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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  04، شماره مسلسل 8931 تابستان ازدهم،یسال 

 

 

 یعلوم انسان یشناخت معرفت یمثابه مبنا فطرت؛ به یۀنظر

 
 
 
 

 15/1/5931تاريخ تأييد:                      6/6/5931 تاريخ دريافت:

 * * قاسم ترخان 

 

 نیفطرتمند است؛ به ا یانسان موجود ،یاسالم شمندانیاند دگاهیبر اساس د

با آن هماهنگ بوده، بر اساس آن نازل شده  یاله نیدارد که د یمعنا که جنبة ثابت
 ،یانسان اشاره دارد که در سه بعد شناخت ژةیو نشیفطرت به آفر رو، نیاست. ازا

 است. یبند قابل دسته یو توانش یشیگرا
 یهذذا فذذر  شیپذذ نیتذذر از مهذذ  یکذذیمسذذه ه فطذذرت بذذه  نذذوان  رشیپذذ 

.  گذ ارد  یمذ  یاز خود به جذا  یآثار فراوان ،یاسالم یِدر   وم انسان یشناخت انسان
 یشذناخت  معرفذت  ثیذ مبنذا را از ح  نیذ ا نذد ینوشتار حاضر تالش کرده اسذت برا 

 یبذرا  یاریذ معرفذت و مع  یبذرا  یچونان منبع تواند یفطرت م نکهیکند. ا یبررس
 یو هنجذار  یفیدر   وم توص تیو سنجش آن، و تنها راه حل چالش نسب هیتوج

 .شود یم یپژوهش حاضر ت ق یاز جم ه دستاوردها د،یبه شمار آ

 

 ،یروش   وم انسذان  ،یاخالق یها ارزش ،یفطرت، خداشناس :کلیدی واژگان

  .هی ام توج اریمع ت،ینسب

                                                 
 .(tarkhan86@gmail.com) یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتیعضو ه *
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 درآمد. 1

آن  نیذی تب در یآثار مهم یاسالم شمندانیاست که اند یجم ه موضو ات از فطرت

 کند یواکاو یفطرت را در   وم انسان ةینظر ریکه تأث یاما تا کنون اثر اند، نگاشته

 اسذت  تذالش  درحاضر  نوشتار. است نشده مشاهده ،بسنده نکند اتیک  انیو به ب

 نظذر،  نیذ . از ابپذردازد  یانسان   ومفطرت در  هینظر یشناخت معرفتبه کارکرد  تا

 آورد: انیبه م یذکر ثبح درآمد  نوان به ریز موضوع سه از داند یم یضرور

  اتیفطرت و فطر یستی. چ1-1

فطرتمنذد   یانسان را موجذود  1،ییگرا ذات رشیبا پ  نو اً یاسالم شمندانیاند

، (123: 31ج تا، یب، ی)واسطبه معنای شکافتن  است،« فطر». فطرت از ماده دانند یم

)جوهري،،  ، ابتذدا و اختذراع   (334: 1ج ق،3141، فارس )ابنگشودن شیء و ابراز آن 

و  ،(193: ق3132)راغوو ، شذذکافتن از لذذول، ایجذذاد و ابذذداع  و (183: 2ج تووا، یبوو

ازآنجاکه آفرینش و خ قت الهی به منزله شکافتن پرده تاریك  دم و اظهار هستی 

البته آفرینشی کذه   ؛یکی از معانی این ک مه، آفرینش و خ قت است ،امکانی است

است که بر نوع ویژه داللت « فع ه»بر وزن « فطرت»ابدا ی و ابتدایی باشد. ک مه 

انسان است  ةی سرشت خاص و آفرینش ویژافطرت به معن نظر، نیاز ا وکند  می

اکتسابی نیست. ثانیاً  و امور فطری، یعنی آنچه اوالً مقتضای آفرینش انسان است و

ها از آن برخوردارند. ثالثاً ثابذت و پایذدار    در  موم افراد وجود دارد و همه انسان

: نو  )پذ یرد  گرچذه شذدت و ضذعي مذی     ؛پ یر نیسذت  است و تبدیل یا تحویل

 . (21-21: 3181 ،یآمل ،جهاد ؛391-318: 33 ، جق3131 ،یطباطبائ

                                                 
کاه   یی راهاا  یژگیو ،کرده میتقس یو عرض یانسان را به ذات یها یژگیصفات و و ،ییگرا ذات یۀنظر. 1

 .داند یم یاست، ذات یذات انسان است و از او جداناشدن یمقتضا
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 1،اسذت  زهیو غر عتیکه در مقابل لب آن، خاص یمعنا بهفطرت  اساس، نیبرا

 یدارد کذه در درون او نهفتذه اسذت و اکتسذاب     اشارهخاص روح انسان  یژگیبه و

کذه از   یمانند شذناخت شذهود   ،ینیتکو قتیاز سنخ حق تواند یممعنا  نی. استین

یذا   وتصذوری    یمفذاه  ایذ  (21: 3181 ،یآمل ،جهاد: ن ) است یسنخ     حضور

یذا   ی به   وم حصولی هستند. مالك فطری بذودن مفذاه   تصدیقی باشد که مع وم

هذا و   قضایا در مسائل مربوط به حکمت نظذری اادراك  بذود و نبودهذا و هسذت    

هذا  و حکمذت  م ذی اادراك بایذدها و نبایذدها ، بذدیهی و اولذی بذودن          نیست

که به مرح ه ادراك رسید، در فه  آنها به فراگیری  گاه آنذهن بشر  یعنی ؛آنهاست

تناقض در حکمت نظذری و حسذن  ذدل و     ناعامت گمان یباز غیر نیازمند نیست. 

