مفهومشناسی نظریههای شناخت

1

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید علی طالقانی
عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی فلسفه و کالم اسالمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی

چکیده
دکتر طالقانی در این گفتار نظریۀ شناخت خدا را به عنوان یک نظریۀ کاربردی از معرفت شنا سی مورد تحلیل قرار
داده ا ست .بنابر تو ضیحات ا ستاد ،نظریه شناخت خدا محدود به شناخت وجود خدا نمی شود ،بلکه شامل علم به
صفات و ا سماء االهی و حتی شاید علم به اوامر و نواهی االهی را نیز دربرمیگیرد .ا صوالا نظریهها برای تو ضیح
واقعیتها و امور واقع به کار میروند؛ یعنی فرض این است که واقعیتهایی داریم و صاحب نظریه قرار است این
واقعیتها را تو ضیح دهد .در مورد نظریۀ شناخت خداوند هم میتوانیم مفروض بگیریم که خدا را می شنا سیم ،اما
سؤال این است که چگونه خدا را می شناسیم؟ چه وجوهی از ساحات ربوبی را می شناسیم؟ اگر طرق مختلفی برای
شناخت خدا پی شنهاد می شود ،با چه ساحاتی از ساحات ربوبی ارتباط برقرار میکند؟ بنابراین د ستکم بع ضی از
معرفت شناسها در حوزۀ شناخت خدا میتوانند وجود اهلل و وجود علم به اهلل را مفروض بگیرند و به چی ستی علم
به اهلل بپردازند .از نظر دکتر طالقانی این معرفت یک گرایش گزارهای نیست ،بلکه چیزی از جنس  acquaintanceیا
آشنایی است.
کلیدواژگان :نظریۀ شناخت خدا ،معرفتشناسی ،نظریۀ معرفت ،نظریۀ شناخت کاربردی.
****
در این جل سه دربارۀ چی ستی نظریههای شناخت خدا -که چه ب سا یک تعبیر خود بنیاد هم با شد -بحث میکنیم.
منظور ما از نظریۀ شناخت خدا ،یک نظریۀ معرفت شناختی ا ست ،بنابراین نباید با براهین اثبات وجود خدا ا شتباه
شود .ا سا ساا آنچه دربارۀ آن بحث خواهم کرد چیزی از جنس براهین اثبات وجود خدا نی ست .شاید این حوزه در
سنت اندی شۀ امامیه و چهب سا در سنت فکری جهان ا سالم کمتر مورد توجه قرار گرفته با شد .نظریۀ شناخت یک
تئوری و نظریه دربارۀ حوزهای خاص و محدود از حوزۀ شناخت یعنی شناخت معطوف به خداوند میباشد ،بنابراین
آنچه که ما از نظریۀ شناخت خدا اراده میکنیم ،نوعی نظریۀ معرفت یا نظریۀ شناخت کاربردی و به تعبیر امروزی
 appliedیا محدود است.

 .1این گفتار توسط حجتاالسالم حسین رفیعی استناددهی شده است .برای آشنایی با سخنران (حجت االسالم و المسلمین دکتر
سید علی طالقانی) ر.ک :پایان نشست.

احتماالا میدانید که امروزه به حوزۀ معرفت شناسی -که یکی از شاخههای فلسفه به شمار میآید ،نظریۀ شناخت هم
گفته می شود؛ یعنی هم  Epysemologyو هم  Theory of Knowlageنامیده می شود .در واقع منظور من از
نظریۀ شناخت خدا ،زیرشاخهای از این معرفت شناسی است .در نهایت در معرفتشناسی معاصر بر معرفت عمومی
تمرکز شده است.
بنابراین به زیان انگلیسیییی میتوانیم آن را اینطور ترجمه کنیمtheory of knowinging GOD is an :
 : applied theory of knowlageنظریۀ شناخت خدا یک نظریۀ کاربردی از نظریۀ معرفت است.
اما شناخت خدا چنان که میدانیم ابعادی مختلف دارد .یک بخش آن شناخت وجود خداوند ا ست که بهطور سنتی
چه در فل سفۀ ا سالمی و چه در کالم ا سالمی بر ا ستداللهای اثبات وجود خدا تمرکز میکند 2و در فل سفۀ دین و
کالم جدید به استداللهای علیه وجود خدا میپردازد مانند استدالل شر .این یک بخش از علم به خداوند است که
یا به شناخت خداوند و یا به وجود خدا تعلق میگیرد .بخش گستردهتر و مهمتر آن ،علم به صفات الهی و همچنین
علم به اسماء الهی است و در ادامه به علم به ابعاد الهی منتهی می شود .اگر بهنحو گسترده به آن نگاه کنیم ،چه بسا
علم به ابعاد الهی شامل علم به خواستههای خداوند یا علم به اوامر و نواهی خداوند یا به تعبیر دیگر علم به احکام
الهی هم می شود .بنده فعالا در بحث خود ،این تعابیر یعنی علم به خوا ستهای خداوند ،علم به اوامر و نواهی الهی
و علم به احکام الهی را مترادف میگیرم .اگر اینطور نگاه کنیم درواقع بخشی از مباحث معرفتشناختی فقه هم زیر
مجموعۀ نظریۀ شناخت خدا قرار میگیرد و یکی از زیر شاخههای این بحث خواهد بود .نکتۀ دیگر دربارۀ نظریه
این است که اصوالا نظریهها برای توضیح factها یا واقعیتها و امور واقع به کار میروند؛ یعنی فرض این است که
واقعیتهایی داریم و صاحب نظریه قرار ا ست این واقعیتها و factها را تو ضیح دهد .مثالا در نظریۀ شناخت
عمومی یا معرفت شنا سی عمومی مفروض این ا ست که ما معرفت داریم و اگرهم ک سی در اینکه ما معرفت داریم،
تشکیک کند ،یک شاخه از بحث تحت عنوان امکان معرفت یا همون بحث شکاکیت ایجاد می شود .در بحث نظریۀ
شناخت خدا هم همین و ضعیت به همین صورت ا ست .ما میتوانیم مفروض بگیریم که خدا را می شنا سیم ،اما
سؤال این است که چگونه خدا را می شناسیم؟ از چه راههایی خدا را می شناسیم؟ چه وجوهی از ساحات ربوبی را
می شنا سیم؟ اگر طرق مختلفی برای شناخت خدا پی شنهاد می شود ،با چه ساحاتی از ساحات ربوبی ارتباط برقرار
میکند؟ میزان برد معرفتی یا تولید معرفت آن جزء سییؤاالت بعدی اسییت که باید تفکیک کنیم و به آن بپردازیم.
بنابراین نظریۀ شناخت لزوماا از اینجا آغاز نمیکند که اساساا شناخت داریم یا نداریم و چه بسا مفروض میگیرد که
شناخت داریم ،ولی سؤال ا صلی این ا ست که چگونه این شناخت را به د ست آوردهایم؟ همینطور که مالحظه
میکنید این جنس بحث بهطور کلی از جنس مباحث مربوط به اثبات وجود خدا و دالیل اثبات وجود خدا متفاوت
ا ست .آن دالیل در واقع در پسِ خود پی شنهادی دربارۀ پر سشهایی که من مطرح کردم ،ارائه میدهند .مثالا اینکه ما
 . 2ابنسینا ،النجاۀ من الغرق فی بحر الضالالت ،ص655-655؛ عالمه حلی ،کشف المراد فی شرح تجریداالعتقاد  ،ص282

