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 شناختى های معرفت بنيانىتحليل تطبيق
و استاد جوادی های بر اساس ديدگاه  آملى استاد مطهری
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 چكيده
 آملـى جـوادیو استاد استاد مطهری های بر اساس ديدگاه معرفت شناختى های بنيان تطبيقى هدف پژوهش، تحليل

و شـباهت استخراج تفاوت بردی، برای در اين تحقيق از روش تطبيقى. است معرفـت هـای بنيـان موجـود، بـين هـای ها

تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه هـر دو انديشـمند در زمينـه امكـانیها يافته. است استفاده گرديده اين دو متفكر شناختى

و اسـتاد معرفت دارای نظرات مشـابه بـوده، در خصـوص معيـار صـدق معرفـت، اسـتاد مطهـری،  مطابقـت بـا واقـع

از همچنين. االمر را مطرح كرده اند آملى، مطابقت با نفس جوادی طبيعـت، عقـل،: از نظر مطهری، منابع شناخت عبارتند

و فطرت اما  ازقلب، تاريخ و وحـى: از ديدگاه جوادی آملى، عبارتند افـزون بـر ايـن،. حس، عقل، تهذيب، كتاب منيـر

ازابزارهای معرفت  و تزكيه نفس اما از ديدگاه: از ديدگاه مطهری عبارتند ازىآملیجواد حس، برهان حـس،: عبارتند

و قلب از. خيال، وهم، عقل و: انواع معرفت از ديدگاه مطهری عبارت اند و حضوری، شناخت اجمـالى شناخت حصولى

و غيره از انواع معرفت از منظر جوادی آملى عبارت اما. تفصيلى و علـوم مهمـان، علـوم غيـر قابـل: اند علـوم ميزبـان

و علوم قابل تحصيل از عبارتیرمراتب شناخت از منظر مطه. تحصيل و عقلـى: اند مراحـل امـا. شناخت حسى، خيالى

از شناخت از نظر جوادی آملى عبارت های مختلفى درباره اشياء مشاهده شده، بازگشـت مجـّدد بـه مشاهده، فرض: اند

و بازگشت مجدد به ذهن و آزمون فرضيّه .طبيعت

.آملى، جوادیمعرفت شناختى، مطهری های بنيانتطبيقى، تحليل: واژه های كليدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تربيت.١ و فلسفه تعليم                rashidi.shirin@gmail.com.دكتری تاريخ

و تربيت دانشگاه خوارزمى.٢  ss.keshavarz@yahoo.com.استاديار گروه فلسفه تعليم

د.٣ و تربيت  beheshti@atu.ac.ir.انشگاه عالمه طباطبايىاستاد گروه فلسفه تعليم

و تربيت دانشگاه خوارزمى.٤  salehihidji2@yahoo.com.استاديار گروه فلسفه تعليم
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 مقدمه

 شناسـى معرفت: شودمى تقسيم به دو دوره اصلى در فلسفه اسالمى شناسى معرفت

معاصـر فلسـفه اسـالمىی در دوره شناسـىو معرفت فلسفه اسالمى قديمی در دوره

به طور مطلق، دانشى اسـت كـه» شناسى معرفت«).10-24: 1393 كردفيروزجايى،(

و ابزارهای كسـب معرفـت، معرفت، انواع معرفت، راه درباره تعريف معرفت، امكان ها

و اعتبار انواع معرفت مصباح يزدی،(ها بحث مى كند معيار صدق معرفت، معيار توجيه

و در هـر نظـام پاسخ به مسائل مربوط به معرفت).88: 1390 شناسى در هـر جامعـه

و فلسفه حاكم بر  مىآموزشى برگرفته از پاسخ به مسائل جهان بينى . باشـد آن جامعه

و در نتيجه، برنامه درسى با سؤاالت اساسى بيان شده در بحث از مبانى فلسفى تعلـيم

و بدون پاسخ به ايـن سـواالت  تربيت، به خصوص معرفت شناسى، رابطه آشكار دارد

و آموزشى متناسب با نظام فلسـفى اعتقـادی در يـك نظـام نمى توان به برنامه درسى

(دست يافت و علوم انسـانى).2: 1392و همكاران،بهشتى. آموزش عالى به طور عام

و  به طور خاص به عنوان ركن اساسى نظام آموزشى كشـور، بايـد بـر نظـام فلسـفى

و تبيـين مبـانى. اعتقادی حاكم بر جامعه اسالمى مبتنى باشد الزمه اين امـر، تـدوين

و روان و تحقق اين امـر شناختى برنامه درسى اسالمى فلسفى، ارزشى، اجتماعى است

ی  و در انديشـه و همه جانبه اين مبانى در منـابع دينـى و تبيين دقيق مستلزم واكاوی

مى. انديشمندان اسالمى است و درايتى در آثـار آيـت اّهللاٰ اين پژوهش كوشد با درنگ

و آيت اّهللاٰ جوادی آملى؛ تحليلـى تطبيقـى در خصـوص بنيـان هـای معرفـت مطهری

و ديدگاهى جـامع دربـاره ايـن شناختى اين دو صاحب نظر فلسفه اسالمى انجام داده

و زمينه و پژوهش بيشتر در ساير موضوعات مـرتبط موضوع مهم فراهم آورد ی درك

، بـرای2بـردی1تحقيق حاضـر از روش تطبيقـىنيل به اهدافیبرا. را هموار سازد
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و شباهت اّهللاٰ آيـت شـناختىمعرفـت هـای های موجود، بين بنيان استخراج تفاوت ها

بر اساس ايـن الگـو اطالعـات. استفاده گرديده است آملى اّهللاٰ جوادیو آيت مطهری

و تحليل قـرار مـى گردآوری ايـن مراحـل. گيرنـد شده در چهار مرحله مورد تجزيه

).143: 1381آقازاده،(است6و مقايسه5، همجوارسازی4، تفسـير3توصـيف شـامل؛

ه معرفـت هـای در ارتباط بـا بنيـان ای هردو صاحب نظردر مرحله توصيف، ديدگاه

و شناختى، كه از قسمتهای قبل به دست آمده در مرحلــه تفســير اند، توصـيف شـده

و تفسـير قـرار گرفتـه  اطالعاتى كه در مرحله نخست توصيف شده بود مورد بررسـى

و در مرحلـه همجوار سازی بر اساس اطالعات به دست آمـده در مراحـل اول. است

ایو اطالعات در كنار يكديگر قرار گرفته؛ به گونـه بنـدی الزم انجـام شده دوم طبقه

و در نهايت، در مرحله مقايسه؛ كه چـهارچوبى را بـرای مرحلـه نهـايى فراهم ساخته

.و مقايسه قرار گرفته است مسأله تحقيق در زمينه شباهتها وتفاوتها، مـورد بررسى

 تى از ديدگاه آيت اّهللاٰ مطهریبنيان های معرفت شناخ

 مكان معرفت

مطهری تصريح كرده كه قرآن كتابى است كه اولين مرتبه كه نازل شد سخن خود را

قرآن صريحًا مسائلى را بـه.)17-5:علق( آغاز كرد» كتابت«،»علم«،»خواندن«با 

و تفكر پيشنهاد مى ی هاست كه نتيجـه اين موضوعات همان. كند عنوان موضوع مطالعه

و ايـن مطالعه و غيـره اسـت و تـاريخى و زيستى و رياضى ی آنها همين علوم طبيعى

مطهـری،()279:؛ فاطر8 164: بقره(باشد نشان دهنده اهميت علم از نظر اسالم مى

مىیمطهر).183-184:ب1391 نويسد كه قـرآن قائـل بـه امكـان شـناخت چنين

مى. است قـرآن. كند كند به شناخت، دعوت به يك امر ناممكن نمى وقتى قرآن دعوت

ی شـناختش را تـا حـّد، اول درجه10سوره بقره31كه راجع به آدم در آيهىهنگام
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ب خواهد بگويد؟ مـى بينهايت باال مى برد چه مى تـو امكـان! ای بشـر: گويـدخواهـد

