است  یمعنا

 یشناسـایی معرفـت معتبـر اسـت، ولـ شناسی معرفت یزیرا گرچه هدف اساس سازگارتر است؛
ن اسـت گفتـه شـود خـود کـمم البته. است انواع معرفت ۀاین کار شناسایی و بررسی هم ۀالزم

 یرد و بحث از مطلق معرفت را بحثـک یتلق شناسی معرفتتوان موضوع  یمعرفت معتبر را هم م
 .نظر گرفتدر یمقدم
  
  ان معرفتکام. ٢−١

س یخـود را تأسـ ۀفلسـف اسـاس  ایـن بـررده و کـان معرفت را قبـول کام یمسلمان همگ ۀفالسف
 :انـد ردهکان یـب ید مطهـریه شـهک چنانه مسلمانان نداشته، ن امر، البته، اختصاص بیا. اند ردهک
الد ادامه داشت، تمام فالسفه، چه یه تا سه چهار قرن بعد از مکان کاکش تبکمپس از انقراض «

س در کچیردنـد و هـک ن قضاوت مییقیجزم و ک ن، براساس مسلیان مسلمیدر اروپا و چه در م
د آمـد و یپده از قرن شانزدهم به بعد حوادثی در اروپا کرد تا آنک د نمییات تردکقدر و ارزش ادرا

  1.»دوباره مورد توجه قرار گرفت» ارزش معلومات«ه مسأله کتحوالتی در جهان دانش رخ داد 
  
  انواع معرفت. ٣−١

 یها مین انـواع در تقسـیـا. از معرفت مورد توجه قرار گرفته اسـت یمشاء انواع مختلف ۀدر فلسف
                                                               

  .١۶٠، ص١، جاصول فلسفه و روش رئالیسم ،طباطبایی .١
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متعـدد  یهـا کمال براسـاسلسـوفان مشـاء معرفـت را یف. اسـت یریـگیقابل پمختلف معرفت 
 . اند ردهکم یمختلف تقس یها گونه به
  
  واسطه و معرفت باواسطه  معرفت بی. ١−٣−١

ن یـا. مشـاء دانسـت ۀترین تقسیم معرفـت در فلسـف ترین و عام شاید بتوان این تقسیم را اساسی
 ۀیـاول ۀه و جرقیتوان آن را پا یم یول ،متفاوت است یو حصول یم معروف حضوریم با تقسیتقس

معرفتی است که نفس انسـان بـدون  واسطه معرفت بی 1.دانست یو حصول یبحث علم حضور
االشـارات و در  سـینا ابن. آورد مـی دسـت بهاستفاده از قوای ادراکی خود، مانند حواس و عقـل، 

ن دو نوع یدر شرح آن به صراحت از ا یطوس نصیرالدینو خواجه » ادراک«ف یدر تعر هاتیالتنب
» الواجـب قبولهـا« یهـا از اقسـام گزاره یکـیان یر بد سینا ابنن یهمچن 2.اند معرفت سخن گفته

. آورد میان می نفس به خود و قوای خود سخن به ۀواسط از معرفت مستقیم و بی 3مشاهدات یعنی
ایـن نـوع از . کنـد نفس به خود استدالل می ۀواسط همچنین وی در اثبات نفس به همین علم بی

آمد، به علم حضوری معـروف شـد و  وجود بهه در آن ک یراتییمعرفت همان است که بعدها با تغ
نفس بـه خـود  ۀواسط معرفت بیلسوفان مشاء یف. دست آورد جایگاهی واال در مباحث معرفتی به

  .خوانند نیز می» معرفت وجدانی«و قوای خود را 
. آورد مـی دست بهمعرفتی است که نفس آن را با وساطت قوای ادراکی خود  معرفت باواسطه

ن دو یـاز ا هریـکه کمعرفت تصوری و معرفت تصدیقی : شود این معرفت به دو قسم تقسیم می
م معـروف و مشـهور ین دو تقسـیـه اکـاز آنجا . شوند یم میتقس یو جزئ یلکخود به  ۀز به نوبین