به وجودِ شناخت به وجود خداوند از طریق استدالل شناخت پیدا میکنیم و البته بعد اینها شاخه شاخه می شوند :با
چه جنس استداللی .شناخت پیدا میکنیم؟ ماهیت آن استداللها چی ست؟ محتوای شان چیست؟ و بحثهای بعدی.
ولی مفروض معرفت شناسانه شان این است که ما از طریق استدالل خداوند را می شناسیم .بدین ترتیب ما میتوانیم
اینطور بگوییم که د ستکم بع ضی از معرفت شناسها در حوزۀ شناخت خدا میتوانند اینطور بگویند که نظریۀ
شناخت قرار ا ست نظریهای برای شناخت خداوند بهعنوان یک واقعیت متعالی با شد نه آنچه که لزوما وجودش را
اثبات کنیم .همچنان که مفروض میگیریم جهان خارج وجود دارد و مفروض میگیریم که ما جهان خارج را
می شنا سیم و االن باید به پر سشهایی از این د ست پا سخ دهیم که چگونه آن را می شنا سیم و از چه منابعی برای
شناخت آن استفاده میکنیم؟ منابع ،میزان نفوذشان و میزان معرفتزایی آنها چقدر است و پرسشهایی مانند این .در
نظریۀ شناخت خدا هم همین و ضعیت بر قرار ا ست .وقتی مفروض میگیریم که خدا وجود دارد ،خداوند بهعنوان
یک موجود معین و م شخص به مفهومی که در ادیان ابراهیمی وجود دارد ،مدنظر ا ست ،نه مفهومی مبهم که ممکن
است میان ادیان ابراهیمی و ادیان شرقی مانند بودیسم و هندوایسم مشترک باشد و نه یک حقیقت متعالی صرف که
چه بسا با جهان یگانه باشد .یعنی آن چیزی که در اسالم از آن با اسم خاص یا عَلَم اهلل ،در یهودیت با عنوان یهوه و
در م سیحیت با نام گاد ( )Godاز آن یاد میکنیم .بنده مفروض میگیرم که در این بحث معنای این سه واژه یکی
است ،هر چند محل تأمل میباشد .دستکم آنچه من بهعنوان یک مسلمان هنگامی که وارد حوزۀ نظریۀ شناخت
خدا میشوم در نخستین مواجهه با آن روبه رو هستم ،این است که شناخت اهلل از چه راههایی ممکن است .آن راهها
چه مناسباتی با هم دارند؟ میزان نفوذ یا گسترۀ معرفتزایی یا گسترۀ معرفتی آنها -که میان اینها تفاوت میگذارم و
بعد در ادامه تو ضیح میدهم -چقدر ا ست؟ جنس این شناخت چی ست؟ به تعبیر دیگر چی ستی این شناخت یا
 Natureاین شناخت و پر سشهای ا صلی از این جنس مدنظر ا ست .به تعبیر دیگر ما قرار ا ست دربارۀ چی ستی
راهها و یا منابع معرفتی و امکان معرفت اهلل صحبت کنیم و این به معنای نظریۀ شناخت خداوند است.
آنطور که میفهمیم یا دسییتکم بنده میفهمم نظریهای در مورد معرفت اهلل اسییت .نظریۀ در مورد معرفت اهلل دو
مفروض اصلی دارد :الف) اهلل هست؛ ب) معرفت به خداوند هم هست .حال میخواهیم این معرفت اهلل را بشناسیم.
پس یک بحث معرفتشناسانه داریم که موضوع این بحث معرفتشناسانه ،معرفت اهلل است ،با همین تعبیر معرفۀ اهلل
نه معرفت یک ساحت غیبی و نه معرفت یک واقعیت متعالی ( almighty realityآنچنان که بعضی از فیلسوفان
دین گفتهاند) .این یک مفهوم مبهم م شترک میان ب سیاری از ادیان یا چه ب سا تمام ادیان با شد .ما نمیخواهیم چنین
کاری کنیم و تمرکزمان روی معرفت اهلل است .فرض میکنیم اهلل ،عَلَم است ،علم شخص است ()proper name
و به یک موجود معین ارجاع میدهد .ما آن را میشییناسیییم و میخواهیم در مورد این بحث کنیم که معرفت اهلل
چیست؟ راههایش چیست؟ و اساساا امکان دارد یا نه؟ به این ترتیب من نظریۀ شناخت خدا رو با همان الگوی نظریۀ
شناخت عمومی یا همان نظریۀ معرفت عمومی یا  theory of knowlageپیش میبرم.