و تدبّر هسـت. شناخت بينهايت داری . اين همه در قرآن امر به نظر هست، امر به تفكّر

آمده است، به اين مردم بگو نظر كنيد، فكـر11سوره يونس 101در آيه: از اين قبيل

و زمين چه چيزهايى هست، بشناسيد  از).12: 1391مطهری،(كنيد، در اين آسمان ها

مىنظر پيدا كرد، اين خودش نوعى شود معرفت گوييد به هيچ نمى ايشان؛ وقتى كه شما

حكماى اسالمى معتقدند كـه ايمـان ). 9،571ج: 1389مطهری،(به هيچ است معرفت

به) ايمانى كه در قرآن آمده است(اسالمى  طور كلـى آنچنـان كـه يعنى شناخت جهان

و بـهن را به صورت معرفتحكما در تفاسير خودشان هميشه ايما. هست و شـناخت

يـ: گويندمى. كنند صورت حكمت تفسير مى كايمان يعنى شناخت، اما شـناختى كـه

و حكيمانه است، شـناخت. نه شناخت علمى كه شناخت جزئى است شناخت فلسفى

و جريـان  و مراتـب هسـتى و منتهاى جهان و حكيمانه يعنى اينكه مبدأ و كلى فلسفى

ر و بدانيمهاى كلى جهان .)23،182ج: 1389مطهری،(ا كشف كنيم

 انواع معرفت

و تميز شئ از غير خودش بـه وسـيله جـزء اختصاصـى«یاز نظر مطهر  تشخيص

مى» شناسايى«يا» معرفت«اصطالحًا و حصول صـورت ناميده و گاهى علم اّولى شود

و»لىاجمـا معرفـت«اّولى را كه معلول برخورد ذهن با واقعيت عينـى اسـت  و تميـز

و تحليل ذهن به مابه االشترا و مابه االمتياز استكبازشناسى شئ را كه نتيجه تجزيه

و» معرفت« به هر حال. نامندمى» تفصيلى معرفت« ممتاز ساختن» تعريف«تميز دادن

ي و البته و تحصـيلكاست و صورت ذهنـى در صـورتى نيازمنـد بـه تعريـف مفهوم

مشتركى با اشياء ديگر داشته باشد تا با تحصيل وجه اختصاص شناسايى است كه وجه 

.)6،535ج: 1389 مطهری،(»و شناخت حاصل شودو امتياز، معرفت
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و سطحى را تـا در مرحلـه ادراكادرا. محسوسات پايه معقوالت هستند كحسى

مىمى» شناخت«حسى است شـناختى اسـت كـه» شناخت حسى«گويند گويند ولى

اكمشتر و ميان و شـناخت عمقـى و اين غير از شـناخت علمـى و حيوان است نسان

در مسـأله ). 10،263ج: 1389 مطهـری،(شناختى است كه مخصوص انسـان اسـت 

و ديگرى باب تصـديقات معرفت .و شناخت، يكى باب تصورات است كه مطرح است

ي انواع معرفت ار) يعنى بررسى جزئيـات(بررسىكعلمى عبارت است از ائـهو بعـد

ي(تئورىكي و توجيه اين جزئيـات بـهكيعنى حدس يا فرضيه كه ابتدا براى تفسير

و بـاألخره در مرحلـه چهـارم) آيد ذهن انسان مى و آزمايش و عمل و بعد هم آزمون

گـوييمو شناختى كه ما مـى شناخت روى كليات است؛ يعنى معرفت. ارائه قانون كلى

مى معرفت  معرفـت«ت هاى جزئى كه معرف. گوييم به جهان داريم، معرفت هاى كلى را

مى» سطحى ايشان ). 308-10،309ج: 1389 مطهری،(شود مورد بحث نيست ناميده

و هر كدام از آنها را به انواع  و جزئى همچون فالسفه پيش از خود، تصورات را به كلى

هاست كه جز بـر شـخص تصور جزئى، يك سلسله صورت.ديگری تقسيم كرده است

را.واحد قابل انطباق نيست و تصورات و مفاهيم مى نـاميم» كلّى« يك سلسله معانى

و حتى قابليت انطباق بر افراد غيرمتنـاهى. زيرا قابل انطباق بر افراد فراوانى مى باشد

ايشان همچون فالسفه مسلمان پـيش از خـود،).55-5،56ج: 1387مطهری،(دارند

پن منشأ همه تصورات را حس مى كند،ج گانه منحصر نمىداند، ولى حس را در حواس

و علوم حضوری را نيز منشأ برخى از ادراكـات مـى مطهـری،(دانـد بلكه حس باطن

مى). 6،111ج: 1389 از در واقع، ايشان شروع ادراكات بشر را حس داند؛ زيرا پيش

و تصور نيز منشأ حسى دارد .تصديق، انسان بايد به تصور نائل آيد

اص: معتقد استاستاد مطهری علم حضوری: طالح فلسفى علم بر دو گونه استدر

علم حضوری يعنى علمى كه عين واقعيت معلوم پـيش عـالم حاضـر.و علم حصولى
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علم حصولى يعنى علمى كه واقعيت معلوم پيش عالم حاضر نيست، فقط مفهـوم. است

).6،103ج: 1389مطهری،(و تصويری از معلوم پيش عالم حاضر است 

 منابع معرفت

و خرد انسان اسـت. از منابع شناخت، طبيعت استيكى . منبع ديگر شناخت، عقل

منبـع. عقل منبع درونى برای شـناخت اسـت. طبيعت منبع بيرونى برای شناخت است

و دل است و بـه رسـميّت. سوم قلب مسلمًا هيچ مكتب مادی اين منبع را قبول نـدارد

مى. شناسد نمى من علمائى كه الهى فكر و ابزارش ايمان دارنـدكنند به اين قـرآن بـه. بع

و محسوسات(ظاهر  و(توجه كرده است بدون آنكه از باطن) طبيعت مـاوراء الطبيعـه

و معنويت  و برون درون. اعراض كرده باشد) غيب گرايى اسالم دوش بـه دوش گرايى

و جدايى ناپذيرند و ابزارش كه تزكيه نفـس اسـت را بـه. يكديگر پس اسالم منبع دل

مىرسم يك منبع ديگر شناخت كه قرآن نيز به آن اهميـت زيـادی داده.13شناسد يت

مى.14است تاريخ است  مى قرآن اصل تصادف را انكار و كند، اصل سنن را قبول كند

-80: 1391مطهـری،(انسان در تحوالت تاريخى نقـش دارد.نمايد به آن تصريح مى

َفَطرَ ). 60 ی ر(ماده �«، 15»َفَطَرُهن,«: آمده است مكّرر در قرآن) ف، ط، SِFمو فاِطِر Fلس,
 Tِ�َالF«16 ،»SنَفَطَرF �ُما بِِه«و F F�َF«17لس, در همه جا در مفهوم اين كلمـه،. 18»ُمنَفِطٌر

و خلق يعنـى به يـك معنـا» ابداع«. است-و بلكه خلق به همان معنای ابداع-ابداع

در سوره روم30در قرآن در مورد آيه»تفطر«يا» فطره«لغت. آفرينِش بدون سابقه

و رابطه ِ Fل,5ِ�«:ی او با دين آمده است مورد انسان فِْط5َرF Sَب, َحنِيف5اً يِن uلِت �َْجَهَك قِْم
َ
َفأ

�َفْعلَُم5و ال Jِ5ا,KF َ�َ5ْك
َ
@ َ� لِك5ن, يُن Fلَْقيuُم u\F لَِك� ِ ِ�َلِْق Fب, َيْبِديَل ال َعلَْيها Jَا,KF َفَطَر«.

