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چکیده
اگزیستانسیالیسم یک از جریانهای مهم معاصر در فلسفه غرب است و معموالً با دو طیف خدامحور و الحادی شناخته میشود و مهمترری
موضوع مورد بحث آن هستی انسان و تأکید بر اختیار اوست .از سوی دیگر در حوزه فلسفه اسالمی عالمره طااطارایی در دوران معاصرر
نقش بسیار مهمی در توضیح و تکمیل فلسفه اسالمی مخصوصاً فلسفه صدرایی داشتهاند .از آنجا که ماانی معرفتشناسری از مهمترری
ریشههای شکلگیری هر جریان فکری است مقاله حاضر سعی دارد ماانی معرفتشناسری اگزیستانسیالیسرم خرداباور (برا تکیره برر آراء
کییرکگور یاسپرس و مارسل) را در مقایسه با ماانی معرفتشناسی عالمه طااطاایی مورد بررسی قرار دهد .ای مقاله بیان مریدارد کره
ماانی معرفتشناسی اگزیستانسیالیسم ریشه در اومانیسم دارد و مسئله شناخت یک اتفاق کامالً شخصری اسرت کره برا تجربره وهنری و
روشهای پدیدارشناسانه صورت میگیرد در حالی که معرفت شناسی عالمه ریشه در آموزههای عقالنی و وحیانی اسرال دارد و برر روش
عقالنی و منطقی استوار است و معرفت حقیقتی مطابق با واقع و مستقل از ادراک و ابزار ادراکی انسان است.

کلیدواژگان
عالمه طااطاایی کییرکگور مارسل معرفتشناسی یاسپرس.

 دانشجوی دکترای فلسفه وحکمت اسالمی  ،پردیس علوم وتحقیقات قم ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ،قم ،ایران
رایانامهnamazi@qab.net :

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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بیان مسئله
در قرن بیستم و همزمان با تحوالت سیاسی – اقصادی عظیمیی کیه در زنیدبی بشیر رد داده بیود،
جریان فکری ابزیستانسیالیسم نیز در غرب شکل برفت که شیناخت انسیان را مهمتیری رسیالت
خویش معرفی میکرد ،آنها با انتقیاد از علیمزدبیی افراییی فیلسیوفان هیمعصیر خیویش ،یعنیی
پوزیتیویستها ،هر نوع شناختی که به نیازهای اصلی انسان بیتوجه باشد را ،مردود میخواننید و بیا
ادبیات داستانی و قلم عامهپسند خود ،مباحث انسانشناسی را به یکی از جذابتری بفتمیانهیای
قرن تبدیل کردند.
به موازات شکلبیری ابزیستانسیالیسم در غرب ،عالمه یبایبیایی بیه عنیوان نماینیده معاصیر
فلسفه صدرایی ،در جریان اندیشه اسالمی ظهور کرد .ایشان با اشراف کیاملی کیه بیه عرصیههیای
مختلف اعم از معقوالت و منقوالت داشتند ،تمام تالش خویش را برای شیر ،،بسیو و بسیترش
عقاید اسالمی به فراخور نیازهای عصر و با زبان متناسب با زمانه خویش به کار بسیتند و جرییانی
را در عرصه اندیشه اسالمی ایجاد کردند که به خوبی میتوانست پاسخگوی نیازهای فکری عصیر
خویش باشد.
قطعاً در شکلبیری نظریات تمام جریانهای فکری مبانی وجود دارد کیه آبیاهی از آنهیا ،راه را
برای رسیدن به تحلیل دقیق از آن نظریه ،هموار خواهد کرد .یکی از مهمتیری ایی مبیانی ،مبیانی
معرفتشناسی است .مبانی معرفتشناسی به عنوان شالوده فکری هیر نظرییه ،اهمییت وییژهای در
شکلبیری نظریات مختلف خواهد داشت.
مقاله حاضر سیعی دارد ،مبیانی معرفیتشناسیی ابزیستانسیالیسیم خیداباور (بیا تکییه بیر آرا
کییرکگور ،یاسپرس و مارسل) را در مقایسه با مبانی معرفیتشناسیی عالمیه یبایبیایی بیه ییور
تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
مباني معرفت شناسي اگزیستانسیالیسم خدا باور
در یک نگاه کلی مجموعه تفکر بشری (اعم از دینی و غیردینیی) دو رویکیرد مختلیف بیه مسیئله
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معرفت انسان به عنوان یک موجود آباه و صاحب شناخت داشته است .رویکرد اول اینکه :انسیان
«جایگاه شناخت» است و یک مبدأ متعالی ،آباهی را به ای انسیان افاضیه مییکنید .رویکیرد دوم
اینکه :انسان «خاستگاه شناخت» است و آباهی و شناخت قائم به خود اوست و بدون مدد جسیت
از یک مبدأ متعالی برای انسان حاصل نمیشود .هر یک از ای دو رویکرد در مسیرخود ،تحیوالت
و فراز و نشیبهای مختلفی را یی کرده است( .صانعپور ،9831 ،ص)99
در جریان اندیشه غربی پس از رنسانس با غالب شدن تفکر اومانیسیتی 9،در همی عرصیههیای
فکری و اجتماعی ،عرص فلسفه نیز به شدت تحت تأثیر ای تفکر قرار برفت .اومانیسیم در عیی
حال که یک مکتب خاص نیست ،یک اصل و مبانی معرفتشناسی است که در اغلب جرییانهیای
فکری غرب جاری و ساری است( .صانعپور ،9831 ،ص)91
دکارت ،0با جمله معروف «میاندیشم پس هستم» آغازبر سیر معرفتشناسی اومانسیتی بود .او
برای شناخت خدا و جهان ،وجود انسان را به عنوان مبدأ معرفی کرد .بنابرای در اندیشیه دکیارت
اثبات وجود خدا مبتنی بر اثبات وجود انسان است و انسیان خاسیتگاه شیناخت اسیت و خداونید
علت اعدادی شناخت .ای روش ِاستداللی دکارت با قطع اتصال شناختِ محیدود انسیان بیا ییک
نیروی نامحدود ،بیشتر از آنکه به اثبات عالم رو ،و معنا بپردازد به اثبات عالم ماده و جسیم منجیر
شد( .همان منبع ،ص) 71-76
به همی دلیل اساساً اندیشه و عقل اومانیستی ذاتاً بیه ییک اندیشی کمیی انگیار ،کمییتزده و
کمیت باور تبدیل بردید( .زرشناس ،9838 ،ص)911
پس از دکارت ،کانت 3معرفتشناسی اومانسیتی را به نقط اوج خود رساند .در اندیشیه کانیت،
ذه بشر آین تمامنمای خارج نیست بلکه معرفت و شناخت ،محصیول کینش و واکینش ذهی و
خارج است .پس نمیتوان از معرفت مطابق با واقع سخ بفت :چرا که واقعیت آنگونه که هسیت
و به صورت دستنخورده وارد ذه انسان نمیشود که بتوان از مطابقت آن با خارج سخ بفیت.