در نظریۀمعرفت عمومی سه حوزه بحث اصلی وجود دارد:
 -1چیستی معرفت؛  -2منابع معرفت؛  -3امکان معرفت .به همین صورت من میخواهم این سه بحث را در حوزۀ
خاص نظریۀ شناخت خدا مطرح کنم .پس سؤاالت اصلی اینگونه خواهد بود :چیستی معرفت اهلل؛ راههای معرفت
اهلل و امکان معرفت اهلل .در واقع سرفصلهای اصلی بحث ما این سه خواهد بود .در معرفت شناسی عمومی در مقام
تعریف معرفت و دربارۀ چی ستی معرفت یک نظریۀ سنتی سه جزئی وجود دارد که به سقراط میر سد و در آثار
افالطون آمده است 3.این تعریف در قرن بیستم با تعبیر باورصادق موجه ( ) justified truth beliefصورتبندی
شد .طبق این تلقی با همۀ بحثهایی که وجود دارد از جمله اشکال گتیه 4و راه حلها برای رفع آن اشکال؛ فرض
این است که اساساا معرفت چیزی از جنس باور  beliefاست .و باز گفته می شود که باور یک propositional
 attitudeو یک گرایش گزارهای ا ست .این تعبیر را بهطور عمده راسل استفاده کرده است و بعد توسط فیل سوفان
تعدیلی تلقی و قبول شییده اسییت .بهطور خالصییه منظور از آن این اسییت که ما حالت ذهنی و گرایشهایی ذهنی
 Mental attitudeداریم .این گرایشهای ذهنی به گزارهها را  propositional attitudeگرایشهای گزارهای
نامیدهاند .گزاره چی ست؟ بهطور خال صه معنای جمله ا ست .جمله چی ست؟ یک هویت زبانی م سموع یا مکتوب
ا ست مانند برف سپید ا ست؛ الثلج ابیض؛  .the snow is whiteاینها سه جمله ا ست که معنایی واحد دارند.
فرض این ا ست که این جمالت ،معنای واحدی دارد که آن معنای واحد را  Propositionیا گزاره مینامیم .ما از
این پس واژۀ گزاره رو فقط در برابر  propositionبهکار میبریم نه در برابر جمله .بنابراین یک تفکیک قاطع میان
جمله و گزاره ایجاد میکنیم .جمله یک هویت زبانی اسیییت و معنای جمله گزاره خواهد بود .در این که گزاره
چی ست؟ و کجا ست؟ اختالف نظر وجود دارد ،ولی رویکردی که امثال را سل دا شتن و د ستکم رویکرد فیالجمله
مقبولی است این است که گزاره یک هویت  abstractو انتزاعی میباشد چیزی از جنس رسل افالطونی .در عالمی
غیر از عالم مادی و خارجی و ذهن ا ست .یک هویت  concritنی ست ،ملموس نی ست ،بلکه هویتی انتزاعی ا ست.
حاال ادعا این است که ما یک سری گرایشها به سمت گزارهها داریم .ما میتوانیم به سوی یک گزاره گرایشهای
ذهنی متفاوت داشته باشیم ،مثالا باور داشته باشیم ،یقین داشته باشیم ،شک داشته باشیم ،گمان داشته باشیم و مانند
اینها .یعنی یک گزاره متعلق گرایشهای متفاوت قرار میگیرد .مثالا گزارۀ خداوند وجود دارد ،ما به این گزاره
گرایشهای ذهنی گوناگون داریم؛ یک گرایش ،گرایش باور و معرفت است .معرفت ،گونهای باوراست ،پس در واقع
این باور را با ف صلهایی به تعبیر سنتی محدود میکنیم تا به معرفت بر سد .ولی جنس معرفت چی ست؟ باورا ست.
باور چی ست؟ یک گرایش گزارهای ا ست؛ یعنی ما به یک گزارۀ م شخص یک گرایش ذهنی داریم .پس گزارههای

 . 3افالطون ،دورۀ آثار افالطون ،ج ،3رسالۀ تهئهتتوس ،ترجمه محمدحسن لطفی
 . 4ادموند گتیه ،آیا معرفت ،باور صادق موجَّه است؟ ،ترجمه شاپور اعتماد

مختلف وجود دارد از جمله اینکه خدا وجود دارد؛ هو اال سماء الح سنی ،هو علیمٌ قدیرٌ و هکذا .ما به تکتک این
گزارهها یک گرایش گزارهای داریم .معرفت از این جنس است.
حال بحث این است که آیا شناخت خدا هم از این جنس است؟ اساساا شناخت خدا یا معرفت اهلل -آن چیزی که به
تعبیر معرفت اهلل از آن یاد میکنیم -یک گرایش گزارهای ا ست یا از جنس دیگری ا ست؟ بعد تو ضیح میدهم اما
االن فقط سؤالهای ا صلی را مرور میکنم .البته بنده معتقد ه ستم شناخت خداوند از این جنس نی ست و اگر ک سی
بگوید از این جنس نیست ،آنگاه منابع معرفتی که در سنت فلسفی-کالمی ما برای معرفت اهلل پیشنهاد شده و تمام
تمرکز روی آنها بوده است؛ دستکم محوریت خود را از دست میدهد.
یکی از جذابیتهای کالم جدید این ا ست که شما میتوانید از دیدگاههای ملحدان برای دفاع از مذهب ا ستفاده
کنید ،یعنی چیزی را که ملحدین با تأمل و ریزبینی برای مبارزه با مذهب تأسیییس میکنند میتوان در راه دفاع از
مذهب و حتی فهم مذهب به کار گرفت .البته این چیز عجیبی نی ست و همان اتفاقی است که در یونان باستان نیز
رخ داده است .مطالعات یونان شناسانه به ما میگوید که آنها اصوالا مشرک بودهاند ،ولی بعداا دیدگاههای ایشان در
خدمت اندی شۀ ا سالمی قرار گرفت  .همین و ضعیت بهنظر میر سد دوباره در حال تکرار شدن ا ست .یکی دیگر از
این ایدهها که اتفاقاا بازهم توسط راسل مطرح شده است ،تفکیک میان سه نوع معرفت است
1. knowlage that
2. knowlage how
3. acquaintance
یا به تعبیر دیگر «شناخت که» یا شناخت گزارهای؛ «شناخت چگونه» یا شناخت مهارتی و «آشنایی» یا شناخت (با
تسامح) شناخت چهره به چهره .این سه نوع شناخت از یکدیگر متمایز هستند و به هم تحویل نمی شوند .بحثهای
بعدی در معرفت شنا سی به این مو ضوع پرداخته ا ست که آیا این سه نوع میتوانند به هم بازگردند یا نه نمیتوانند
بههم بازگردند؟ .ولی در بدونظر ادعایی موجه اسییت .شییناخت که؟ یعنی همون جنس گرایشهای گزارهای .چرا
میگوید که ؟ چرا میگوید that؟یعنی شما میتوانید در انگلی سی بگویید  :I know thatمن میدانم که :بعد یک
جمله بگویید و محتوای آن جمله گزاره ا ست .من میدانم که برف سپید ا ست .من میدانم که امروز چهار شنبه
است .اینها حقیقتهای گزارهای است.
بهنظر میرسد در کالم فلسفۀ اسالمی رویکرد رایج در معرفت خدا از این جنس است .یعنی فکر میکنند معرفت
خدا از این جنس اسییت .من میدانم که خدا وجود دارد ،من میدانم که خدا عالم اسییت ،من میدانم که خداوند
بخشنده ومهربان است .حاال معرفت گزارهای چی ست؟  justified truth beliefیا همان باور صادق موجه .باور
صادق موجه تعریف معرفت گزارهای است.