ای ايـم، يعنـى انسـان بـه گونـهی خاص از آفرينش كه ما به انسان داده يعنى آن گونه

و آفـرينش هايى در اصل فطرت انسان يعنى ويژگى. شده است خاص آفريده خلقـت
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فطرت يك امر تكوينى است، يعنى جزء سرنوشـت).18-1392:19مطهری،(انسان

يـا مسـائل) ارزش های انسانى(فطريّات انسان مربوط به مسائل انسانى. انسان است

انـد سوره نحل بعضـى خواسـته78از آيه).33: 1392 مطهری،( ماوراء حيوانى است

نظريـه. انسان اكتسابى اسـت ايـن يـك نظريّـه اسـتاستنباط كنند كه همه معلومات 

داند كه آنهـا البتـه كـم حكمای اسالمى اين است كه انسان بعضى چيزها را بالفطره مى

هاست اصولى فطری اصول تفكر انسانى كه اصول مشترك تفكرات همه انسان. هستند

و شاخه و فروع به. های تفكرات، اكتسابى هستند ايـن هسـتند فيلسوفان اسالمى قائل

بى كه اصول اوليه و و استداللى نيست نياز از اسـتدالل اسـتی تفكر انسان آموختنى

و يـا كانـت ذاتـى ولى در عين حال اين اصول را ذاتى نمى دانند آنچنان كه افالطـون

و محمـول(همين قدر كه انسان دو طـرف قضـايا. دانند مى را تصـّور كنـد) موضـوع

ك ی ميان موضوع ساختمان ذهن اين طور است ه بالفاصله به طور جزم حكم به رابطه

).47-50: 1392مطهری،(كندو محمول مى

 ابزارهای معرفت

ابـزار دوم شـناخت، اسـتدالل منطقـى،. حواس، ابزارى براى منبع طبيعـت اسـت

مىمى» برهان«يا» قياس«استدالل عقلى، آنچه كه منطق آن را  ي نامد نـوعكباشد كه

آن. دهد عمل است كه ذهن انسان آن را انجام مى منبع سوم، قلب يا دل است كه ابـزار

و ). 13،374ج: 1358مطهـری،( را بايد عمل تزكيـه نفـس بـدانيم يكـى از وسـائل

حس شرط الزم برای شناخت هسـت،. است» حواس«ابزارهای شناخت برای انسان 

بر. اما شرط كافى برای شناخت نيست و تحليل نياز انسان ای شناختن، به نوعى تجزيه

و تحليل، كار عقل است. دارد و تحليل. تجزيه های عقلى، دسـته بنـدی كـردن تجزيه

و عمل تجريد نيز عملى عقلـى. اشياء در مقوله های مختلف است همچنين تعميم دادن
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و عقل، انديشه، فكر، فاكره، ابزار. مى باشند ديگری بنابراين حس يكى از ابزارهاست

و ما از اين ها بى نياز نيستيم قرآن در آيه. است كه هر دو برای شناختن ضرورت دارد

ی نحل 78 به صراحت مطلبى را بيان مى كنـد كـه نظـرش در مـورد ابـزار12سوره

در ميان حواّس انسان،. اين آيه منافاتى با مسئله فطرت ندارد. شناخت معلوم مى شود

و گـوش اسـتآن حواسى كه بيش از همه  قـرآن هـم. در شناسائى تأثير دارد، چشم

در اينجا آن دو حاّسه مهم را ذكر كرده، بعد از اينكه مى گويد شما آمديد بـه ايـن دنيـا

مى حالى كه هيچ چيز نمى و گوش داد، حـواس داد، يعنـى: گويد دانستيد به شما چشم

مى. ابزار دانستن داد ا پشت سرش آن چيزی را ذكر صـطالح قـرآن بـه آن كند كـه در

يا»لُّب« و. آن چيزی كه مركـز تفكـر اسـت-گفته مى شود»ِحجر«و بعـد از چشـم

مى كند، يعنى همان قوه گوش، دل را ذكر مى و تركيب مى كند، تعميم دهد، ای كه تجزيه

مى. كند تجريد مى و عقل را صريحًا به رسميّت . شناسد بنابراين قرآن اين دو ابزار حس

تا وقتى كه ما سرو كارمان فقط با حس محض باشـد. از ابزارها عمل استيكى ديگر

است، وقتى پای عمل در ميان بيايد كه پای عقل هم بيشـتر در كـار» استقراء«اسمش 

يكى از اشـتباهات بسـيار بـزرگ. است» آزمون يا تجربه يا آزمايش«آيد اسمش مى

و تجر در صورتى كه فيلسوفان. به استفيلسوفان اروپائى تفكيك نكردن ميان استقراء

و بايد هـم تفكيـك شـود ما اين دو را از يكديگر تفكيك مى آن. كنند يكـى ديگـر از

و تزكيه نفس ابزار ايـن منبـع. ابزارها، تزكيه نفس است . دل منبعى برای شناخت است

و و نيز عقل منبعى برای شـناخت و حواس ابزار آن طبيعت منبعى برای شناخت است

و برهان ابزار آن استدال ).37-57: 1391مطهری،(ل

 مراحل معرفت

و همچنين متأخرين برای ادراكات انسان از خارج سه مرتبـه،یاز نظر مطهر قدما
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و مرتبـهی حس، مرتبه مرتبه: اند قائل شده ايـن سـه نحـوه ادراك.ی تعقـلی خيـال

و هركس با علم حضوری آنها را . در خود مـى يابـد بالوجدان برای انسان وجود دارد

و مرتبه و مقابلـه ی حس عبارت است از آن صوری از اشـياء كـه در حـال مواجهـه

در) يـا بيشـتر(ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن يكى از حواس پنجگانـه