1. Humanism
2. Rene Descartes
3. Immanuel Kant
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(خسروپناه ،9831 ،ص )866به عبارت دیگر در تفکر کانت جهان تابعی از قوانی اندیشه ماست و
اشیا مطابق شناختها تنظیم میشود نه اینکه شناخت ما مطابق اشییا باشید .بنیابرای شیناخت و
دسترسی به بوهر اشیا برای عقل میسر نیست .پیس بیه جیای سیخ بفیت از «بودهیا» بایید از
«نمودها» سخ بفت ،چرا که عقل انسان تنها قدرت شناخت همیی نمودهیا را دارد( .صیانعپیور،
 ،9831ص)901-901
با ای رویکرد ادراک و عقل انسان از درک ذات اشیا و حقایق غیر مادی ناتوان اسیت و عقیل
قدرت شناخت امور معنوی و مجردات را هم از دست میدهد( .سیبحانی ،9860 ،ص )917-916
تا جایی که کانت اعالم میکند اصوالً راهیی بیه حقیقیت حتیی عمیق و حقیقیت «می » از لحیا
روانشناختی نیز وجود ندارد( .صانعپور ،9831 ،ص  )11-11ای نگرش معرفتشناسانه به تدریج،
به نوعی نسبیبرایی در عرصه معرفت انجامید؛ تا جایی کیه ایی نسیبیبراییی اندیشیه ،فلسیفه و
اندیشه معاصر را در موقعیت نابسامان و ناهمگونی قرار داده است( .هاملی  ،9861 ،ص)918
در اروپا شاید متداولتری نظریه شناختی ،مکتب پدیدارشناختی 9هوسیرل 0اسیت ،کیه مکتیب
ابزیستانسیالیسم 3هم از لحا معرفتشناسی به شدت از آن متأثر است( .هاملی  ،9861 ،ص)918
اما معرفتشناسی ابزیستانسیالیسم با معرفتشناسی رایج غرب از لحا جایگاه متفاوت اسیت.
چرا که در فلسفه جدید غرب شناختشناسی همیشه بر هستیشناسیی مقیدم بیوده اسیت ،امیا در
ابزیستانسیالیسم ،وجودشناسی بر شناختشناسی مقدم است( .مک کواری ،9866 ،ص)918
از آنجا که نقط شروع ای فلسفه با واقعیت وجود است ،مسئله شناخت به دنبال مسئله وجیود
میآید و تابع آن است .به نحوی که فالسفه ابزیستانسیالیسم شناسایی را نیوعی از هسیتی قلمیداد
میکنند .در واقع فیلسوفان وجودی در بحث از مسئله شناخت وقت کمی را صرف کردهاند( .همان
منبع ،ص)911
1. Phenomenology
2. Edmund Husserl
3. Existentialism
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شاید در بیان جایگاه معرفتشناسی در نزد فالسفه ابزیستانسیالیسم جمالت زیر بویاتر باشید:
«در واقع فیلسوفان وجودی در بحث از مسئله شناخت به شیوة مألوف کم وقت صرف کیردهانید و
ای امر چنان که برخی میپندارند ،به ای دلیل نیست که هم فیلسیوفان وجیودی بیا عقیلبراییی
محض مخالفند و مخلوقاتی سرشار از احساس و هیجاناند که دل مشغولی اندکی بیه شیناخت ییا
فهم حقیقت دارند ،فیلسوفان وجودی از مسئله شناخت ،غافل نبودهاند بلکه نسبت به آن بیتحمیل
بودهاند و دلیل همی بیتحملی ای اعتقاد آنهاست که شیوه مرسوم پیرداخت بیه مسیئله شیناخت
شیوهای اشتباه است( ».همان منبع ،ص)911
به همی جهت کییرکگور 9به جای تبیی مسئله شناسایی ،آن را بیه عنیوان ییک دبربیونی و
انقالب غیرقابل توضیح که در لحظ یک تجریه اتفاق میافتید و بیه عنیوان امیری خیارقالعیاده و
اعجازآمیز معرفی میکند( .پاپکی  ،9830 ،ص )111و برخالف هگل 1که معتقد بود ساختار اندیشه
و اشیا به یور کامل برهم منطبق است ،کییرکگور معتقد بود کیه لزومیاً هرچیه کیه تعقیل شیود،
واقعی نیست و اندیشه و تعقل محض خیالی بیش نیست چراکه اشیا و اندیشیه همگیون نیسیتند.
(بالکهام ،9818 ،ص)91
یاسپرس 8هم معرفت علمی را در یک قضی کلی خالصه میکنید و معتقید اسیت کیه معرفیت
چیزی جز یک تعبیر نیست چراکیه میا وجیود را تنهیا در هییأت تعبیرهیای آن در اختییار دارییم.