معرفت مهارتی مانند سخن گفتن؛ فار سی حرف زدن که یک معرفت مهارتی ا ست نه گزارهای .آب نو شیدن ،چای
نوشیدن ،غذا خوردن ،رانندگی کردن و مانند آنها .آیا معرفت مهارتی را میشود به معرفت گزارهای بازگرداند .اساساا
در ساخت ربات فکر میکنند چنین کاری ممکن ا ست و همین کار را میخواهند انجام دهند .اما آیا معرفتهای
مهارتی ما در بنیان ،یک نوع معرفت گزارهای ا ست؟ یا نه معرفت مهارتی ان سانی از جن سی دیگر ا ست و به همین
خاطر پیچیدهتر میباشد؟ در حالی که معرفت ربات ،اساساا معرفت گزارهای است البته اگر اساساا ربات بتواند گرایش
گزارهای داشته باشد .ولی به هر حال کد گذاری میکنند و این کدها را به ربات میدهند و ربات نیز فرض کنید اگر
قرار باشد چایی بخورد ،اصوالا به نحو خاصی میخورد .یا تمام شرایط را به آن دادهاند ،خودش تشخیص نمیدهد
یعنی برای آن مشخص کردهاند که اگر سنسورهایش این موارد را حس کردند ،ضرورتاا به نحو متعین و determine
به این صورت عمل کند یعنی مثالا با این زاویۀ م شخص د ستش را باال میآورد و آب مینو شد ،در حالی که بهنظر
میرسد انسان اینگونه نیست ،یعنی ممکن است در شرایط کامالا یکسان ،به گونههای کامالا متفاوت آب بنوشد .این
عنصر اراده است .به هرحال این نسبتی با معرفت مهارتی دارد و معرفت مهارتی چیزی از این جنس است.
 Acquaintanceیا آشنایی چیست؟ من آدمها را میشناسم .ممکن است دوستی داشته باشم که  26سال است او
را ندیدهام ،در این مدت چهرهاش خیلی تغییر کرده و افکارش نیز تغییر کرده اسییت و من نیز در طول این مدت
تصویری هم از او ندیدهام ،اما بعد از  26سال وقتی میبینمش ،او را می شناسم .آیا این یک معرفت گزارهای ا ست؟
حال وضعیت را پیچیدهتر کنید ،یعنی مثالا فرض کنید که او خدایی نکرده تصادف بسیار شدیدی نیز کرده است به
نحوی که چهرهاش کامالا تغییر کرده ،تن صدایش عوض شده و ...ولی باز هم او را میشناسم.
نکته دیگر در حوزۀ آ شنایی -غیر از شناخت چهره که یک مو ضوع مهم و البته مورد عالقۀ علوم شناختی و بعد
مهندسی ربات است -شناسایی رنگها میباشد .ما رنگها را شناسایی میکنیم هرچند نامی برایشان نداشته باشیم و
به همه میگوییم سبز .در حالی که میتوان برای تکتک این طیفها نامی گذاشت و آن را متمایز نمود .این هم یک
جنس از معرفت است.
بهنظر میرسد که در معرفت اهلل دستکم بهطور مستقیم از «معرفت چگونه» نمیتوان حرف زد ،ولی بهنظر میرسد
به جد میتوان در حوزۀ شناخت خداوند از  acquaintanceیا معرفت مواجههای یا آشنایی سخن گفت .و اینکه
اساسا معرفت اهلل از جنس  acquaintanceبوده و از جنس  knowlage thatنیست .اگر هم knowlage that
باشد ،زیربنا نیست ،روبنا میباشد .این برخالف سنت رایج در فلسفه و کالم اسالمی ا ست .البته در فلسفۀ اسالمی
به ویژه از صییدرا به بعد این روند کمی تغییر کرده و چیزهای دیگری هم آمده اسییت که شییاید بتوان رگههایی از
 acquaintanceرا در آن ببینیم.
بعد از بحث چیستی معرفت ،بحث راههای شناخت یا منابع معرفت ) (sources of knowlageoمطرح میشود.
در باب راههای شناخت ،مفروض این ا ست که در معرفت عمومی منابع متعدد برای معرفت وجود دارد .یک منبع،

ادراک حسی ا ست که خود  6دسته است .یک منبع دروننگری یا وجدان است .اینکه من احساس گرسنگی میکنم،
اح ساس درد میکنم ،اح ساس شادی میکنم ،اح ساس اندوه میکنم و ...مفروض این ا ست که اینها ادراک ح سی
نیست .یک منبع دیگر عقل است .عقل خودش قوۀ شناختی مستقل است که من حقایقی را بهطور مستقل از طریق
عقل درمییابم .این تلقی حکمای ما است و به نظر میرسد دکارت و کانت هم چنین تلقی داشتهاند .یا اینکه عقل ما
در واقع یک قوۀ ا ستداللی ،بی شتر قوۀ ا ستنتاج ا ست .منطق  riseningنتیجهگیری ا ست؛ ولی به هر حال یک منبع
معرفتی است .هر یک از این دو معنا را در نظر بگیریم ،میتوانیم شناختهایی را از طریق آن بهدست آوریم.
منبع دیگر ،شهود ) )intuitionا ست .این شهود غیر از آن ک شف یا شهود عرفانی ا ست .شهودهای زبانی مانند
آنچه که در ا صول فقه ما تبادل نامیده می شود .ما مییابیم و شهود زبانیمان این ا ست که از نظر اخالقی خوب
یعنی ...معنای خوبِ اخالقی این است .این یک شهود زبانی است.
منبع دیگر ،حافظه است .این که من صبحانه چه چیزی خوردم؟ دیشب شام چه خوردم؟ دیروز چه کردم؟ به فالنی
چه گفتم؟ اکنون میدانم که ...اما بر چه ا سا سی میدانم؟ برا ساس حافظه میدانم .هیچ منبع دیگری وجود ندارد.
اینکه االن میدانم که دیروز با فالنی چه گفتم یا دوسال پیش در فالن جل سه چه گفتم؟ در این سناریوها منبعی جز
حافظه ندارد.
منبع آخر ،گواهی  testimonyیا شهادت یا خبر ا ست؛ خبر واحد ،خبر متواتر و مانند آنها .بنده االن  5منبع بیان
کردم و همۀ این  5منبع (چون دروننگری را از  intuitionیا شهود جدا کردم) منابع معرفت گزارهای است.
معرفت شناسها بحث متمرکز و پذیرفته شده و فیالجمله مورد توافقی دربارۀ منابع معرفت مهارتی و آ شنایی
نکردهاند ،یعنی در معرفت شنا سی معا صر تمرکز برمعرفت گزارهای ست و این  5تا منبع ،منابع معرفت گزارهای
ا ست .خوب حال اگر معرفت اهلل از جنس معرفت گزارهای با شد ،این بحث در مورد منابع معرفت مطرح می شود
که میزان و گسترۀ معرفتبخشی و عمق و گسترۀ تکتک این منابع معرفت چقدر است؟ بنده فعالا مفروض میگیرم
که این منابع ،معرفتبخش است ،ولی یک سؤال جدی این است که اساساا منابع معرفت ،معرفتبخش هستند؟ یا
معد میباشند؟ یا مُذکر هستند؟ چیزی را تولید میکنند؟ مولد معرفت هستند؟ یا نه اصالا معرفت را تولید نمیکنند،
بلکه معرفت از جایی دیگر میآید و اینها مُعِدَ و زمینه ساز ه ستند .یا اینکه حتی زمینه ساز هم نی ستند و ا سا ساا در
اینجا بحث تولید مطرح نی ست ،بلکه آنچنان که در تلقی افالطونی مطرح ا ست ،یادگیری و یادآوری ا ست .اینها
فقط مُذکر هستند و چیزی از طریق آنها تولید نمی شود ،بلکه همۀ آنچه معرفت نامیده می شود ،وجود دارد .از اینرو
اگر کسی با این معرفت متولد نشده باشد ،هیچگاه نمیتواند بیاموزد ،این در حوزۀ معرفت اهلل آثاری قابلتوجه دارد
و با بحث فطرت ن سبت پیدا میکند .بنده فرض میکنم که این منابع مُعِد یا مُذَکِر نی ستند بلکه مولد میبا شند ،ولی
به هر حال شاخهای از بحث ،بحث از میزان و گسترۀ معرفتبخشی تکتک این منابع است.