ی خيال. ذهن منعكس مى شود از: مرتبه ادراك حسى پس از آنكه از بين رفت اثـری

البتـه صـورت. مـى نـاميم» حافظه«يا» خيال«ارد كه آن را خود در ذهن باقى مى گذ

و روشنى صورت محسوسه را ندارد ادراك خيالى چنانچه: مرتبه تعقل. خياليه وضوح

است يعنى بر بيش از يك فرد قابل انطباق نيست لكـن ذهـن انسـان» جزئى«دانستيم 

بل انطباق بـر پس از ادراك چند صورت جزئى قادر است يك معنای كلى بسازد كه قا

را. افراد كثيره باشد مطهـری،(نامنـد مـى» تصـور كلـى«يا» تعقل«اين نحوه از تصور

).111-6،114ج: 1389

های تجربى را سـه آن ها شناخت. فيلسوفان ما برای شناخت، مراحل قائل هستند

مى مرحله داننـد، ها را منحصر به شناخت تجربى نمـى دانند ولى چون همه شناخت ای

اين نوع. ای هم هستند، يعنى شناخت تعقلِى غير تجربى های دو مرحلهل به شناختقائ

مى شناخت از احساس آغاز مى و با تعقل پايان يابد بدون اينكه نيازی به مرحله شوند

و عمل داشته باشد آن در مرحله. پراتيك و حيـوان در ی شناخت احساسى كه انسـان

يكى از خصوصـيات شـناخت حسـى،.ى استها جزئی شناخته مشترك هستند، همه

و فرديّت است شناخت حسى ظاهری است، عمقى نيسـت، شـناخت حسـى. جزئيّت

و معلوليّت پى ببرد نمى ی علّيّت شناخت حسى به زمان حال تعلّق دارد. تواند به رابطه

و نه به آينده از. ای است شناخت حسى، منطقه. نه به گذشته شـناخت تعقلـى انسـان،

مى ظواهر در به بواطن نفوذ و روابط نامحسـوس را : 1391مطهـری،(كنـدك مـىكند

100-98.(
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 معيار صدق معرفت

مال» تعريف شناخت«مسئله يككه همان و مسـئلهكحقيقت است مسـئله اسـت

علماى اسالمى معتقد بودند كه هميشه معيار شناخت. اى ديگر مسئله» معيار شناخت«

قـدما ). 13،454ج: 1358مطهری،(از نوع شناخت است؛ يعنى علم، معيار علم است 

ي مىكفقط مى گونه تعريف شناخت صحيح يا شـناخت حقيقـى يعنـى: گفتند كردند،

و شناخت غلط يا خطا يعنـى شـناخت غيـر مطـابق بـا واقـع شناخت مطابق با واقع،

در» معيار شناخت«و» شناختكمال«فرق ). 13،461ج: 1358مطهری،( چيسـت؟

مىكمسئله مال خواهيم تعريف شناخت حقيقى را به دسـت آوريـم، شناخت، در واقع

و ببينيم شناخت حقيقى چيست؟ يكى مى اقع گفت شناخت حقيقى آن است كه مطابق با

گفت شناخت حقيقى آن است كه اذهان روى آن توافـق پيـدا كننـد، باشد، ديگرى مى

بعد از اينكه قبـول كـرديم شـناخت. گفت شناخت حقيقى امرى نسبى است سومى مى

مى حقيقى يعنى شناختى كه واقعيت را به ما ارائه مى رويم سراغ معيـار آن، يعنـى دهد،

ج1358مطهری،(يقى است؟ به چه وسيله بفهميم كه شناخت ما حق ،13،467.(

را. خود شناخت معيار شناخت است ،»منطـق ارسـطويى«آن منطقى كـه اسـمش

يا» منطق عقلى« . ترين مسائلش همـين اسـت گذارند يكى از مهممى» منطق قياسى«و

اسـت» تصور«يا: بر دو نوع است) شناخت(انديشه:شد اين منطق با اين بيان آغاز مى

ي.»تصديق«يا  يكهر و تصديق يعنى هر از اين دو شناخت نيز بر دو قسمكاز تصور

يا» بديهى«يا: است شناخت بديهى يعنى شناختى كـه نيـاز بـه معيـار.»نظرى«است

و چـون خـود. است ندارد، بدون معيار تضمين شده بعضى شناختها نياز به دليـل دارد

ي بهكدليل هم آنكي نوع شناخت است ممكن است احتياج دليل ديگر داشته باشد،

ي و ممكن است نياز بـه دليـل ديگـرى داشـتهكدليل هم خودش نوع شناخت است
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رسد كه وقتـى بـه باشد؛ ممكن است چندين پلّه بخورد ولى در نهايت امر به جايى مى

ي ،13ج: 1358مطهـری،(معيـار اسـت شناخت بـىكآن دليل نهايى رسيد، خود آن

468.(

ا" عمل" يكليد در از درهاى شـناخت را بـه روىكول شناخت است؛ با عمل، ما

ي خودمان باز مى و به مىككنيم مى. يابيم سلسله مسائل دست رسد، بعد نوبت در دوم

مى. در دوم را بايد با كليد ديگرى باز كنيم رسيم با كليد دوم شناخت، به شناخت باالتر

آورى مـواّد اّولـى يعنى كليد جمع كليد شناخت سطحى ابتدايى است،) حواس(؛ عمل 

و شناخت منطقى دو مرحله اساسى از شناخت. شناخت در ذهن است شناخت سطحى

به. هستند به» فؤاد«كليد دوم، آن است كه قرآن از آن تعبيـر» عقل«و فيلسوفان از آن

مى. كنند مى را» عمل كليد شـناخت اسـت«گويند ولى اشتباه اين است كه وقتى عمـل

و بررسـى باشـدمى» عمل عينى«ر به منحص نـه، عمـل عينـى. كنند كه همان مشاهده

و بررسى( كـه اگـر اسـمش را عمـل-كليد اول شناخت اسـت؛ عمـل دوم) مشاهده

نوع عمل ذهنى است كه مرحله دوم شناخت يعنى مرحلـهكي-بگذاريم مانعى ندارد

یمى).13،490ج: 1358مطهری،(دهيم منطقى شناخت را با آن انجام مى توان مقوله

).74: 1392مطهری،(. نيز ناميد» دريافت واقعيّت جهان«يا» دانايى«حقيقت را 

ى از ديدگاه آيت اّهللاٰ جوادی آملىبنيان های معرفت شناخت

 امكان معرفت

وی شناخت زمينه اهتمام به مسأله و فراگيـری آن قبـل از فلسـفه ی تدوين منطق

و.كالم را فراهم كرده است منطق بر اين امر اسـتوار اسـت كـه واقعيتـى وجـود دارد

به منظور پرهيز از خطا ميزان عادلى به نام منطق الزم خواهد. شناخت آن ممكن است

و غير قابل تعريف است. بود ما همـه چيـز را بـه علـم مـى. شناخت از مفاهيم بديهى
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پـس.ح خواهـد بـودشناسيم پس تعريف علم به علم يا علم را به غير علم دور مصـّر

و يا علم گفته مى شود تعريـف حقيقـى نبـوده بلكـه تعريـف  آنچه در تعريف شناخت

از جمله تعريف لفظى كه برای شناخت ذكر مى شود اين است كه شناخت. تنبيهى است

و يا راه پيداكردن به واقعيت؛ اركان معرفت كه تحقق  عبارت است از آگاهى به واقعيت

آ و معرفت مستلزم تحقق و تحقق معرفت متوقف بر آن امور است معلوم، عـالم نهاست

از گرچه عقل، مصباح).21-88: 1387جوادی آملى،(علم است  و كاشـف شـريعت

و صفات خدا منطقه ممنوعه است، احكام واقعى دين است ولى مى داند كه ادراك ذات

ُمدَركى به آنجا دسترسى ندارد و همـان طـور صفات حق تعالى عين ذات اوست. هيچ

كه خداوند در مقام ذات ظاهرش عين باطن است پس اگر باطن ذات ادراك نشد ظاهر

: از اين رو خداوند فرمود. شود شود پس هيچ فهمى از آن حاصل نمى او نيز ادراك نمى

»�ََ�ُuَغُ�ذ ی ممنوعه كه بگـذريم آنچـه از اين دو منطقه).28: آل عمران(»هَس5ْفُكُم Fُهللا

در. ماند امكان ادراك فيض خداست كه وجه اّهللاٰ است برای عقل باقى مى خداونـد نـه

و وجه  و نه در مقام صفات ذات، بلكه در مقام ظهور كه از آن به فيض مطلق مقام ذات

م. شود با اشياء مرتبط است خدا ياد مى حدوديت های ادراكى عقـل، بـه يكى ديگر از

مى مقوله مى. شودی جزييات دينى مربوط دانـد كـه در جزييـات مجـاز بـه عقل خود

و تنها در زمينه جوادی آملى،(هايى كلّى در حريم دين شناسى راه دارد دخالت نيست

تجربى(معرفت شناسى عهده دار بستن اصل هماهنگى عقل برهانى).59-56: 1391

و عقل برهـانى در حـوزه. نقل معتبر استو)و تجريدی ی معرفـت دينـى قـرار دارد

جـوادی آملـى،(همانند نقل معتبر كاشف حكم خداست بدون آنكه خود حاكم باشـد

جهل در مقابل عقل است نه علم، زيرا: معتقد است آيت اّهللاٰ جوادی آملى.)99: 1391

م ع)مانند عالم فاسق(شودىجهل با علم جمع هـدف. شـودىقـل جمـع نمـ؛ ليكن با

و علم، سر پِل رسيدن به عقل اسـتىتعليمات دين  جـوادی(، عاقل شدن انسان است
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جـزیهوا، چيـز. جاهليت در برابر عقالنيت است). 514-11،515ج:1387 آملى،