-28: رموا  : نو  ) برشمرد یهیاز اصول بد توان یقبح ظ   در حکمت  م ی را م

12). 

 از ،یفطذر  یهذا  شیگرا و ادراکات کنار در انسان که است آن توجه قابل نکته

 اختصذاص  انسذان  به که نظراز آن  ها ییتوانا نیا. است برخوردار ها توانش یرخب

در همة  ،یو معنو یماد یها یژگیافراد بشر از نظر و ریتنوع چشمگ رغ  به و دارد

؛ (3181: یگيامو : نو  ) انذد  شذده  دانسته یفطر هستند، ریرناپ ییها ثابت و تغ انسان

 و یرونذ یب یسذاختارها  و یدرونذ  یهذا  خذواهش  و نفذ   بذر  غ به ییتوانا مانند

 ییتوانذا  ؛ارتباط و تقرب بذه خذدا   جادیا ییتوانا ای یربوب قرب ییتوانا ؛یاجتما 

 یبرخذوردار  ایذ  ازهذا؛ یدر رفذ  ن  یا تبارساز توانایی تفاه ؛ و  یتفه ،ییسخنگو

 نیذ محصذول ا  شد، اشاره که گونه . البته آناتیتعقل و توان درك ک  ةانسان از قو

                                                 
  1831 ،ینا:  جاواد   شاتر، یب حیتوضا  ی)براشود  یم زهیو غر عتیعام، شامل طب یفطرت به معنا. 1

72). 
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 یفطذر  بذودن  یهیبذد  لیذ دلبذه   یهیحوزه نظر و  مذل در احکذام بذد   قوه در دو 

 صیکذه تشذخ   رو ازآن زین یهیربدیغ یایقضا در یحت اوو احکام  1شده محسوب

اوست، احکام  یفطرت  از کارکردها ریاز شر احرکت در مس ریحق از بالل و خ

 .(234-211: 2 ، جق3131 ،یطباطبائ  :ن ) شوند یمشمرده  یفطر

 ادراکات، گانه سه یها حوزه در را یفطر امور از یفهرست توان یم اساس، نیبرا

 و (313 -113: 1، ج3182 ،،مطهوي  ؛34-31: 3181 ،یآملو  ،جوهاد : نو  ) هذا  شیگرا

آنها  بارت خواهند بود از: شناخت خدا  نیتر مه  جم ه از که کرد ارائه ها توانش

ماننذد   ،تفکذر  یذة اول نیو قذوان  (8-1)شوم::   یامور اخالق ،(14روم:  ؛312)اعياف: 

 خذدا  به شیگرا و ادراکات، بعد در (182: 1، ج3182 ،،)مطهيامتناع تناقض  ةقا د

 یو توان ا تبارساز ها، شیدر بعد گرا ریو  شق به خ یو امور اخالق (11)زخيف: 

 ها.  و... در بعد توانش ازهایدر رف  ن
  یشناخت معرفت. مباحث 2-1

، «بذاور »مقصذود از   2.موجّه صادق باور از است  بارت  ام یمعنا در معرفت

 بذه « صذادق »قذرار دارد. واهه   تیاست کذه در برابذر شذکاک    ینانیظن الم ای نیقی

. اسذت  صذدق  یسذت یچ و معنذا  بذه  مربذوط  که دارد اشارهبا واق   شهیمطابقت اند

ناظر به حالت  ،باور اساس، نیبرا. است معرفت هیتوج ه  بودن «موجّه» از منظور

 ایذ اثبذات   ةناظر به نحو ه،یو توج ،یخارج تیناظر به واقع ،و صدق ،فا ل شناسا

و  یپذذ  از فذذر  معنذذادار یشناسذ  در معرفذذت گذذر،ید یمنظذذر از. اسذت روش 

                                                 
 .137  8، ج1837 ،ی:  مطهرنتفکر  هیبودن اصول اول یفطر در خصوص شتریب حیتوض یبرا. 1

است کاه   ینکته ضرور نیتذکر ا ،بحث قرار گرفته است یمبنا شدهادی فینوشتار اگرچه تعر نیدر ا. 7

معرفت باه   ،یاسالم یشناس در نگاه معرفت ،وگرنه ؛است یشناسان غرب برگرفته از نگاه معرفت یفیتعر نیچن