سؤال بعدی وثاقت و میزان اعتمادپذیری تکتک این منابع ا ست .اگر ما مدعی شدیم که در معرفت اهلل ،تکمنبعی
نی ستیم ،چند منبعی ه ستیم ،باید تکتک این منابع را بحث کنیم که میزان ر سالت شان چقدر ا ست؟ این بحث در
بحث تعار ض شان و به تعبیر ا صولی تعارض ادله تأثیر دارد .از همین جا معلوم می شود که به هر حال بخ شی از
بحثهای اصولی ما ،بحثهای معرفت شناختی ا ست .ما در معرفت شناسی عمومی بحث میکنیم که چه بسا من از
طریق چ شم چیزی را نمیبینم ،اما از طریق شنیدن ،حس میکنم چیزی ه ست .بعد هر چه از طریق چ شم ج ستجو
میکنم ،او را نمییابم .بعد ممکن ا ست چنین جمعبندی کنم که دچار یک اختالل شنیداری شدهام ،چرا؟ چون در
واقع نتایج پژوهش بصری خود را اولویت میدهم ،یعنی اگر میان دادههای بصری و سمعی من تعارضی رخ داد که
چیزی را نمیبینم اما صدایش را می شنوم ،به اصطالح حق را به چشم میدهم .البته ممکن است این روند بالعکس
با شد یعنی در تعارض میان این دو معتقد شوم دچار اختالل بینایی شدهام یا این فراتر از توان دید من ا ست ،ولی
سامعهام در ست کار میکند .بهر حال اینها نحوههای جمعبندی تعارض منابع ادراک ح سی ا ست .حال ما افزون بر
تعارض منابع در ادراک حسی ،ممکن است در آن شش ردۀ دیگر یعنی حافظه ،نقل ،درون نگری و بقیۀ آنها با ادراک
ح سی تعارض دا شته با شیم .در اینجا در مرحلۀ اول باید وثاقت را برر سی کنیم و بعد به برر سی تعارض دادهها
بپردازیم.
بعد از بحث منابع معرفت یا راههای شناخت ،بحث مهم دیگر ،امکان شناخت ا ست .البته برخی تمایل دارند بحث
امکان شناخت را مقدم قرار دهند ،یعنی از نظر ای شان نخ ست باید ببینیم آیا ا صالا شناخت ممکن ا ست یا نه؟ در
وهلۀ اگر شناخت ممکن است باید منابع و راههای آن را شناخت؟ اگرشناخت ،ممکن نیست دیگر الزم نیست خود
را به درد سر بیندازیم ،چون شناخت ا صالا ممکن نی ست .اینجا دو رویکرد عمومی وجود دارد .چیزن تفکیک خوبی
میان رویکرد های  portecularistyو رویکردهای  methodistyقائل شده ا ست .رویکردهای روشگرایانه در
ابتدای ع صر تجدد ،رایج بود و منورالفکران جهان ا سالم چه در امامیه چه غیر آن را تحت تأثیر قرار داده بود که
همچنان نیز این رویکرد رواج دارد .این رویکرد معرفت را بهطور کلی تعریف میکند و بعد این م سئله را برر سی
میکند که آیا معرفتی که بهطور کلی تعریف کردیم ،مصداق دارد یا نه ،بنابراین در این رویکرد از کل به جزء حرکت
میکنیم.
رویکرد دیگری که ک سانی مانند مور به آن معتقد بودند ،رویکرد  particularistyیا جزء نگر ا ست که برخالف
رویکرد قبلی از جزء به کل حرکت میکند .این رویکرد مفروض میگیرد که ما گونههایی از معرفت داریم .من
میدانم که صبحانه چه خوردم .من میدانم که احساس سوزش سر معده دارم .و من میدانم که  ...اینها گزارههای
روشنی است که من میدانم .حال سؤال این است که وجه مشترک این دانستنها چیست؟ یعنی ماهیت معرفت را از
دل این مصادیق استخراج میکند.