  .میده یح نمیاست آنها را توض
                                                               

واسـطه آن اسـت کـه نفـس بـدون  معرفـت بی. علم حضوری آن است که خود معلوم نزد عالم حاضر اسـت .١
نسـبت میـان علـم حضـوری و علـم . دسـت آورده باشـد استفاده از قوای ادراکی خود مانند حواس آن را به

واسطه نیست و هر علم با واسطه نیـز علـم حصـولی  یعنی هر علم حضوری علم بی ؛واسطه تساوی نیست بی
دسـت آمـده، علـم باواسـطه و در عـین  برای مثال، علم به صورت و مفهوم شیء که از راه حواس به. نیست

واسطه رابطۀ عام و خـاص مطلـق  به عبارت دیگر، رابطۀ علم حضوری و علم بی. حال، علم حضوری است
آنچـه در . واسـطه نیسـت علـم بی اما هر علم حضـوری لزومـاً  ،واسطه علم حضوری است م بیهر عل. است

   .۴١۴−۴٠١، ص١، جشرح االشارات و التنبیهاتطوسی، . ٢  .واسطه است فلسفۀ مشاء مطرح است علم بی
عالمـه قطـب الـدین ، مع شرح للمحقق نصـیرالدین طوسـی و شـرح الشـرح للاالشارات و التنبیهات سینا، ابن .٣

  .٢١۶−٢١۵بی جعفر الرازی، صامحمدبن محمدبن 
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به آن،  دستیابیمعرفت به اعتبار ابزار و راه  1.یانی، و وحی، عقالنی، وهمیالی، خیمعرفت حس
آن اسـت کـه از راه  معرفـت حسـی. شـود یم میتقسـ یانیو وح ی، عقالنی، وهمیالی، خیبه حس

آید و وجـود آن وابسـته بـه ارتبـاط حـواس ظـاهری بـا شـیء اسـت و  دست می حواس ظاهری به
 معرفت خیـالی. رود حواس با شیء این معرفت نیز از میان می ۀ، به محض قطع رابطجهت همین به

به خیـال منتقـل این صورت حسی . دست آمده است از شیء است که با حواس ظاهری به یصورت
تفاوت صورت خیالی با صورت حسی در این است که بقـای . شود شود و در آنجا نگهداری می می

حـواس بـا  ۀ، با قطـع رابطـجهت  همین  بهصورت خیالی وابسته به حضور شیء خارجی نیست و 
تری به اشـیای بنابراین، صورت خیالی وابستگی کم. رود شیء خارجی صورت خیالی از میان نمی

ب یـکه و تریـو تجز یحسـ یها با دخل و تصرف در صـورت لهیمتخ ۀن، قویاافزون بر. بیرونی دارد
م با عقل ین است در اثر ارتباط مستقکن ممیهمچن. ندکد یرا تول یدیجد یها تواند صورت یآنها م

  .  ندکافت یون وساطت حس درم و بدیرا مستق ییها فعال صورت
هنگامی کـه . آورد می دست بهی محسوس ها معنایی است که وهم از صورت معرفت وهمی

گوسفند از ایـن صـورت  ۀواهم ۀکنند، قو گرگ را درک می یگوسفند صورت حس حواس ظاهرِی 
 صـورت ازمعرفتی است که وهـم  »دشمنی«. کند را درک می خودشگرگ با  نیا دشمنی معنای

  . محسوس گرفته است
و وهمـی از راه تجریـد و تعمـیم  ی خیالیها تصوری است که عقل از معرفت معرفت عقلی

م ید و تعمـیـبـه تجر یازیـالبته، اگر صورت مربوط به موجود مجـرد باشـد، ن. آورد دست می به
ال و وهم یم و بدون وساطت حواس و خیرا مستق ییها ن است معرفتکن عقل ممیهمچن. ندارد

 گونـه هیچی تصوری عقلی همیشه کلی هسـتند و ها ن، معرفتیبنابرا. ندکافت یاز عقل فعال در
   2.وابستگی به خود شیء ندارند

ه کـ یا گونـه به یدارد؛ مانند تصور خدا و نبـ یشه در وحیه رکاست  یمعرفت یانیمعرفت وح
   3.یبا استناد به وح یق معاد جسمانیو مانند تصداست در قرآن مطرح شده 