(یاسپرس ،9863 ،ص)63
یاسپرس معتقد است که تبیی علی 1با فهم علمی 1بیا هیم یکیی نیسیتند ،در حیالی کیه اغلیب
مترادف محسوب میشوند .از نظر اوآنچه معموالً صورت میبیرد تبیی علتهاسیت و نیه شیناخت
واقعی و چیستی عمیق پدیدهها و اشیا جهان .پس حتی در صورت توانِ تبیی پدیدهها و علتهیای
1. Soren KeirKegaard
2. Friedric Hegel
3. Karl Jaspers
4. Causal explanation
5. Scientific understanding
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آنها ،درک و شناخت برخی جنبههای ذاتی اشیا  ،امکانپذیر نیست( .یاسپرس ،9818 ،ص )918او
در تبیی چرایی ای مطلب بیان میکند که ،احساسها ،ادراکها ،عایفهها ،شهودها و اشیارههیا کیه
مواد شناخت عمومی هستند در روش هیای علمیی قابیل اعتمیاد نیسیتند بیه همیی دلییل همیواره
جلوههایی از واقعیت وجود دارد که قابل شناخت و حتی پیشبینی نیسیت .افیزون بیر ایی کیه او
هرچه را که از راه شناخت استقرایی حاصل میشود ،چیزی بیش از یک احتمال نمیداند( .بالکهام،
 ،9818صص)71-60
در واقع یاسپرس به تبعیت از هوسرل شناخت را دریافت آن چیزی میدانید کیه عرضیه شیده
است( .راداکریشنان ،9831 ،ص)111
پس ما نباید آنچه را که برای ما نمود پیدا میکند و معلوم ذه ما مییشیود بیه جیای واقعییت
وجود تلقی نمائیم( .یاسپرس ،9863 ،ص )81چراکه ما همواره درون افقی هستیم که هربیز تیوان
شناخت کل واقعیت را آن بونه که هست نداریم( .یاسپرس ،9811 ،ص)89
بنابرای از نظر فالسفه ابزیستانسیالیست ،ذه انسان از یریق مفاهیم علم حصولی و یا توسیو
استقرا یعنی علم تجربی قادر به شناخت حقیقیت و واقعییت اشییا آنگونیه کیه هسیتند ،نیسیت.
(ملکیان ،9866 ،ج ،1ص) 79
از منظر ابزیستانسیالیستها حقیقت را نه در حیط شناخت و آباهی بلکه بایید حقیقیت را در
سطح اندیشههای فردی ،جستجو کرد و ای اندیشههای فردی در تجربههیای فیردی بیرای انسیان
حاصل میشود( .یاسپرس ،9811 ،ص )69و از آنجا که حقیقت برای افیراد مختلیف بیا توجیه بیه
احساسات ،عوایف و شهودهای فردی ،جلوههیای مختلفیی دارد ،پیس هیر نحیوهای از حقیقیت،
توسو کسی که در هر زمان از آن سخ میبوید ،توصیف میشود( .همان منبع ،ص)68
بنابرای حقیقت از نظر ابزیستانسیالیستها یک مفهوم صرف و ساده نیست بلکه واژه حقیقیت
در هریک حاالت وجودی ،معنایی خاصی دارد .پس حقیقت همیان ذهنییت اسیت( ،همیان منبیع،
ص )86که برای هر فردی به صورت یک تجربه شخصی مطر ،میشود.
از ای منظر آنها در مباحث معرفتشناسی به سوی ذه برای ،سوق داده میشیوند .بیه همیی
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دلیل کییرکگور آباهی و ایالع واقعی را ،محصور در تجربههای فردی میداند( ،پیاپلکی ،9830 ،
ص )118و با تلقی سنتی فلسفه از معرفت که به تجربههای فردی ،اهمییت نمییدهید ،بیه شیدت
مخالف است.
او معتقد است که حقیقت ،خود را در تصمیمهای خاصیی کیه بایید در لحظیات خیاص و در
وضعیتهای خاص برفته میشود ،نشان میدهد .در حالی که هیچ قاعده یا راهنمایی برای توضیح
حقیقت وجود ندارد( .رابینسون و ذارات ،9819 ،ص )17-16و از آنجا که هرچیزی برای میا ییک
نمود ذهنی است( ،یاسپرس ،9811 ،ص )17شناخت ما تنها از تصاویری کیه بیر ذهی و رو ،میا
عرضه میشود ،به وجود میآید( .ملکیان ،9866 ،ج ،1ص)16
بنابرای  ،فالسفه ابزیستانسیالیسم معتقدند که ابر ،تنها شناخت ما از جهان حاصل تجربیههیای
فردی است ،پس تنها مسئلهای که سزاوار صرفِ وقت برای شیناخت اسیت ،وجیود خیود انسیان
است .آنها همانند سقراط جانشناسی را به جهانشناسی تیرجیح مییدهنید و بیر ایی باورنید کیه
شناخت انسان به مراتب از شناخت جهان با اهمیتتر است( .همان منبع ،ص)99
ابرچه ابزیستانسیالیستها در مواجه با وجود شخصی و فردی انسان نییز ،قائیل بیه شیناخت
کامل و دقیق نیستند ،و معتقدند که مَ ِ انسان ،انگونه که خویشت را میشناسم ،هربز واقعاً خیودم
نیستم ،آنچه که م از وجود انسان می دانم ،هربز خود وجود نیست؛ چرا که آن چه که بیرای می
معلوم شده ،شناخته میشود .لذا ای وجودی که ما درک کردهایم ،چیزی محدود است( .یاسیپرس،
 ،9811ص)11
از نظر آنها معرفت کامل صرفاً با تسلو کامل بر چیزی امکانپیذیر اسیت .پیس بیرای بررسیی
دقیق ،یک چیز تنها از نقطهای بیرون از وجود آن میتوان به بررسی تمامیت آن وجود پرداخیت ،و
وقتی یک انسان به عنوان یک جز به بررسی وجود خودش میپردازد ،هربز نمییتوانید غاییت را
بشناسد و کل را بررسی نماید ،بلکه تنها توان شناخت بام بعدی را دارد( .بالکهام ،9818 ،ص)81
پس همانگونه که ما به عنوان عضوی از جهان قدرت شناخت جهان را نیداریم ،وقتیی از درون
به خویش مینگریم و در خود تفکر میکنیم قدرت شناخت کامل خویش را هم نخیواهیم داشیت.