ازىيكـ). 22،622ج: 1389 آملـى، جـوادی(نيسـتىو جهالت عملـىجهل علم

و عالْم عاقـل گـرددبارزترين منافع علم، اين است كه عالمـت. علم نردبان عقل شود

ب و است؛ چنانىفراموش خداىعقلىمستقيم كه به يـاد خداونـد بـودن عالمـت عقـل

آن. استیخردورز و هرگز عاقل كه به ياد خداست هماره مراقب نفس خويش است

در آملى آيت اّهللاٰ جوادی). 148-4،149ج:1389آملى، جوادی(كندىرا فراموش نم

(چنين بيان داشته است19سوره بقره 269 آيه ذيل و حكمت را بـه هـر) خدا: دانش

و به هر كس دانش داده شود، خيرمى) بداندو شايسته(كس بخواهد  داده فراوانى دهد

و را درك نمى حقايق اين(و جز خردمندان،. شده است ،».گردنـد متـذكر نمـى) كننـد،

كه داشته بيان چنين و پـاداش خداونـد بـه انفـاق حكمت،: اند و عطا  كننـدگان تفضل

م راستين است كه براساس مشيّت حكيمانه از. كندىاش به آنان عطا حكمت، انسان را

مىو عملىعلمیها آفت و خودش خير كثير است، زيرا بقاىحفظ دارد؛یابـدیكند

و اين حق يقـت را حكمت، بهره عاقل متذكّر است، چون حكمت درجه كامل عقل است

م مىخردمندان و به ياد ).12،427ج:1388 آملى، جوادی( آورندىيابند

 انواع معرفت

و صاحب اصلى جان انسان مى قرآن كريم يك سلسله از علوم را به عنوان ميزبان

و دسته و الحقـه داند و سـابقه وی ديگر را كه از عوارض بشری بوده ی عـدم داشـته

و تحصيل بدست مـى دارند، مهمان نفس انسان مى و از راه اكتساب در. آينـد شمارد و

د پايان عمر نيز ممكن است آن ست بدهد، مگر آنكـه در پرتـو ايـن بـا علـوم ها را از

و از گزند زوال مصون بماند و هماهنگى با آن، سبقه ميزبانى يافته علمى كه بـا. ميزبان

مى انسان، زاده مى و به همراه او رحلت كند، مربوط بـه خداشناسـى، آشـنايى بـا شود
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و شـريع و راه های اصـلى رسـالت و نبوت و اسمای حسنى حق، حدود كلى وحى ت

و از شمار آن تـوان گـرايش بـه هـا مـى غيره است كه از نظر قرآن، علوم فطری است

و پرهيز از رذيلت را نام برد خدای سـبحان ارواح تمـام بشـر را بـا فطـرت. فضيلت

و آن نحوه در.20كنـدی خلقت را تبديل ناپـذير، معرفـى مـى توحيدی آفريده است

،يعنى خداوند، روح انسان را تسويه كرد21 فرمايد بخش ديگری از قرآن كريم نيز مى

و مرحلهو تسويه و تقوای جان آدمى را به او آموخت یی روح به اين است كه تباهى

ُملَهمه« و شـناخت اصـول پس دانش. را محقق فرمود» نفس هايى چـون خداشناسـى

و به همراه جان او آفريده شده است علومى قرآن درباره. ارزشى در نهاد هر كس تعبيه

و مهمان نفس بشر است مى ی قرآن درباره.22فرمايد كه از عوارض روح آدمى است

و سرانجام اين علوم بشری نيز مى هـا كـه بـه يعنى برخى از انسـان:23فرمايد الحقه

و دانسته اند از ياد مى برند كهنسالى مى پس دو دسته آيـات. رسند هر آنچه را خوانده

و جهل ان يك دسته آياتى كه مى گويد بشر بـه همـراه: سان، وجود دارددر زمينه علم

و يك دسته آيات، بشر را در حال آفريده شـدن  سرمايه های علمى آفريده شده است

. كنـد جاهل مى داند كه به تدريج در طول عمر خود از جهل به سوی علم، حركت مـى

ن مضمون دسته و اصول ارزشى و معارف الهى ظيـر خداشناسـى،ی اول، ناظر بر علوم

و  وی دوم درباره دانش دسته. است... معادشناسى ... هايى چون علوم تجربى، رياضى

و مهمان روح آدمى بوده است كه محصول كاوش آنچه تـاكنون در تنويـع. های بشری

و توضيح اقسام دانش بازگو شد به چهار قسم مى پذير انجامد كه اقسام آنها تداخل علم

ا و از لحاظ ديگر به علم قابل است، زيرا علم و علم مهمان ز يك جهت به علم ميزبان

و علم غيرقابل تحصيل قسمت مى تأثير وحى الهى نسـبت بـه درجـات. شود تحصيل

و. متفاوت دانش، متفاوت است ی دفـائن عقلـى قسمت مهـم تـأثير وحـى در اثـاره

و شكوفا نمودن گنجينه های ميزبان است سرمايه  1393ی آملـى،جـواد(های درونى
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و ). 158-153: و اسـمای حسـنى در ساحت گسترده علم شـناخت خـدای سـبحان

و هر دانشى كه در ايـن راه، بشـر را  َاصالى است و صفات عليای او جزو علوم حقيقى

و شـناخت  و تا حريم شناخت حق، او را همراهى كند، نسبت بـه معرفـت خـدا ياری

و آنى به  مىاسمای حسنای الهى، علم ابزاری هـا ابـزار معرفـت تمام دانش. آيد شمار

َاصالى همان اسـت كـه معلـوم او  و تنها علم و شناخت اسمای حسنای الهى است حق

حصول علـم).223: 1393جوادی آملى،(تنها اصيل محض يعنى خدای سبحان است 

و زمانىگاه وىبعد از تحقق استعداد به وسيله كوشش متعلّم است ، بلكهیبدون رنج

آنىاسـت كـه برخـیافراد متعـددیقسم اول دارا. استىابتدائًا به افاضه اله هـا از

و همچنين كوشش در يادگير و عرفان ازىمعارف دينـیعبارت است از برهان، قرآن

و تزكيه روح كه سلسله عرفان است، همه اين امور از مصاديق علم كسـب ىراه تهذيب

دو.ىو لدنّىاست نه موهبت َوَهباّما قسم مـىو لدنّىم، كه از آن به علم آنىياد شـود،

مـیها از راهكي است كه به هيچ .شـودىياد شده مشروط نباشد، بدون رنـج حاصـل

ّ وىمعرفت لدن او بدون كسب است در صدد فهم مراد متكلم از خود اوست نه از كـالم

).633-12،636ج:1388جوادی آملى،(

 ابزارهای معرفت

د ر مواردی به برخى از ابزارهای شناخت اشاره كرده است از جمله آيه قرآن كريم

و از مجاری اوليّـه.24سوره اسراء36كريمه و بصر دو نمونه از ابزار شناخت ی سمع

ادراك آدمى است اختصاص به ذكر اين دو در آيه از جهت وسعت آگاهى اين دو حس

ه و اما فؤاد و حقيقت انسان است از محسوسات نسبت به ديگر حواس است مان جان

و باطل است همچنين در اين خصوص مى و تشخيص حق توان به آيـهو مركز تصديق

آيـه(آن كسى كه صاحبدل نيسـت از طريـق القـای سـمع. سوره نحل اشاره نمود 78
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ق 37 از)25سوره و القای سمع غير است؛» استماع«مى تواند از تذكره الهى بهره ببرد