ک سانی که ا صوالا در تاریخ فل سفۀ جدید با امکان معرفت شهود شروع کردند به پا سخ نر سیدند .یعنی حداقل اگر
شکاک( 6از منظر فل سفی نه از منظر روانی) ن شده باشند و به شکاکیت یعنی عدم امکان معرفت نرسیده باشند ،این
معما برای شان مطرح شده ا ست که چگونه؟ البته این م سئله در حوزۀ معرفت به جهان خارج یعنی همین جزئیات
محسوس است .همین که کاغذ سفیدی دست من است .مور اساساا برای اینکه این راه رو ببندد  particularistyرا
بنیان نهاد .او گفت واضح است که من دست دارم ،واضح است که این کاغذ سفید در دست من است و من این دو
را میدانم ،اما سؤال این است که این دانستن چه معنایی دارد؟ این نکته در بحث معرفت اهلل قابل تطبیق است( .اگر
معرفت اهلل از جنس معرفت گزارهای با شد ).من میدانم که وجود دارد .من میدانم که خداوند سمیعالدعا ا ست،
مجیبالدعوات ا ست .من این را مکرر در زندگی خود یافتهام .حال سؤال این ا ست که این معرفت از چه جن سی
است؟ این که میدانم چیست؟ باید آن را صورتبندی کنیم و دربارۀ آن نظریهپردازی نماییم.
آنچه در ابتدای بحث عرض کردم که مفروض میگیرم اهلل علم شخص است ،واقعیت دارد و معرفت اهلل هم واقعیت
دارد ،بهطور عمده الزمۀ این رویکرد  particularistyاسییت و تمایلی که من به این رویکرد particularisty
دارم.
در ادامه سؤاالتی را مطرح میکنم که شاید ذهنها را درگیر کند.
 .1آیا معرفت به خدا از جنس معرفت به امور مادی است؟ از جنس معرفت به رنگها ،جسمها و بهطور کلی جهان
خارجی مادی؟ یا نه اساساا از جنسی دیگر است؟ بهنظر میرسد متکلمان و حکمای ما مفروض گرفتهاند که اینها از
یک جنس ه ستند ،ولی بهنظر بنده این م سئله ،رو شن و بدیهی نی ست .موجه بهنظر میر سد بگوییم از جن سی دیگر
است .به بیان دیگر اگر هم معرفت ،معرفت گزارهای باشد ،آیا این معرفت گزارهای از همان جنس معرفت گزارهای
ا ست که در مورد امور مادی داریم؟ یا از جنسی دیگر است .این سؤال را میتوانیم ریشهایتر مطرح کنیم که به آن
اشییاره کردم .آیا اسییاسییاا شییناخت خدا یک رویکرد گزارهای اسییت؟ و به تبع اون از جنس معرفت گزارهای و
 knowlage thatاست؟ یا نه از جنس  acquaintanceیعنی آشنایی است؟
روایاتی هم در این زمینه وجود دارد از جمله روایات رؤیت که شیخ صدوق در توحید گفت من نمیتوانم همۀ آن
را ذکر کنم ،یعنی خود به صراحت اعتراف کرد که بهخاطر سوءبرداشتهایی که بهوجود میآید ،به اصطالح سانسور
میکنم ..اما چیزهایی از این روایات باقی مانده ا ست ،از جمله امیرالمؤمنین 3بنابر نقل کلینی در کافی میفرماید« :ما

 .6معنای شکاکیت این ا ست که نمیتوانم و ممکن نی ست بدانم ،یعنی ادعای شکاکیت یک ادعای موجهاتی ا ست و خیلی
اوقات فرض می شود .ادعای شکاکیت غیر از ادعای جهل ا ست .شکاک نمیگوید نمیدانم ،صرف ادعای ندان ستن برای
شکاکیت کافی نیست ،افزون بر این میگوید نه میدانم و نه میتوانم بدانم.

کنت اعبد رباا لم اره» 5و بعد در جواب آن کسی که گفت شما پروردگارت را میبینی؟ فرمود« :ویهک لم تره العیون»
با نقل دیگر میفرماید« :لم تدره العیون بمشاهدت االبصار و لکن راته القلوب بحقایق االیمان».
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حال اگر این دست از روایات را از منظر رویکردهایی که شرح دادم ،بررسی کنیم به نوعی  Acquaintanceاست.
بنابراین اساس معرفت اهلل این است نه معرفت گزارهای و نه استدالل .حال اگر از جنس  acquaintanceو آشنایی
باشیید ،سییؤال این اسییت که این  acquaintanceچه نسییبتی با تجربه  experienceدارد؟ آنچه امروزه به آن
 religious experienceیا تجربۀ دینی میگویند؟ آ شنایی با خدا با آن چیزی که ما اُنس با خدا مینامیم ،ن سبتی
دارد .سؤال دیگر این است که آیا این آشنایی -اگر از جنس آشنایی یا حتی تجربه باشد -یک تجربۀ ازلی ا ست؟ و
ن سبتی با حیات پی شین  preexistenceیا عالم ذر دارد؟ و آیا ن سبتی با فطرت دارد؟ یا نه ،این آ شنایی از جنس
تجارب پس از تولد در حیات دنیوی اسییت و هیچ ارتباطی با حیات پیشییین ندارشییته و بنابراین یک خاطرۀ ازلی
نیست.
اگر این آ شنایی یا تجربه ،یک آ شنایی و تجربۀ ازلی یا د ستکم پی شین با شد ،آیا با عالم ذر ن سبتی دارد؟ در این
جهان یادآوری می شود؟ از یادها رفته و به یادآوری نیاز دارد؟ یا نه از یادها نرفته ا ست .یولدان علی الفطره .بنابر
نگاه افالطونی به مُذکر نیاز داریم .در یادها هست ،اما با گناه و با عدم انس با خداوند پوشانده شده و آرامآرام محو
میشییود ،وگرنه در همان ابتدای امر ،وجود دارد و پرقدرت نیز هسییت ،به همین خاطر نوجوانان بسیییار خداجوتر
هستند تا انسانهای سنین باالتر اما این خداجویی و خاطرۀ ازلی به تدریج پوشیده میشود.
اگر معرفت خداوند از جنس معرفت گزارهای  knowlage thatا ست ،منابع این  knowlage thatچی ست؟ تنها
عقل است؟ یا اینکه مثالا گواهی ( )testimonyنیز میتواند باشد؟ حتی شاید تقلید را هم بتوان بهعنوان منبع درنظر
گرفت .تقلید از چه کسی؟ از صاحبان آن تجارب ناب ،از نبی ،اولیاء الهی ،کسانی که خدا را شهود کردهاند .این هم
میتواند یک منبع معرفتی برای معرفت گزارهای باشد .هر کدام باشد ،نسبت این شواهد و ادله به آن معرفت گزارهای
چیسییت؟ مولد اسییت؟ مذکر اسییت؟ همان معرفت گزارهای را ما از این طریق یادآوری میکنیم؟ یا اینکه معد و
زمینهساز است؟ یعنی آن نسبت دوبارۀ منبع و معرفت که دستکم میتواند یکی از این سه تا باشد.
حال به طور خالصه به نظریههای شناخت خدا در اندیشۀ امامیه میپردازیم .یکی از انتظارات ما در مورد بحثهای
بعد از این ،انتظار جریان شنا سانه ا ست .بنده یک جریان شنا سی اجمالی و انتزاعی ( )methodistyاز کل به جزء
عرض میکنم .نظریههایی که عرض میکنم بهنظر میرسیید نظریههایی در باب چیسییتی معرفت به خدا ،چیسییتی
معرفت اهلل و منابع معرفت اهلل ا ست .همانطور که ضمن صحبتهایم عرض کردم و تا حدی هم ب سط یافت ،بنده

 . 5کلینی ،الکافی (ط  -اإلسالمیۀ) ،ج88 ،1
 . 5کلینی ،الکافی (ط  -اإلسالمیۀ) ،ج85 ،1