(یاسپرس ،9863 ،ص)66
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بنابرای از نظر ابزیستانسیالیستها وجود آدمی که اصلیتری جنب اوست ،از تییرس شیناخت
خارج است .آنها در عی حال که علومی مثل فیزیک ،زیسیتشناسیی ،روانشناسیی و دیگیر علیوم
تجربی را رد نمیکنند ،اما معتقدند که هستی انسان به ییور کامیل قابیل شیناخت نیسیت .و ادعیا
میکنند شناخت انسان حتی در مبانی اخالقی نیز میسر نیست(.کرول)1097 ، 9
از نظر ابزیستانسیالیستها انسان موضیوعی بیرای شیناخت نیسیت بگونیهای کیه بشیود ییک
شناخت جامع و مانع از او به دست آورد ،بلکه انسان موجودی کیامالً اسیتثنایی اسیت کیه هربیز
نمیتوان آن را به معرفت و دانش کامل دعوت کرد ،بلکه تنها کاری که برای انسان میتیوان انجیام
داد ،دعوت او به یک حرکت آزادانه است( .یاسپرس ،9818 ،ص )109و با بهیرهمنیدی از آزادی و
اختیار ،شاید تا حدی بتواند خودش را درک کند و البته ای ادارک با هم برداشتهای علمیی کیه
تاکنون از انسان صورت برفته است منافات دارد( .همان منبع ،ص )100-109
در واقع ای آزادی ،از نظر آنها یک نوع تفرد انسانی و صرافت یبع است .یعنی یک نوع رفتیار
و عمل آزادانه کامالً فردی که بدون هیچبونه همرنگی با جماعت ،تقلید و ییا روزمربیی ،صیورت
میپذیرد( .غیاثی کرمانی ،9836 ،ص)77
ابزیستانسیالیستها معتقدند که هر واقعیتی را نمیتوان در هر جایی شناخت و شناخت انسیان
نیز در زندبی روزمره صورت نمیپذیرد .چراکه الزم زندبی روزمره یک نیوع خیودفریبی اسیت.
آنها بدون آنکه هیچ تعریفی از زندبی روزمره ارائه دهند .و مالکی بیرای زنیدبی روزمیره معرفیی
نمایند ،به همی که زندبی روزمره را انجام کارهای عادی معرفی نمایند بسنده کردهانید( .ملکییان،
 9866ج ،1ص )16-11
بنابرای ابزیستانسیالیستها بر ای باورند که در عی حال که معرفیت کلیی در بیاب شیناخت
انسان ،میسر نیست ولی هر انسانی میتواند در ضیم احیوال و مختصیات خیاص و وییژهای کیه
برایش ،پیش میآید و یا در آن قرار میبیرد ،یک درک ابزیستانس از خود و هستی خود پیدا کند.
(عبدالکریم و دیگران 9810 ،ص) 10
1. Crowell
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آنها ای احوال و مختصات خاص را وضعیت مرزی 9مینامند ،و بیان مییکننید کیه انسیان تیا
حدودی (نه به یور کامل) در وضعیتهای مرزی شناخته میشود .البته ای شناخت برای یک ناظر
بیگانه نیست بلکه ،برای شخص هر انسانی صورت میپذیرد ،پس ای اصیطال ،اشیاره بیه نیوعی
خوشناسی دارد و نه انسانشناسی ،به عبارت دیگر ،وقتی آنها از شناخت انسان سیخ مییبوینید،
هربز منظورشان شناخت بیرونی انسان نیست بلکه ییک نیوع خودشناسیی اسیت کیه از درون رد
میدهد( .ملکیان ،9866 ،ج ،1ص)16
امییا نکتییهای کییه در ای ی جییا بسیییار حییائز اهمیییت اسییت ،ای ی اسییت کییه ،بییه دلیییل آنکییه
ابزیستانسیالیستها از زندبی روزمره تعرییف درسیت و شاخصیی ارائیه نمییدهنید ،در تعرییف
وضعیت مرزی نیز دچار مشکل میشوند .و تنها به یک توضیح ساده اکتفا مییکننید کیه وضیعیت
مرزی ،وضعیتهایی هستند که با روزمرة هر فردی متفاوت است ،یعنی وضعیتی کیه بیا عادتهیای
معمول متفاوت باشد و در ای اوضاع و احوال واقعاً معلوم شود که درون مایه و بوهر وجیود هیر
شخصیتی چیست و تفاوت او با دیگر انسانها معلوم میشود( .همان منبع ،ص  )16-13مثالً رنیج،
مرگ ،بیماری ،موقعیتهای خاص مرزی هستند .به نظر میرسد که ابزیستانسیالیسیتهیا در ایی
خودشناسی دچار نوعی ب بست شده اند چیرا کیه از ییک سیو تنهیا ارزش شیناخت را بیه حیطیه
شناخت انسان مربوط میدانند و بعد از آن ،انسانشناسی را به خودشناسی تقلیل میدهند ،و پس از
محدود کردن حیطه شناخت به خودشناسی ،از معرفی یک مالک مشخص و معی نیز بازماندهاند و
در بیان تعریف زندبی روزمربی و یا وضعیت مرزی که تنها مالک آن در زمینه خودشناسی اسیت،
به ذکر چند مثال اکتفا کردهاند .حتی ابزیستانسیالیستها لیست قابلتوجهی از ایی وضیعیتهیای
مرزی ارائه نمیدهند .تا انسان بتواند بر مبنای ای وضعیتهای مرزی بیه ییک خودشناسیی کامیل
دست یابد.