ن و بحث حاصل مى شود اّما القای سمع زيرا استماع و نظر است كه با درس ظير مطالعه

و امتثال كردن است و پذيرفتن تقسيم ابـزار معرفـت. گوش سپردن به سخن صاحبدل

قوای ادراكـى ). 216-217: 1387جوادی آملى،(مربوط به قوای ادراكى انسان است 

و ابزارهای معرفت او در يك تقسيم كلى عبارتند حس، خيال، وهـم، عقـل،:از انسان

ابزارهای مختلف موجب: بر آن استىآملیجواد). 297: 1387جوادی آملى،(قلب 

مى حصول راه ب) الف. شود های متفاوت شناخت و راه)راه بيرونى معرفت تزكيه نفس

ج آن)عقل و عدم استقالل راهى كـه توسـط قلـب: راه بيرونى معرفت) الف. راه حس

و ائمه معصومين طى مى شود اگر ^منجر به شهود حقايقى كلى شود كه انبيای عظام

ی مخلصـين نشـئه. های آن نخواهد رفـت شاهد آن هستند هيچ احتمال خطا در يافته

40-39طبـق آيـات(ی حق ناب است زيرا شيطان را در آن نشئه راهى نيسـت نشئه

).26سوره حجر

و مشاهداتى كه مربوط به عقل محض است از تصرف شـيطان خـارج نشئه ی عقل

و. است راه بيرونى معرفت در واقع همان راه درونى معصومين است كـه نتيجـه شـهود

و راه عقل)ب. كشف قلبى آنهاست عقل به آنچه از طريق مشـاهده قلبـى: تزكيه نفس

سالكان طريق كشـف هماننـد برهان عقلى برای مشاهدات. كند حاصل شده كمك مى

و پيوند راه بيرونى معرفـت. منطق برای اهل فلسفه علم آلى است بدين ترتيب ارتباط

و ائمه معصومين  و الهام انبياء اسـت) عليهم افضل صلوات المصلين(كه همان راه وحى

و پيوند ايـن  و نيز ارتباط و راه تهذيب نفس است با دو راه درونى معرفت كه راه عقل

آن)ج. راه درونى شناخت با يكديگر مشخص مى شود دو و عدم اسـتقالل : راه حس

و هيچ گاه به تنهايى ارزش علمى نـدارد، آنچـه بـه حـس راه حس راه مستقلى نبوده

تجربه حس تنها راه معرفت نيست بلكه راه. ارزش مى دهد همان شناخت عقلى است
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و با . آن راه ها مى توان به يقين رسيد عقلى، سلوك قلبى نيز طريق معرفت يقينى است

).309-315: 1387جوادی آملى،(

 راه های معرفت

از جملـه. در قرآن كريم از راه های مختلفى جهت شناسايى حقيقت ياد شده است

حج8آياتى نظير آيه  آن تفصيل اين آيه شريفه در مورد راه. سوره های شناخت نشانه

حس-1: دارد است كه چهار راه برای شناخت وجود  اين راه بـرای همگـان بـاز(راه

و تزكيه-3) خواص توان پيمودن آن را دارند(راه عقل-2) است ايـن راه(راه تهذيب

و راه وحى-4) برای عارفان گشاده است اين راه مخـتص بـه انبيـای(راه كتاب منير

. الهى است و چهارم تفاوت جوهری وجود ندارد جز آنكه راه) چهارم بـا بين راه سوم

و  و خطـا و از آسيب سهو، نسيان مصـون اسـت بـر خـالف راه ... عصمت همراه بود

(عارفان كه گرفتار هر دو محذور است آيـت اّهللاٰ).215-216: 1387جوادی آملـى،.

كه27سوره بقره 282جوادی آملى در ارتباط با آيه تقوا بـدون:، چنين بيان داشته اند

و تر و چنين كارحاىمناهكانجام فرايض بدون علـم بـه احكـامیصل نخواهد شد

و علم به آن ها يا اجتهاد یبـراى، بنابراين هـيچ مجـالیاست يا تقليدیممكن نيست

بن. توّهم حصول تقوا بدون علم نخواهد بود بسـت اگر با تقوا باشيد، خدا راه خروج از

م (آموزدىو شناخت حق از باطل را به شما : 1388آملـى، جـوادی(28)29:انفـال:

).633-12،638ج

 مراحل معرفت

رىآملیاز نظر جواد و و مراتبىاه، شناخت با ابزارها هايى كه دارد، دارای مراحل

و مراتب شناخت بر اساس مبانى مختلفى كه در مورد شـناخت وجـود. است  مراحل
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و متغاير است و تجربه معتبر. دارد متفاوت داننـدمىآنها كه معرفت را در محور حس

فرض های مختلفى درباره اشياء-2مشاهده؛-1. كنند برای معرفت مراحلى را ذكر مى

و آزمون فرضيّه؛-3مشاهده شده؛  بازگشت مجـدد بـه-4بازگشت مجّدد به طبيعت

ی. ذهن اگر در مرحله سوم فرضيه با آزمون مطابقت داشته باشد، آنچه كه در مرحلـه

مىآيد به عنو چهارم به دست مى ماند، همگى اين مراحل ان قانون قطعى يا موقت باقى

ذهن در تردد اين عده تفاوتى با طبيعـت خـارجى. چهارگانه در جهت سير افقى است

و احساسات آنـان را هماننـد ديگـر اشـيای  و جان آدميان، عواطف ندارد، آنها روان

در.كنند طبيعى از طريق همان مراحل چهارگانه بررسى مى مى سير افقى تواند صورتى

ی دوم از مراحل چهارگانه مذكور ثابـت شـود  به سير طولى منجر شود كه در مرحله

و اين همان امری كار ذهن به هيچ و مادی نبوده بلكه عقلى است وجه كاری محسوس

و قضـايای علمـى اثبـات  است كه در منطق با فرق گذاردن ميـان قضـايای شخصـى

شه. شود مى ودی است در نگاه درونى خود حقايقى را مى بيند كسى كه دارای شناخت

و شـنيدن آن محـرومو با گوش نهانى خود كلماتى را مى شنود كه ديگـران از ديـدن

).321-332: 1387جوادی آملى،(هستند 

 معيار صدق معرفت

و بهترين نظريه در تبيين معيار ثبوتى. نفس االمر، معيار ثبوتى معرفت است آخرين

و سقم شن و هم مبنى صحت اخت چيزی است كه هم مبتنى بر تجرد اصل انديشه بوده

و آن عبارت  و عقل باشد و مثال و تعميم آن نسبت به عالم طبع بر توسعه جهان هستى

منظور از نفس االمر اين اسـت كـه. از اين است كه انديشه، مطابق با نفس االمر باشد 

و  و با صرف نظر از تحقـق آن شىء در حّد ذات خود با قطع نظر از هر عارض وصفى

و واقعيّت معينى اسـت كـه هـيچ گونـه  در ذهن انديشمند يا در خارج، دارای حقيقت
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و خطای معرفـت اسـت. دگرگونى در آن راه ندارد معيـار. منطق، معيار اثباتى صواب

و خطای معرفت يعنى با چه وسيله مى توان فهميد فالن شناخت درسـت اثباتى صواب

و باطل برای تمام تئوری های يـاد شـده قيـاس عقلـى. يا خطاست راه تشخيص حق

و سلب حيثيت كشف واقع از آن، دانشى حـق  است؛ زيرا بنابر مبنای ابزار انگارِی علم

است كه در هنگام عمل نافع باشد سپس انديشه خاصى كه مورد آزمـون عملـى قـرار 

و گرفته اگر سودمند بود مى و گرنه باطل است راه منطقى اين است كه گفته فهميم حق

و هر انديشه: شود ای كـه در آزمـون عملـى فالن انديشه در آزمون عملى سودمند بود

از نظـر ايشـان، بنـا بـر مبنـای. سودمند باشد حق است پس فالن انديشه حق اسـت

و اينكه واقع همان است كه مورد توافق انديشوران عصر باشد تنها راه شناخت  تصويب

ي و سقم شـود كـه فـالنك انديشه، قياس عقلى است؛ زيرا چنين استدالل مـىصحت

و هر انديشه ای كه مطـابق بـا  انديشه مطابق با رأی مورد توافق دانشمندان عصر است

نيز بنابر. رأی مورد توافق دانشمندان عصر باشد حق است پس فالن انديش حق است

و اين كه معيار حق بودن هر اندي ی عملى ی شه آن اسـت كـه در تجربـهمبنای تجربه

عملى موفق باشد، گريزی از كاربرد قياس عقلى نيست، چون دين تئوری هم در مقـام

-111: 1387جـوادی آملـى،(اثبات فقط با روش قياس عقلى قابل تشخيص اسـت 

106.(

اىبررس ویشـهيد مطهـرىمعرفـت شـناختیو تحليل بنيان هـایمقايسه

ىآملیاّهللاٰ جواد آيت

و نظرات و آيت اّهللاٰ جـوادی آملـى دريافـت آيت اّهللاٰ آنچه از مقايسه آراء مطهری

شود اين است كه، اختالف مبنايى در بين نظرات اين دو صاحب نظر وجـود نـدارد مى

" هر دو انديشـمند در زمينـه. باشند بلكه در بسياری از مباحث دارای اشتراك نظر مى
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و قائل به امكان كسـب معرفـت بـرای دارای نظرات مشابه" امكان كسب معرفت بوده