گمان میکنم دو د سته نظریه در اندی شۀ امامیه وجود دارد :یک د سته از نظرات بهطور عمده در کالم و حکمت
رسمی وجود دارد .یک دسته ار نظریات نیز البهالی روایات میباشد که مغفول واقع شده است و بهنظر من بهشدت
راه گ شا و در عین حال جذاب ا ست که نمونهای از آن را ا شاره کردم .بهنظر بنده این تعبیر ما کنت اعبد ربا لم اره
فوق العاده است و ابعاد بهشدت در خور توجه در حوزۀ معرفت اهلل و معرفتشناسی معرفت اهلل دارد.
تعبیری دیگر از امیرالمؤمنین نقل شده است که میفرمایند« :عرفت اهلل بفسخ العزائم وحل العقود و نقض الهمم»8؛ آیا
ما آنچنان که شایسته و بایسته است در این تعابیر تأمل کردهایم؟ آیا این فسخ عزائم و حل عقود و نقض مترادف و
تعابیر مختلف از یک موضوع هستند یا متفاوت میباشند؟ و در هر صورت ،هر یک با معرفت اهلل چه نسبتی دارد و
این معرفت اهلل که از ف سخ عزائم بهدست میآید ،از چه جن سی است؟ این  knowlage thatیا enclientance
میبا شد یا ا صالا ق سمی دیگر ا ست؟ بنده چهارچوبی نظری برای معرفت قراردادم و گفتم معرفت سه د سته ا ست؛
معرفت مهارتی ،معرفت گزارهای و آشنایی و حاال با این دستگاه نظری باید ببینیم که معرفت اهلل از چه جنسی است؟
چه بسا اصالا کسی بگوید این دستگاه نظری را هم کنار بگذار و یک دستگاه نظری دیگر پیشنهاد کند ،بعد براساس
آن ببینیم معرفت اهلل از چه جنسی است؟ ولی فعالا با این دستگاه نظری که من استخدام کردم و این دوگانۀ آشنایی
و معرفت گزارهای پیش میرویم .من گمان میکنم دستکم در این دو روایتی که االن خوندم و مانند آن بسیار زیاد
ا ست ،وا ضح ا ست که این رؤیت چی سات« .راته القلوب بحقائق االیمان» و بعد اینجا ن سبت معرفت و ایمان هم
جدی می شود .چه ن سبتی میان معرفت و ایمان دارد؟ یک سؤال این ا ست .مگر معرفت اهلل از جنس آ شنایی با
خدا ست  .یعنی چه؟ یعنی انس با خدا .یعنی چی؟ یعنی اینکه ک سی که خداوند را می شنا سد ،حس میکند و
درمییابد که خدا از او چه میخواهد؟ در مییابد که آیا از او خ شنود یا ناخ شنود ا ست؟ وقتی عملی انجام میدهد
در می یابد که خداوند از این عمل او ناخ شنود ا ست .این ،معرفت اهلل ست .یعنی افعال الهی را می شنا سد .ن سبت
خداوند با خوی شتن را می شنا سد .اینها اگر از جنس «معرفتِ که» با شد ،این معرفت گزارهای بر آن آ شنایی سوار
می شود .این از جنس آن فرزندی ا ست که حس مادرش را درمییابد .این ،معرفتِ گزارهای نی ست .ممکن ا ست
وقتی از او بپرسی چرا نگرانی و ناراحتی؟ بگوید مادرم از دستم راضی نیست و بگوییم در پاسخ این پرسش که از
کجا فهمیدی؟ سعی میکند آن را در قالب گزاره تو ضیح دهد .اما قبل از اینکه از او پر سیده شود؛ ا صالا گزارهای
وجود ندارد .اما همچنان غمگین است ،چرا؟ چون حس میکند مادرش ازاو راضی نیست.
مؤمن حس میکند خدا از او ناخو شنود ا ست یا برعکس ،بر عمل خود ،قدرت و قوت میگیرد ،بر خداوند توکل
دارد و تمام اینها با معرفت اهلل نسبت دارد .در اینجا پرسش از نسبت ایمان با معرفت اهلل دوباره مطرح میشود ،ولی
نه نسبت ایمان با معرفت گزارهای« .راته القلوب بحقایق االیمان»؛ من دارم خداوند را در حیات خود میبینم.
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بنابراین یک د سته این موارد ا ست که بهطور کلی مغفول مانده و هیچ کار نظری جدی معروف و م شهوری دربارۀ
آن انجام نشده است .این دامنۀ وسیعی دارد.
انواع نظریههای آشنایی
بنده زیرشاخههایی را برای آن درنظر گرفتهام که در ادامه عرض میکنم.
یک دسته از این نظریههای آشنایی ،نظریههای فطرتبنیاد است که آشنایی را از جنس آشنایی ازلی میداند؛ تعابیری
مانند روز ازل ،یوم الست ،عالم ذر و ...البته این امر ،مستلزم یک انسان شناسی خاص است که دربردارندۀ مفاهیمی
مانند وجود پیشین 8و خلق ارواح پیش از ابدان و مانند این اینهاست .اما نحوۀ این آشنایی چگونه است؟ آیا وقتی به
این دنیا میآییم همچنان در ابتدای امر خاطرهای ازلی داریم که بعد با گناه آرامآرام کمرنگ میشیود یا نه براسیاس
نظریۀ افالطونی وقتی به این دنیا میآییم اصییالا همه چیز از یادمان میرود؛ یعنی ارتباط نفس مجرد با ماده باعث
فرامو شی می شود و بعد شما باید دوباره یادآوری کنید .در این صورت شاید ک سی مایل با شد تعبیر «لیثیروا دفائن
العقول» با این پیوند دهد ،اما اگر تعبیر «لیثیروا دفائن العقول» را اینطور پیوند دادیم .آنگاه بهنظر میرسیید که به
نظریههای وحیبنیاد تبدیل شود.
چه ب سا برای ب سیاری این م سئله عجیب با شد که ما حتی در وجود خدا ،شناخت وجود خدا -نه ا سماء و صفات
خداوند -میخواهیم به وحی تو سل کنیم .ولی اگر از این منظر نگاه کنیم که وحی آنچه را که فراموش کردهایم و
آن معرفت فطری ازلی را یادآوری میکند ،به نظریههای وحیبنیاد میرسیم.
.در کنار اینها نظریه های خویشییتن نگر بنیاد.یا راحتتر بگم نظریه های معرفت النفس  .نظریه های انفسییی .از
خودکاوی و خود شنا سی به خدا ر سیدن .من عرف نف سه فقد عرف ربه  .این جنس معرفت چی ست؟ اون جنس
شناخت خدا از خود کاوی از خود شنا سی  .سر در جیب خود فرو بردن و خدارو دیدن .از جنس معرفت گزاره
ایه؟یا نه اینم از جنس آ شناییه؟اینم از جنس آ شناییه ولی خوب وا ضح ا ست این در عرض نظریه های فطرت
بنیادی ست .نظریه های انفسی .نظریه های آیاتی آفاقی .که بنظر میرسه که قرآن لبریز از این تعریف ا ست. .باید به
آیات توجه بکنه و این آیات از چه جنسیه؟ و این آیات قراره به ما معرفت گزاره ای بده یا آشنایی بده؟ ما وقتی در
آیات آفاقی نظر میکنیم  .یا شاید اسمش و بذاریم نظریه ی آیات بنیاد این و چه کار میکنیم؟ دست کم یک خوانش
و یک روایت از این آیتها .آیتی که از جنس معرفت آ شنایی میده نه از جنس گزاره ای .ولی به هر حال یه رابطه
ایسیت از غیب از باال به پایین ولی اونجور که من میفهمم معرفت آیاتی از پایین به باالسیت نه از باال به پایین.
ایهابی نیست موهبتی نیست از پایین به باال .
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. Pre-Existence