م ین تقسـیـان شد در منابع مختلف مشاء آمده است؛ در ایه در باال بک یم به صورتین تقسیا
                                                               

ولی با توجه . عنوان یکی از اقسام معرفت مطرح نشده است سینا و دیگر مشائیان معرفت وحیانی به در آثار ابن .١
 .توان این قسم را به آنان نسبت داد یابی به معرفت، می منزلۀ راهی جداگانه برای دست به پذیرش وحی به

 .٨۵−٨١، تحقیق حسن زادۀ آملی، صالنفس من کتاب الشفاءسینا،  ابن .٢
 .٣۴٠و ٢۴٠، صهمان .٣
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ه ک ییها مثال ین جهت، برخیهم نشده است و بهک یکگر تفیدکیاز  یقیو تصد یمعرفت تصور
ه کـ ییتـا جـا. اسـت یقیمربوط بـه معرفـت تصـد یو برخ یر شده مربوط به معرفت تصورکذ

 یو تصور یقیتصد یها از معرفت یا جداگانه یبند میمشاء تقس ۀرده، در فلسفک ینگارنده بررس
م یحـال، اگـر بخـواه بـه هـر. افته باشد وجـود نـداردیان واقع شده و رواج یمشائ ۀه مقبول همک

  . است یافکم باال یم، همان تقسینکم یمشاء تقس ۀفلسف براساسرا  یتصور یها معرفت
د یگفته، شـا شیبا توجه به مباحث پ. ستیمنطبق ن یقیتصد یها با معرفت امالً کم فوق یتقس

مشـاء،  ۀرا از دید فلسفیز رد؛کم یل خواهد آمد تقسیه در ذک یرا به صورت یقیبتوان معرفت تصد
مـوارد حاصـل  یموارد حس و در برخ ی، در برخیموارد حاصل وح یمعرفت تصدیقی در برخ

م یافـت مسـتقیز حاصـل دریـموارد ن یمحصول عقل و حس هر دو و در برخ یعقل و در موارد
تـوان  یهمـین جهـت، م بـه 1.ندارنـد یگفته در آن دخالت شیپ یابزارهااز ک ی چینفس است و ه

عقلـی،  یقیمعرفـت تصـد، یمعرفت تصدیقی حس: ردکم یمعرفت تصدیقی را به پنج قسم تقس
  .میمستق یقیو معرفت تصد یانیوح یقی، معرفت تصدیحس−یعقل یقیمعرفت تصد

البتـه، . دیـآ یم دسـت بها بـاطنی یـآن است که از راه حواس ظاهری  یمعرفت تصدیقی حس
خورشـید روشـنایی «ماننـد  ، جزئی هسـتند؛آیند می دست بهی تصدیقی که با حواس ها معرفت

ای بدهند  همچنین اگر افراد متعددی به کسی خبر از واقعه. »این آتش گرم است«، »بخش است
میان برود، فـرد بـه ایـن  احتمال دروغ و توافق بر دروغ از ای که گونه بهاند،  ودهکه خود شاهد آن ب

ایـن نـوع معرفـت تصـدیقی در واقـع، از راه . مذکور اتفاق افتـاده اسـت ۀرسد که واقع نتیجه می
 دسـت به ی تصدیقی کـه بـا حـواس بـاطنیها معرفت. آمده است دست بهغیر مستقیم  ۀمشاهد

  ایـن شـخص از مـن «یـا » این شخص دوسـت اسـت«اند؛ مانند  آیند مربوط به حس واهمه می
  2.»متنفر است

کنـد و دیگـر قـوا  معرفتی است که عقل در آن نقش اساسـی ایفـا می معرفت تصدیقی عقلی
زیـرا  عقلی است؛» از جزء است تر بزرگکل «برای مثال، معرفت تصدیقی . دارندنقشی در آن ن

نیازی به قوای دیگر ندارد و تنها با تصـور موضـوع و محمـول و نسـبت  ق آن عقل هیچدر تصدی
   3.کند میان آن دو آن را تصدیق می