و نيز در زمينه انسان مى و مطهری آيت اّهللاٰ،"معيار صدق معرفت" باشند حقيقى بـودن

 همچنـين در ايـن خصـوص را مالك قرار داده اند مطابق با واقع بودن ادراكات انسان

و انـد، را نيز شرح داده» معيار شناخت«و» شناختكمال«ايشان به طور مفصل فرق

و. بين اين دو تمايز قائل شده اند آيت اّهللاٰ جوادی آملى، نيز مطابقـت بـا نفـس االمـر

و سقم شناخت را منطق دانسته و باطـل معيار اثباتى صحت و راه تشـخيص حـق انـد

.اند ه، را قياس عقلى بيان نمودهانديش

از عبارت" منابع شناخت" مطهری آيت اّهللاٰ از نظر ق: اند و طبيعت، عقل، لب، تـاريخ

از ديدگاه آيت اّهللاٰ جوادی آملى، منابع كسب معرفت عبارت است از حـس، فطرت اما 

و وحى؛ در خصوص منابع معرفت نيز، تشابهاتى بين دو ديدگاه عقل، تزكيه، كتاب منير

و همچنـين مشهود است از جمله اينكه هر دو صاحب نظر منبع عقـل را قبـول دارنـد

و قلب از ديدگاه آيت اّهللاٰ مطهری بعنوان منبع معرفـت را بـه ترتيـب منظور از طبيعت

و تزكيه از نظر آيت اّهللاٰ جوادی آملى تلقـى نمـود مى از طرفـى. توان همان منبع حس

و فطـرت  و آن تاريخ ديگر آيت اّهللاٰ مطهری منابع ديگری نيز برای معرفت بيان نمودند

.است

مى" ابزارهای معرفت  آيـت اّهللاٰ از ديـدگاه شوند كه موجب حصول راه های معرفت

از مطهری عبارت و برهان: اند و استدالل عقلى(حس، قياس ، تزكيـه)استدالل منطقى

از عبارتىآملیجواد آيت اّهللاٰ نفس اما از ديدگاه و قلـب: اند حس، خيال، وهم، عقل

و قلب در بحث. است و عقل ابزارهای كسب معرفت هر دو صاحب نظر بر ابزار حس

و قلب به ترتيب از  قياس اتفاق نظر دارند، با اين تفاوت كه آيت اّهللاٰ مطهری بجای عقل

و استدالل عقلى كه نوعى عمل هستند كه توسط ذهن انسان(و برهان  استدالل منطقى

نين آيت اّهللاٰ جوادی آملى خيال را نيـز همچ. اندو تزكيه نفس نام برده)انجام مى شوند
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.اند ابزار معرفت معرفى نموده

از آيـت اّهللاٰ از ديدگاه» انواع معرفت« همچنين شـناخت: مطهـری عبـارت اسـت

و  و تفصيلى، شـناخت حسـى، شـناخت علمـى و حضوری، شناخت اجمالى حصولى

و تصديقات اما مشتمل بر علـوم انواع معرفت از منظر آيت اّهللاٰ جوادی آملى تصورات

و علوم قابل تحصـيل اسـت و علوم مهمان؛ علوم غير قابل تحصيل  در بخـش. ميزبان

و حضوری اشـاره نمودنـد، انواع معرفت هر دو صاحب نظر به نوعى به علم حصولى

البته آيت اّهللاٰ جوادی آملى در اين خصوص از اصطالحاتى نظير علوم قابل تحصيل يـا 

و علوم غير قابل تحصيل دسـته بنـدی علـوم. يا موهبتى يا لدنى نام بـرده انـد كسبى

َاصالى(ميزبان  از) علوم ابزاری يا علوم آنى(و علوم مهمان) علوم حقيقى يا علوم نيـز

و تفصـيلى،. ديدگاه آيت اّهللاٰ جوادی آملى مطرح شده است همچنين معرفـت اجمـالى

و تصـديقات را نيـز آيـت اّهللاٰ معرفت حسى، و تصورات مطهـری بيـان معرفت علمى

.اند نموده

شامل مرتبه شـناخت حسـىیمطهرآيت اّهللاٰ از منظر» مراتب شناخت«در نهايت

و شـناخت تعقلـى)شناخت سطحى؛ كه نوعى عمل عينـى اسـت( ، شـناخت خيـالى

مراحل شناخت از نظر آيـت اّهللاٰ است اما) شناخت منطقى؛ كه نوعى عمل ذهنى است(

از جوادی آملى عبارت :اند

به.3فرض های مختلفى درباره اشياء مشاهده شده؛.2ده؛مشاه.1 بازگشت مجّدد

و آزمون فرضيّه؛ .است بازگشت مجدد به ذهن.4طبيعت

و آيـت اّهللاٰ جـوادی آملـى آيت اّهللاٰ مطهری قائل به مراتبى برای معرفت بـوده  انـد

 از مراحل معرفـت بحـث نمودنـد ولـى بـا تأمـل بيشـتر در آثـار ايـن دو انديشـمند

مىبزر نگ در و مراحـل يكسـان يابيم كه در اصل مقصود هر دو صاحب ظر از مراتب

.است
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معرفتیبنيان ها
ىشناخت

ىآملیآيت اّهللاٰ جوادیآيت اّهللاٰ مطهر

 امكان معرفت
امكان كسب معرفت برای انسان

 وجود دارد

امكان كسب معرفت برای انسان

 وجود دارد

 انواع معرفت

و حضوری، شناخت حصولى

و تفصيلى،  شناخت اجمالى

شناخت حسى، شناخت علمى، 

و تصديقات  تصورات

و علوم مهمان، علوم علوم ميزبان

و علوم قابل  غير قابل تحصيل

و كسبى(تحصيل )موهبتى يا لدنى

 ابزارهای معرفت

و برهان استدالل(حس، قياس

و استدالل عقلى ، تزكيه)منطقى

 نفس

 حس، خيال، وهم، عقل، قلب

م  طبيعت، عقل، قلب، تاريخ،فطرت عرفتمنابع
حس، عقل، تزكيه، كتاب منير،

 وحى

و مراحل مراتب

 معرفت

ی حس ،)شناخت سطحى(مرتبه

ی ی خيال، مرتبه مرتبه

)شناخت منطقى(تعقل

فرض های-2مشاهده،-1

مختلفى درباره اشياء مشاهده 

بازگشت مجّدد به طبيعت-3شده، 

بازگشت-4و آزمون فرضيّه، 

.مجدد به ذهن

 معيار صدق معرفت
و مطابق با واقع حقيقى بودن

 بودن ادراكات انسان

نفس االمر، معيار ثبوتى معرفت

.است
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 نتيجه گيری

و معرفت اسـت يكى از اصلى بررسـى. ترين مفاهيم در فرهنگ اسالمى مفهوم علم

انسـانى در سـازی علـوم شناسى اسالمى برای اسالمى مسائل مربوط به بحث معرفت

نتـايجى كـه از پـژوهش حاضـر. برنامه درسى نظام آموزش كشور حائز اهميت است

:بدست آمده است

نخست اينكه از منظر اين دو صاحب نظر فلسفه اسالمى امكان معرفت وجـود دارد

نظران فلسفه اسالمى انـواعى بـرای معرفـت قائـلو بر اين اساس هر كدام از صاحب

مىهستند، همچنين اين نكت و ابزارهـایه نيز قابل ذكر باشد كه بين امكان، انواع، منابع