یکسری نظریاتی که نظریات سلوکیه و بیشتر اهل سلوک و اهل تصوف بهش میپرداختند که دو دسته نظریه رو
میشییه تفکیک کرد مناجاتی و خراباتی  .تعبیری که خودشییون هم دارن .حاال من بجای مناجاتی عبادت بنیاد هم
گذا شتم .نمونه های رو شنی از این آدمها داریم .میخواهند به معرفت اهلل بر سند .ازطریق انس به معرفت اهلل میر سند
اما دو طریق برای انس ه ست .یک انس از طریق عبادت  .از طریق ذکر .از طریق عبادات شرعیه .ولی ریا ضات
شرعی  .یک طریق اینه .یک طریق طریقی ست که بع ضی از اهل معنا بهش گفتن خراباتی یعنی نماز ظهر را که
میخواند سیگارش رو رو شن میکند .شاید ت سبیحات ح ضرت زهرا سالم اهلل علیها رو هم نگوید  .هیچ ذکری هم
نمیگوید .مناجاتی نیست اصال  .شاید  6تا سیگار بکشه بعد بلند بشود نماز عصرشرا بخواند .کال هم نوافل نمیخواند
 .من فعال در مقام ارزیابی نی ستم فعال در مقام تو صیفم .این یه طریق سلوکیه که بوده در امامیه حتی بع ضی از
معاصرین بعضی از اساتید ما دیدیم خوب اینها نظرشون چیست ؟ اینه که سالک باید خودش و رهاکند در محضر
خداوند حاال به تعبیری تامل بکند ولی تا جایی که من میدونم د ست کم بع ضی از این گرایش ها غیر از اون
نظریه های آیاتی و انف سی ا ست.و قرار هم نی ست در این تامالت خود کاوی بکنه.نه .همینجور رها ست  .بی شتر
منفعله تا فعال  .اصال نه خودکاوی میکند نه نظر در آیات آفاقی میکند .میرود سیگارش رامیکشد .تا اینکه بارقه های
الهی بیاید و او را دررباید  ..و من نمیخواهم بگم که راه م سدودا ست .د ست کم در بدو نظر نمیخواهم بگم این راه
پیشاپیش نمیخوام بگم این راه مسدوده .
و نظریه های شهود بنیادی...
 .شهود بنیاد رو دارم از اینا تفکیک میکنم چون نظریه ی شهود بنیاد اینه که ما خدا رو از طریق آشنایی که یک نوع
شهود و ک شف خداونده نه ک شف خداوند از طریق آیات نه از طریق خودکاوی نه از طریق عبادت .نه  .خود
خداوند را مستقیما درک میکنیم .
اینکه دامنه ی این طریق چقدره و چه کسانی میتونن بهش ورود کنن بار یابنده ی این بحث دیگری ست .ممکن
است کسی بگویداین طریق خاص انبیاست  .خاص اولیاء الهی و مثال مقربین و ....ممکنه بگه نه .ممنکه بگه یه نفر.
یک دفعه یه بارقه ای می اید و این از طریق شهود  .آن طرق هم نیست  .خداوند رو میشناسه و میرود دیگر
.بهر حال اینا یک دسته از نظریات هستند که به نظرم میرسد اینها نظریه ای آشنایی هستند .و اینها رو ما عمدتا در
آیات قرآن در روایات و در طرق سلوکی و صوفیانه میبینیم در امامیه  .عمدتا.
در مقابل اینها یا در کنار اینها نظریه های گزاره ایه .که این نظریه ی گزاره ای به سه دسته اصلی قابل تقسیمه .نظریه
های برهان بنیاد.نظریه های وحی بنیاد همچنان اما با یک خوانش دیگر .نظریاتی که به استدالل نقلی تمسک میکند.
آن نظریه ی وحی بنیادی که من عرض کردم(لیثیروا دفائن العقول) وحی بنیادبود ولی نه ا ستداللی نه گزاره ای  .در
واقع اون فطرت رو دوباره تجدید میکرد اون خاطره ی ازلی رو تجدید میکرد .ولی این نه داره استدالل میکنه  .البته

این نظریه های گزاره ای وحی بنیاد بنظر میرسه که دیگه در حوضه ی شناخت وجود نیستن .در اسماء و صفاتن
.یعنی میگن برای شناخت صفات الهی برا ی شناخت ا سماء الهی برای شناخت افعال الهی ما به وحی تم سک
میکنیم استدالل نقلی داریم.
و نظریه ی علم بنیاد .این نظریه ی علم بنیاد .ا ستدالل علمی رو تجربه میکنن .و گونه های مختلفی هم داره  .یا به
استقراء تمسک میشن از جنس اون چیزی که آسید محمد صادق صدر مثال مطرح کرده اند .یا چیزهایی که کمتر
مطرح شده ولی میتونه مطرح بشه استدالل از راه بهترین تبیین یا  IBEبه شیوه های تجربی یعنی همون روش
هایی که در علم و  SIENCEرایج است استخدام میشود برای حاال اثبات وجود خدا  .توجیه باور به وجود خدا
معرفت گزاره ای به وجود خدا به صفات خدا به ا سماء خدا و ...که خوب ن سبتی دارد با کیهان شنا سی ،جهان
شناسی و ..در این قرن اخیر عمدتا بوجود آمده است .هرچند بعضی مایل باشن پیشینه اش رو برسونن به قرن های
سوم و چهارم .
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