ازسوی دیگر در فلسفه ابزیستانسیالیسم مشخص نمیشود که هدف از ای خودشناسیی نسیبی
1. Boundary situations
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چیست؟ البته برخی به ای نکته اشاره کردهاند که خودشنای مطلوب لذاته نیست و بیان میکنند که
هدف از خودشناسی باید در راستای اینکه چگونه عمل کنیم ،باشد .اما همی خودشناسی هم نسبی
است به بونهای که هیچ مالک و معیاری برای عمیل در اختییار میا قیرار نمییدهید و بیه نحیوی
ابزیستانسیالیستها را در یک ب بست فکری قرار دادهاست( .همان منبع ،ص)10
مباني معرفتشناسي عالمه طباطبایي
وقتی در فلسفه اسالمی سخ از معرفتشناسی یا شناختشناسی به میان مییآیید ،منظیور دانشیی
است که درباره شناختهای انسان ،ارزشیابی انواع آنها و تعیی مالک صیحت و خطیای آنهیا بحیث
میکند( .مصبا ،یزدی ،9861،ج ،9ص  )981در ای نوع معرفتشناسیی مبیاحثی نظییر شیناخت،
امکان شناخت ،واقعنمایی ادراکات ،مالک صدق قضیایا ،قلمیرو معرفیت انسیان ،راه دسیتیابی بیه
معرفت یقینی و  ...مورد بررسی قرار میبیرد( .خسروپناه ،9810 ،ج ،1ص)110
در فلسفه و حکمت اسالمی ،بابی تحت عنوان معرفتشناسی کیه مربیوط بیه نظرییه شیناخت
باشد ،تا زمان عالمه یبایبایی وجود ندارد .ولی اغلب ،مسائلی که در باب شناخت مطر ،میشیود
به یور متفرقه در مسائل مربوط به علم و ادراک ،عقل و عقول ،مسائل مربوط بیه وجیود ذهنیی و
مسائلی مربوط به نفس و کیفیات نفسانی مطر ،شده است .بنابرای حکمای اسالمی از دیربیاز بیه
اهمیت مسئله واقف بودهاند( .مطهری ،9833 ،ص )96با ای حال عالمه یبایبایی بیه عنیوان ییک
شخصیت علمی برجسته در جهان اسالم و فلسفه ،اولی کسی است که در آثار فلسفی خیود ،بیابی
مستقل در زمینه شناخت بازنمود و نوآوریهای بسیار ارزشمندی را در بسو مباحث شیناخت پدیید
آورد.
در معرفت شناسی اسالمی انسان جایگاه شناخت اسیت و نیه خاسیتگاه شیناخت و معرفیت از
جانب خداوند افاضه میشود .البته انسان در دریافت ای افاضه نقشیی فعیال دارد و صیرفاً منفعیل
نیست بلکه میتواند درباره محتوای ای افاضه بیاندیشد و آن را به صیورت کیامالً یقینیی و بیدون
شک بپذیرد( .صانع پور ،9831 ،ص )198
بر مبنای آموزههای فلسفه اسالمی ،معرفت امری میادی نیسیت بلکیه حقیقتیی ملکیوتی اسیت
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(خسرو پناه ،9810،ص  )193که کلیه دانشها و معارف علوم بشری و از جمله معارف اسالمی بیه
یور سلسلهوار بر ای معرفتشناسی استوار است.
یکی از مهمتری پرسشهایی که در ای حوزه معرفتشناسی مطر ،میشود ای است آیا اصالً
امکان شناخت وجود دارد؟ یعنی آیا میشود جهان ،هستی و انسان را شیناخت؟ (مطهیری،9833 ،
ص )96
در فلسفه اسالمی انکار امکان معرفت ،پارادوکسیکال و خود اذعیان بیه معرفیت شیمرده شیده
است .زیرا بدون وجود معرفت ،نه میتوان چییزی فهمیید ،نیه کیاری انجیام داد ،و نیه بیه نتیایج
تالشهای علمی امید بست .بدون امکان تحصیل معرفت معتبر نیز تمام تالشهیای علمیی بیهیوده
خواهند بود( .مصبا ،،محمدی ،معرفتشناسی ،9817 ،ص)91
در فلسفه اسالمی که منبع وحی در رأس هرم معرفتی آن قرار دارد ،شناخت امری کامالً ممک
است .بررسی منابع دینی ما را به ای امر رهنمون خواهد بود که دستیابی به شناخت امیری ممکی
است و میتوان با معیارها و مالکهای مشخص به شناخت واقعی و معرفت حقیقی دست پیدا کرد.
(خسرو پناه ،9810 ،ج ،1ص )119
تأمل در آیات قرآن ،نشان میدهد که قرآن قائل به امکان شناخت است .یکی از حکمیتهیای
داستان آدم در قرآن بیان امکان شناخت است .بدی معنا که ای آیات (داستان خلقت حضیرت آدم
در قرآن کریم در سورههای بقره ،آل عمران ،مائده ،اعراف ،اسرا و  ...ذکر شده اسیت) داللیت بیر
توان شناخت و علمآموزی در انسان دارد( .مطهیری ،9833 ،ص  )89همچنیی در آییه  87سیوره
اسییرا آمییده اسییت« :و ال تَف ْقف ففي سَففََ سَف َ م م
ع ففي َو ََّْففإم َ ْْف مالا»
اف َفک َو اسْ مئف َاا م ف هفْ موسْمف َ
ع ْمففإ َّ ْاف ْفم َم َو اس َْف ْفَ ََ َو اسَُْ َ
َ
م ْ َ
(اسرا  )87 ،از آنچه به آن علم نداری ،پیروی مک  ،چرا که بوش و چشم و دل ،همه مسئولند.
وقتی در قسمت اول آیه بفته شده «از آنچه به آن علم نداری ،پیروی مک » روش میشود کیه
پذیرش هر نظریه ای باید مبتنی بر علم و دلیل باشد و در ایی قسیمت آییه قیرآن اشیاره بیه تیوان
شناخت از جانب انسان دارد( .شریعتمداری ،9863 ،ص )181-188
در فلسفه نیز بحث امکان شناخت از ابتدای شروع فلسفه ،ذه فالسیفه بونیابون را بیه خیود
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مشغول کرده بود و ای مسئله از ابتدا به عنوان یک اصل ،پیش فرض هر تفکر فلسفی بوده اسیت.
اصطال ،وجود ذهنی ،که اولی بار توسو فخر رازی مطر ،بردید ،به یور ضمنی ،به مسئله امکان
شناخت مربوط میشد( .مطهری ،9811 ،ج ،1ص )183
البته ای مسئله با مشکالت عمیقی مواجه شد تا جایی که برخی قائل به نظری اضافه و عیدهای
قائل به قول شبح و  ...شدند( ،یبایبایی ،9836 ،ص  )63اما مالصدرا بیا ابیداعات وییژه خیود در
باب علم و ابداع حمل اول و شایع توانست اشکاالت وجود ذهنی را حل کند و ادلیه عقلیی بیرای
امکان شناخت ارائه دهد.