و برهـانى كسب معرفت نسبتى برقرار است، بدين گونه كه وجود امكان معرفـت دليـل

از محكم برای وجود انواع، منابع، ابزار معرفت مى و بعد از اينكه امكـان معرفـت باشد

و تصديق شد مى د منظر صاحب نظران تأييد ر خصوص ساير ابعاد معرفـت نيـز توانيم

و آنها را برشمريم .كاوش نماييم

با توجه به اين بنيانهای معرفت شناختى مستخرج از اين دو ديدگاه بايد در عرصه

و محتواهای آموزشـى بايد كتاب: برنامه درسى تحوالتى را در نظر گرفت از جمله ها

و انواع معرفت تنظيم گردد َاصـالى در به علـو. متناسب با منابع و و حقيقـى م فطـری

و روحـى و زمينه پرورش فكری طراحى برنامه درسى بيش از پيش اهميت داده شود

.متربيان را فراهم آورد

و راه-همچنين فرايند ياددهى و منابع يادگيری بايد با توجه به ابزارها های معرفت

و اولياء بايد سطح شـناخت خـودر. معرفِت صحيح هدايت شود و معلمان ا ارتقـا داده

سعى در غنى بخشيدن به معرفت متربيان خويش نمايند همچنين از ديگر مواردی كـه

و جهت آن الزم است لحاظ شود، لزوم استعداديابى دانش آموزان هـا بـرای دهـى بـه
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از. رسيدن به كمال معرفت صحيح است و اخالقى كـه همچنين معرفى الگوهای عملى

و تهذيب نفس مرات و تشـويق متربيـان بـهب عالى معرفت را طى نمودهراه تزكيه انـد

و درسـت و از ديگـر اقـداماتى كـه پيمودن مسير معرفت از بهترين تـرين راه ممكـن

مى براساس اين بنيان و های معرفت شناختى توان اتخاذ نمود، ارج نهادن به مقام عـالِم

و دانش متقن و لزوم فراگيری علم و تشريح اهميت و تبيين و تأكيـد بـر معلم و مدلل

و نافع است .اهميت كسب معارف صادق
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َ
: بقره(»بِأ

31(

11 .»Bِ F� ما Fْغُظُر�F ُيْغِ±قُِل َ� ما Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fأل SِFما� يُْؤِمُنوَ� Fلس, ال َقْوٍ� َقْن َ� �KFُذُ� SُْآلياF«)101:ونسي(

12 .»�ُنُطوِ ِمْن ْخرََجُكْم
َ
@ ُ ْفئ5َِدF �َ³َب,

َ ْ
َ� Fأل بْص5اَ�

َ ْ
َ� Fأل 5ْمَع لَُك5ُم Fلس, َجَع5َل �َ َش5يْئاً �َيْعلَُم5وَ ال هاتُِكْم م,

ُ
@

�تَْشُكُر�َ )78:نحل(»لََعل,ُكْم

آ. 13 آ29هيطبق  سوره محمد17هيسوره انفال؛

آ. 14 Bِ«: سوره انعام11هيطبق F�Eُقُْل س�َكْيَف �َ Fْغُظُر�F ,ُعم Tِ�ْ
َ ْ
بF Vَأل uلُْمَكذF 11:انعام(»¶قَِبُة(

15 .»,_F Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fأل SِFما� F �9�َلس, َ�ب�ُكْم بَْل oَ`قاَ� نَا

َ
@ �َ اِهديَنَفَطَرُهن, ِمَن Fلش, )56:اءيانب(»�لُِكْم

ُهَو«. 16 �َ Tِ�ْ
َ ْ
َ� Fأل SِFما� cِ�َ·ا فاِطِر Fلس, ُِذ

,
¸
َ
ك ِ َلF َEْب,

َ
@ u»ِGقُْل قُْل ُفْطَعُم ال �َ َمْنُفْطِعُم �َ ,�

َ
@ �ُكوَ

َ
@ �ْ
َ
@ Sُِمْر

ُ
@

Vَ¼ِvْلُْمF ِمَن تَُكوَغن, ال �َ ْسلََم
َ
)14:انعام(»@

17 .»SْْغَفَطَرF �ُما )1: انفطار(»F F�َِGلس,

َمْفُعوالً«. 18 َ�ْعُد�ُ �بِِه �َ ُمْنَفِطٌر ماُ� )18: مزمل(»Fلس,

�ِ½Fَيُْؤِ½«. 19
ُ
@ َفَق5ْد ِْكَم5َة

ْ
nF Sَي5ُْؤ َم5ْن �َ يَش5اُ� َم5ْن ِْكَمَة

ْ
n9ِ5ا|ْ

َ ْ
�ل5ُوF Fأل

ُ
@ Gِال, ُر ك, ي5َذ, َ� م5ا ًFE5َكث ًFEْ5َخ«

)269:بقره(

ِ Fل,ِ�«. 20 فِْطَرF Sَب, َحنِيفاً يِن uَْجَهَك لِت� قِْم
َ
َ�َفأ ي5ُن Fلَْق5يuُم u\F ل5َِك� ِ ِ�َل5ِْق Fب, َيْبِديَل ال َعلَْيها Jَا,KF َفَطَر

�َفْعلَُموَ ال Jِا,KF َ�َْك
َ
@ )30: روم(»لِكن,

َيْقوFها«. 21 �َ فُُجوَ�ها لَْهَمها
َ
َفأ َسو,Fها� َ� ما َغْفٍس )7-8:شمس(»َ�

22 .»�ُنُطوِ ِمْن ْخرََجُكْم
َ
@ ُ لََعل,ُكْمَ� Fب, ْفئَِد³َ

َ ْ
َ� Fأل بْصاَ�

َ ْ
َ� Fأل ْمَع لَُكُم Fلس, َجَعَل �َ َشيْئاً �َيْعلَُموَ ال هاتُِكْم م,

ُ
@

�)78:نحل(»تَْشُكُر�َ

23 .»jِG يَُر�� َمْن ِمْنُكْم �َ َفَتَوف,اُكْم ُعم, َخلََقُكْم ُ لَِ¿َْ� Fب, ْ�َ�ِ� Fلُْعُمِر
َ
ِع@ َنْعَد َفْعلََم َعل5ِيٌمال َ �, Fب,ِG َشيْئاً لٍْم

)70:حلن(»َقِديٌر

َمْسُؤالً«. 24 َقْنُه �َ� َ�ِz�
ُ
@ � ُ �َFلُْفؤF �َ َ�ََ|ْF �َ ْمَع �, Fلس,ِG ِعلٌْم بِِه لَ�َ لَيَْس َيْقُف ما ال )36: اسراء(»َ�
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25 .»B ,�ِGِْكر_َ لْ`�لِ�َ
َ
@ �ْ
َ
@ َقلٌْب ُ�َ �َشهيٌدÀَلَِمْن �َ ُهَو �َ ْمَع )37:ق(»Fلس,

ْغَويْتَِ±«. 26
َ
@ بَِما u9�َ Bَِقاَ� لَُهْم ,ÁَuيÂَ

ُ
ِم5ْنُهُم FلُْمْخلَِصVَ5َأل kَ�َِعَبا Gِال, �VََِعÃْ

َ
@ ْغِويَن,ُهْم

ُ
َ�َأل Tِ�ْ

َ ْ
: حجـر(»Fأل

40-39(

27 .»�َ ُ ُفَعلuُمُكُم Fب, �َ َ F �َْÄَي,ُقوF Fب, uبُِكل ُ َعليٌم Fب, )282: بقره(»ٍ�

فُرقاناً«. 28 لَُكم َ�َعل َيت,قوF Fَهللا �G«)29: انفال(
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