                                                               
 .١٢۴، تحقیق زارعی، صاالشارات و التنبیهات همو، ؛٢٢٢، البرهان، ص٢، جالشفاء، المنطقهمو،  .١
   .جا همان. ٣  . ٢١۵، ص١، جشرح االشارات و التنبیهاتطوسی،  .٢
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ه صـرف تصـور موضـوع و محمـول و نسـبت بـرای کـآن است  یحس−یعقل یقیمعرفت تصد
 یتجربـ یقیمعرفت تصد. از استیز مورد نین یحس یها آن، دادهه برتصدیق کافی نیست؛ بلکه عالو

. شـود یده مشـاهده میـپدک یـاز  یدر تجربه مـوارد متعـدد. ن نوع معرفت استین نمونه از ایبهتر
 شـناختن و بـاشـود  یممشـخص  موضـوع بر محمول ثبوت علت یخف اسیقک ی ۀمیضم سپس به
شیئ ای گرما و انبساط حجم  یاز همراه ینمونه، موارد متعدد یبرا. میرس یم یلک یمکبه ح علت

 ةقاعـد ۀمیضـم بـا سـپس. ه حرارت علت انبساط آهـن اسـتکم یرس یه مین فرضیم و به اینیب یمرا 
 آن علـت بـا همـراه ای است انبساط علت ایحرارت  هکم یریگ یم جهینت اً یثرکاو ا اً یون دائمکیال یاالتفاق
معرفـت  1.شـود ینـد منبسـط میه هر آهـن اگـر حـرارت ببکم یرس یجه مین نتیبه ا آن از پس. است
  . ردک ین معرفت تلقیگر اید یها توان از نمونه یرا م یمعرفت تواتر یو حت یاستقرائ یقیتصد

نـد؛ ماننـد ک یفـا مـیا یاساسـ یدر آن نقشـ یه وحـکـاست  یمعرفت یانیوح یقیمعرفت تصد
ه بـه اعتبـار کـ، بلیو حس یل عقلیرا نه به اعتبار دال یمعاد جسمان سینا ابن. یق معاد جسمانیتصد

  2.ندک یق میآمده است تصد تیب و اهل امبریه در قرآن و سخنان پک یانیمستندات وح
مـن « ۀید؛ ماننـد قضـیـآ یم دسـت بهتوسط نفس  ماً یه مستقکاست  یمعرفت میمعرفت مستق

افـت یه از راه درکـنه از راه حس و نه از راه عقـل، بل ها قین تصدیا. »نمک یر مکمن ف«یا » هستم
 3.ندیآ یم دست بهم نفس یمستق
 

  معرفت نظری و عملی. ٢−٣−١
ا یـبـودن  یاربردکـم بـه لحـاظ ین تقسیا مشاء مطرح است؛ ۀاز معرفت در فلسف یگریم دیتقس

. شـود یم میتقسـ یو عملـ ینظر ۀمعرفت به دو دست ک،ن مالیبا توجه به ا. نبودن معرفت است
ر یـه مـا را بـه خکـآن اسـت  یرساند و معرفت عمل یق میه ما را به حقاکآن است  یمعرفت نظر
ر رفتار درست یه هستند و مراد از خک اء است چنانیقت شناخت اشیمراد از حق. شود یرهنمون م

 4.نندک یم میتقس یعمل ۀو فلسف ینظر ۀز به دو قسم فلسفین اعتبار، فلسفه را نیبه هم. است
                                                               

الشفاء،  سینا، ابن :ک.و برای توضیح ببیشتر دربارۀ تجربه ر ٢١۶، ص١، جاالشارات و التنبیهاتشرح طوسی،  .١
 .٩۶−٩۵، صکتاب البرهان، ٣، جالمنطق

 ،آملـی زاده حسنتحقیق  ،النفس من کتاب الشفاء ،سینا ابن: ک.برای توضیح بیشتر دربارۀ معرفت وحیانی ر .٢
 .٧۵ و ۶٩، ص١٣٨٣، رسالۀ نفسسینا،  نبو ا ٣۴٠−٣٣٩ص

  .١۴، ص١، جالشفاء، المنطق، همو. ۴    .٣۵، صاالشارات و التنبیهاتسینا،  ابن .٣