ای که غیر از وجود خارجی وجود ذهنی هم هست که داللت بیر شیناخت و امکیان شیناخت
دارد ،توسو حاجی سبزواری ای بونه بیان شدهاست:
«سماش م
َََّيو و ْو ْمَ م
اسکوو فمی األ م
َیء َغری م
ئْ مإ سَ َدی األَذهيوِ» (مطهری ،9811،ج ،1ص )113
استدالل مالصدرا مبنی بر اثبات وجود ذهنی که داللت بر امکان شیناخت دارد توسیو حیاجی
م
احک م اجیفيًا ََّاَفی اعوفدوم » خالصه شده است .با توجه به ای بیان و بنا بر قاعده
سبزواری در عبارت« :س م
َ
شیء سم ٍ
«ثُوت ٍ
شیء فکعْ ثُ م
فوت اسمَبَُف م سَفإم» مالصدرا بیان مییکنید کیه میا محمیولهیایی را بیرای برخیی
م
موضوعات اثبات میکنیم که آن موضوع تحقق خارجی ندارند .و وقتی که در خارج وجود ندارنید
ناچار باید در موی دیگری غیر از خارج وجود داشته باشند تا ای محمول برای ای موضوع ثابت
بشود .و آن موی همان ذه است( .همان منبع ،ج  ،1صص )111-110
عالمه یبایبایی نیز به تبع مالصدرا و در کتابهای فلسفی خویش مسئله وجود ذهنی را پذیرفته
و بر آن اقامه برهان کرده است .ایشان تصور امور کلی و امور عدمی را دلیلی بیرای تحقیق وجیود
ذهنی میداند .و ای اثبات وجود ذهنی را دلیلیی بیرای امکیان شیناخت و کسیب علیم مییدانید.
(یبایبایی ،9863 ،صص )61-30
مرحله بعدی کسب معرفت پذیرش وجود واقعیت در خارج است ،به ای معنیی کیه بپیذیریم
حقیقتی عینی مطابق با آنچه در ذه وجود دارد در واقع و در خیارج هیم وجیود دارد و هسیت و
ذه آینه تمام نمای خارج است .در فلسفه اسالمی همیشه مخالفیت بیا شیکاکیت و نسیبیبراییی
وجود داشته ،و اساس تفکر اسالمی مبتنی بر واقعبرایی بوده است( .خسروپناه،9810 ،ص )113
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در معرفتشناسی ،واقعبرایی به معنای استقالل واقعیت از ادراک و ابزارهای ادراکی ماسیت و
غیر واقعبرایی به معنای ای است که واقعیت به ابزارهای ادراکی ما وابسته است .و سخ بفت و
تحقیق درباره واقعیت ،فراتر و مستقل از ادراک ممک نیست( .مصبا ،9811 ،،ص )16
بنابرای معرفتشناسی اسالمی پس از قبول امکان وجود شناخت ،شناخت را حقیقتی مطابق بیا
واقع میداند( .مطهری ،9833 ،ص )108و یبق پذیرش ای اصل ما واقعیت خود و جهیان میاورا
خود را به درستی و یقینی در مییابیم( .جمعی از نویسندبان ،9879 ،ص )111
عالمه یبایبایی نیز در ابتدای کتاب نهایه الحکمه در بدو ورود به مباحث فلسفی به بیان وجود
اصل واقعیت غیر قابل تردید میپردازد و بیان میکند که تردیدی نیست که ما آدمیان اشیایی هستیم
که واقعاً و حقیقتاً وجود داریم و نیز همواره با ما چیزهای دیگری هم هست کیه آنهیا موجودنید و
تحقق خارجی دارند چیزهایی که در ما تأثیر میکنند و یا از ما متأثر میشوند .همانگونه کیه میا در
آنها اثر میبذاریم و یا از آنها اثر میپذیریم( .یبایبایی ،9863 ،ص)98
عالمه یبایبایی با قبول اصل واقعیت ،ایدهآلیسیم 9را نفی میکنید و بیرای نفیی اییدهآلیسییم و
اثبات اصل واقعیت از فطرت و وجدان انسان بهره میبیرد .و معتقداست چیزی بیه سیوی چییزی
میل نمی کند مگر آن که وجود عینی و خارجی داشته باشد و یا منتهیی بیه وجیود واقعیی شیود و
هربونه تردید در ای مسأله ،تردیدی صرفاً لفظی است .از نظر ایشان فیلسوف و عالم موظفنید کیه
خواص عمومی واقعیات هستی را به دست آورند و تک تک خواص اشییا را بیا آن خصوصییات
بسنجند و واقعیت را از خرافات تشخیص دهند( .قاضی زاده و دیگران ،9811 ،ص )991
در ای مرحله عالمه توضیح میدهند که انسیان بیا درک حضیوری و بالواسیطه در خیودش و
جهان پیرامون به ای امر آباهی پیدا میکند و ای آباهی نیازی به اثبات و استدالل عقالنی نیدارد.
ولی ای آباهی هم وجود دارد که انسان در بعضی ادراکات خود اشیتباه مییکنید و در عیی حیال
جزماً در برخی ادراکات خود نیز اشتباه نمیکند و از ای منظر در مسئله شناخت بحث مطابقت بیا
1. Idealism
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واقع مطر ،میشود .پس باید یک مالک و معیار بیرای ییافت قضییه صیادق وجیود داشیته باشید.
(مطهری ،9833 ،ص )11
در معرفتشناسی اسالمی مالک صدق قضایا انسجام یا فایده برایی نبوده ،بلکیه میالک صیدق
مطابقت با واقع و نفس االمر است .یعنی ابر قضیه خارجیه ،ذهنیه یا حقیقهای با ظرف تحقق خود
مطابق باشد صادق خواهد بود( .خسروپناه ،9810 ،ص)118
از سوی دیگر یبق منطق تعقلی و قیاسی هم شناختهای عالم باید نهایتاً به شناختهای خود
معیار منتهی شود( .مطهری ،9833 ،ص )101-190به عبارت دیگر معرفتهای پایهای وجیود دارد
که معرفت بدیهی نامیده میشود .و ابر معرفتی به ای امور منتهی شود صادق است و دارای ارزش
معرفتی است و هر بزارهای که از نظر محتوا یا از نظر شکل اسیتدالل بیه بیدیهیات ارجیاع نیابید،
صدق آن برای ما محرز نمیشود( .خسروپناه ،9810 ،ص )118
بنابرای کشف معرفت صادق و متمیایز از معرفیت کیاذب بیه کمیک شیناختهای حضیوری و
شناختهای حصولی بدیهی امکانپذیر است .صدق معرفتهای غیر بدیهی ،مشروط به اتکا و انتهای
آنها بر معرفتهای بدیهی است( .همان منبع ،ص  )193و ای معیار و میزانی برای تشیخیص حیق
از بایل است.
پس از بیان امکان کشف معرفت صادق توسو بزارههای بدیهی عالمه یبایبایی با قایعییت از
حقیقت علم سخ میبوید و با پیذیرش واقعییت وجیودی علیم ،آن را ضیرورتی عقلیی معرفیی
میکنند که هم از یریق وجدان و درک بیواسطه صورت ذهنی ییا مفهیومی علیم حضیوری قابیل
درک است .و هم از یریق صورت ذهنی و مفهومی علم حصولی( .یبایبایی ،9836 ،ص )109
از نظر عالمه یبایبایی ای علم از آنجا که مطابق با واقع است و مالک مطابقت نیز دارد ،نقیش
کاشفیت از جهان واقع را دارد .بنابرای ایشان حقیقت را ادراکی مطابق با واقع میدانند که میتواند
درک شود و علم ما میتواند کاشف جهان خارج باشد و کوچکتری تردیدی در آن نیست (همیان
منبع )189-181 ،البته وقتی از علم و کاشفیت آن سخ به میان میآید به ای معنی نیست که علیم
در برخی از موارد خطا نمیکند بلکه به ای معناست که عقل قادر است بیا میالکهیا و معیارهیای
مشخص وجود واقعی را از وجود غیر واقعی شناسایی نماید( .یبایبایی ،9863 ،ص)97-96
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از نظر عالمه یبایبایی علم یک امر وجودی است که در عی تعریف ناپذیری منطقی میتیوان
آن را به ای صورت توصیف کرد که علم به هر کیفیتی که فرض شیود از میاده مجیرد و خیالی از
هربونه قوه است .یبق ای توصیف وجود علم ییک وجیود غیرمیادی اسیت .و عالمیه بیه روش
فالسف پیشی اسالمی ابتدا با بیان اوصاف و خصوصیات ماده و سپس با نفی ای اوصاف میادی از
ساحت علم به اثبات تجرد علم میپردازد( .همان منبع ،ص )108
از جمله ای اوصاف میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .9عدم بنجانده شدن شی بزرگ در شی کوچک در مادیات و نه در ادراکات جزئی.
 .1انقسامپذیری در مادیات و نه در ادراکات.
 .8تحول و تغییر در مادیات و نه در ادراکات.
 .1عدم انطباقپذیری در مادیات و نه در ادراکات.
 .1وجود اجزا در مادیات و نه در ادراکات.
 .7وجود قوه و ماده در مادیات و نه در ادراکات.
 .6وجود انفصال و عدم پیوستگی در ماهیات و نه در ادراکات.
 .3زمانمندی در مادیات و نه در ادراکات( .جمعی از نویسندبان ،9839 ،ص)111-117
البته عالمه برای اثبات مسئله تجرد علم و ادراک عالوه به روش سینتی ،روش جدییدی را نییز
ابداع نمودهاند ،که در پاسخ به مارکسسیتهاست ،که در صدد تفسیر ادراک بر اساس فرمول (سنتز
آنتیتز+تز) یا (ادراک جز مغز /+جز ماده) بودند .عالمه معتقد اسیت فیرض ادراک توسیو مغیز و
مادی ساخت ادراک چیزی جز ایدهآلیسم ،شکاکیت و نسبیت نتیجه نخواهید داد و چیون هیر سیه
بایل است .پس مادی بودن ادراک نیز بایل خواهد بود( .همان منبع ،ص )117
عالمه علم را به دو قسمت حصولی و حضوری تقسیم مییکنید و مییفرماینید علیم حصیولی
عبارت از حضور ماهیت صورت ذهنی و مفهوم معلوم ،نزد عالم و علم حضوری نیز حضور وجود
وخود واقعیت معلوم و نه مفهوم یا صورت ذهنی آن  ،پیش عالم است( .عالمیه یبایبیایی،9836 ،
ص )108
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عالمه درباره خاصیت کاشفیت علم حصولی معتقدند که در علم حصولی ابر چیه میا بیه علیم
دسترسی داریم و نه به معلوم ولی همی علم پیوسته با ویژبی کاشیفیت خیود در اختییار میا قیرار
میبیرد ،و نه بدون کاشفیت .واقعیت علیم ،واقعیتیی بییرون نمیا و کاشیف از خیارج مییباشید و
نمایشگر ماهیت ،حدود و اوصاف واقعییات اسیت( .مطهیری ،9830 ،ج ،7ص  ).31ایشیان نحیوه
تحقق علم حضوری را چنی بیان میکنند که علم به معلوم حضوری هنگامی حاصل مییشیود کیه
پای وجود اتحادی در کار باشد ،یعنی بی عالم و معلوم فواصل زمیانی و مکیانی در کیار نبیوده و
اتصال وجودی حاکم باشد و واقعیت معلوم از عالم پنهان نباشد .در برخی از موارد واقعیت عالم و
معلوم وحدت حقیقی دارند مانند علم حضوری نفس به خود ،و یا در برخی موارد معلیوم ،فیرع و
وابسته وجودی عالم باشد مانند علم حضیوری نفیس بیه صیور علمیی خیود( .همیان منبیع ،ج،7
ص)908
تطبیق و مقایسه مباني معرفت شناسي اگزیستانسیالیسم خداباور و عالمه طباطبایي
 .9معرفت شناسی ابزیستانسیالیسم ،یک معرفت شناسی با ریشههای اومانیستی است که با دکارت
آغاز شد و با کانت به اوج خود رسید و بیشتر بر روشها پدیدار شناسانه مبتنی است در حالی کیه
معرفت شناسی اسالمی سلسلهای منسجم و روشمند علمی است که تمام دانشها و معیارف علیوم
اسالمی به یور سلسلهوار بر ای معرفت شناسی اسیتوار اسیت و ایی معرفیت شناسیی ریشیه در
آموزههای عقالنی و وحیانی دی اسالم دارد و صد در صد با و استداللهای عقالنی همراه است.
 .1در معرفت شناسی ابزیستانسیالیسم مسئله شناسایی و شیناخت ییک اتفیاق کیامال شخصیی
است در حالی که در معرفتشناسی اسالمی و عالمه یبایبایی شناخت دانشی است که به مفهوم و
امکان آن پرداخته میشود و هم به وقوع و تحقق عینی آن ،انواع آن ،ارزشیابی انواع و تعیی مالک
صحت و سقم ،در یک نظام فکری کالن پرداخته میشود.
 .8فالسفه ابزیستانسیالیسم به بفت خود متفکران غربی ،وقت چندانی صرف معرفیت شناسیی
نکردهاند و مباحث دقیق علمی در ای زمینه ارائه ندادهاند ،در حالی که در معرفت شناسی اسیالمی
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مباحثی مثل مفهوم و امکان شناخت ،انواع شناخت ،واقیع نمیایی ادراکیات ،میالک صیدق قضیایا،
قلمرو معرفت انسان ،راه دستیابی به معرفت یقینی ،مورد بحث و بررسی قرار برفته است.
 .1در فلسفه ابزیستانسیالیسم امکان شناخت به یور کلی رد نمیشود ولی ای باور وجود دارد
که انسان می تواند تا حدود اندکی به نمودارها و نه نمودها و پدیدارها و نه خیود پدییدههیا اشییا
شناخت و معرفت پیدا کند .در حالی که در آموزههای اسالمی شناخت امری کامالً ممک و محقیق
قلمداد میشود و منابع عقالنی و وحیائی بر امکان شناخت انسان و تحقق فیالجمله و بالجملیه آن
صحه میبذارند و اصل واقعبرایی یعنی «حقیقتی مطابق با واقع که مستقل از ادراک و ابزار ادارکی
باشد» را به عنوان یک اصل مسلم پذیرفتهاند.
 .1ابزیستانسیالیستها در مباحث معرفت شناسی نه به ابزارهای عقالنی و علم حصیولی بیاور
دارند و نه به ابزارهای حسی در علوم تجربی ،بلکه به یک تجربه ذهنی کامالً شخصیی بیه عنیوان
ابزار شناخت معتقد هستند که از هیچ قاعده ،اصول و راهنمایی تبعیت نمییکنید ،در حیالی کیه در
معرفت شناسی اسالمی استفاده از منطق تعقلی و قیاسی ،معرفتهای بیدیهی و یقینیی(خودمعییار)،
شناختهای حضوری و مشاهدات قلبی در سایه تهذیب نفس و بهره برفت از آموزههیای وحییانی،
امری مسلم و ضروری است.
 .7ابزیستانسیالیستها از منظر تجربه ذهنی به مباحث معرفت شناسی میپردازند و معرفیت را
یک امر کامالً فردی ،ذهنی ،نموداری و پدییداری قلمیداد مییکننید و بیا ایی وصیف بیه سیمت
ایدهآلیسم ،نسبیتبرایی و شکبرائی متمایل میشوند ،در حالی که عالمیه یبایبیایی بیا پیذیرش
اصل واقعیت خارجی ،با هر بونه ایدهآلیسم ،شک برایی و نسبیت برایی مخالفیت مییکننید و بیا
تأئید وجود عینی و خارجی وظیفه واقعی فیلسوف را کشف خواص عمومی واقعیات و مبیارزه بیا
خرافات ،نمودارها و پندارها میدانند.
 .6ابزیستانسیالیستها معتقدند که انسان توان یک شناخت دقیق و همه جانبه از جهان پیرامون
و حتی از وجود خودش را ندارد ،درحالی که از منظر عالمه یبایبایی ،علم و شناخت ،کاشفیت از
خارج دارد و با وجود مالکها و معیارهایی میتوان صدق قضیایا را سینجید .در معرفیت شناسیی
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اسالمی مالک صدق مطابقت با واقع و نفساالمر شمرده شده است .عالمه ای امر را یک ضرورت
عقلی قلمداد میکنند و حتی آن را یک امر وجدانی و بینیاز از برهان میداند.
 .3معرفت شناسی ابزیستانسیالیستها صرفاً یک خودشناسی کامالً نسبی است درحالی کیه در
فلسفه اسالمی و عقاید عالمه ،معرفت شناسی عنوان کلی است و بحثیی اعیم از انسیان شناسیی و
خودشناسی است.
 .1ابزیستانسیالیستها تنها راه شناخت درون انسان را بذر از روزمربیهیا و قیرار بیرفت در
موقعیتهای مرزی میداننید در حیالی کیه در فلسیفه اسیالمی ،تجربیههیای شخصیی و یافتهیای
حضوری ،تمام راه شناخت نیست بلکه مالکها و معیارهای دقیق علمی و منطقیی بیرای شیناخت
مطر ،است.
 .90در فلسفه ابزیستانسیالیسم به حیطههای دیگر شناخت و مباحثی مثل ویژبییهیای علیم و
تقسیمات آن هیچ توجهی نیست در حالی که در فلسفه اسالمی و بیانیات عالمیه بیه ییور مفصیل
مباحثی مثل چیستی علم و اقسام آم مورد بحث و بررسی قرار برفته است.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه بذشت روش میشود ،که ابزیستانسیالیسیم بیشیتر از آنکیه ییک فلسیفه فکیری
نظامند باشد ،یک جریان احساسی و عایفی است که صرفاً با روشهای پدیدارشناسانه سعی نموده
افکار و عقاید خودرا در قالب ادبیات داستانی ،نشر و بسترش دهد بدون آنکه دارای مبانی محکیم
فکری و معرفت شناسی باشد .نسبیتبرایی ،شکاکیت و ذه برایی از پیامدهای ای جریان فکری
است که در مبانی معرفت شناسی عالمه یبایبایی به شدت نفی و انکار شده است .از سوی دیگیر
نظام فکری اسالم با بهرهبیری از آموزههای وحیانی و همچنی استدالل های عقالنی و شهود قلبی
توانسته با پایه ریزی ،یک مکتب فکری متق  ،مالکهیا و معیارهیای مشخصیی را بیرای سینجش
صحت و سقم افکار ارائه دهد .و مباحث خویش را با یقی و اتقان به جویندبان علم عرضه نماید.
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