 .یحصول ایباشد  یچه به علم حضور ؛شود یم یگزاره اختصاص ندارد و شامل مطلق آگاه
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. نذاظر بذه صذدق و    شذود  یها بحث م از صدق و ک ب گزاره ،ها گزاره یینما واق 

=  هیذ اتوج ی...  و اثبذات ایذ انسجام  ،امطابقت یثبوت اریبحث از مع ،ها ک ب گزاره

حذوزه بذه شذمار     نیذ ها از مباحذث کذالن ا   مناب  + روش+ سنجش  گزاره نییتع

   :ندیآ یم

 ماننذد  یمتفذاوت  یهذا  دگاهید  truthا صدق يیتعر ای یثبوت اریمع بارة  درالي

 یذذذیگرا  مذذذل  و coherenceا انسذذذجام ، correspondence theoryمطابقذذذت ا

از  یکذ ی گمذان  ی. بذ (33-18: 3111 ،،جوهاد : ن ) دارد وجود  pragmatic theoryا

هذا،   آن است که در باب صدق گزاره یاسالم ی  وم انسان نیادیبن یها فر  شیپ

 تیذ اصل وجود واقع رشیخود مست زم پ  نیو ا ردیمطابقت با واق  را بپ  ةینظر

  ام است.  تیشکاک یو نف

 کذه  شود یم بحث ها گزاره  rationalityا 1تیاز  قالن ،یاثبات ة  ناظر به جنبب

 خذاص  ایذ   ذام  و  justificationا هیتوج اریمع و روش مه  بحث دو ةدربردارند

 ، foundationalismا یمبنذاگرو  یاساسذ  کردیرو دو اول بحث در. است آن بودن

 یهذا  دگاهیذ تذاکنون د  دوم، بحث در و  است مطرح  coherentismا یگرو انسجام

 شامل خود مط ق تی قالن البته ؛ارائه شده است ینسب تیمط ق و  قالن تی قالن

 یذی گرا   و  قذل empiricismا ییگرا تجربه ، rationalismا ییگرا  قل یکردهایرو

 . شود یم یانتقاد

شذده   یت قذ   مسذ    یاص  انهیگرا  قل یمس مان، مبناگرو  سوفانیف ةشیاند در

 ی، اگرچذه برخذ  (11-32: 3، ج3181 رمکارا ، و: بستا  ن  شتي،یب یآگار ،)بيااست 

                                                 
بااور   :ی رشیمعتبر بر پذ یلیدال ای لیدل یبه معنابوده،  ها و گزارهوصف باورها  نجایدر ا تیعقالن. 1

 .دارد یفیتوص یمعنا یعنیاست؛ 
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 یعنی اند؛ کرده مطرح ه  را کارکرد و انسجام ،یمبناگرو بر افزونصدق  اریدر مع

امذا در   ،ییگرا و  مل  نه انسجام ،اند مطابقت با واق  دانسته صرفاً را صدق یمعنا

از بواار،، انسومام و    یبی)تيک یبیترک هیاز نظر ،معرفت هیصدق و توج یاثبات اریمع

 . (342-343: 3، ج3192 رمکارا ، و خسيوپناه  :ن انا ) کارکيد( دفاع کيده

نوشتار حاضر در صدد اسذت نذاظر بذه بحذث      شده، داده حاتیتوض اساس بر

 در یدیذذک  و یاساسذذ یهذذا پرسذذش نیذذبذذه ا ،هذذا صذذدق و کذذ ب گذذزاره هیذذتوج

حصول معرفذت در   یبرا یمنبع تواند یفطرت م ای: آکه دهد پاسخ یشناس معرفت

ظاهر شود و بذا آن صذدق و    اریدر نقش مع نیو همچن دیبه شمار آ ی  وم انسان

بذدون   یدر   وم انسذان  تیحل چالش نسب اساساً ایگردد و آ یابیارز ایک ب قضا

 است؟ ریپ  به فطرت امکان یباورمند
 یانسان علوم یستیچ. 3-1

 نیا هدف و روش موضوع، در که یقییتض و توسعه به بسته «ی  وم انسان»از 

 دیذ آن را با لیارائه شده است که تفصذ  یگوناگون یها يیتعر شود، یم داده   وم

  ذوم   آن، از مذراد  یگاه گفت توان یمجست، اما به لور خالصه  گرید ییدر جا

بحذث   مورد یروش تجرب با انسان را صرفاً یاجتما  یرفتارهااست که  یاجتما 

 انیذ ها و مناسبات م انسان یرفتارها درباره مباحث مجمو ه یزمان و دهد، یمقرار 

مطالعذه   آن، بذر  افذزون  ایذ   یرارادیذ و غ یو اراد یو اجتمذا   یآنها اا   از فرد

 نکذه، یا تیذ نها در و شذود  یمذ دانسذته   ی  وم انسان ،ها ها و کشش منش ها، نشیب

 . دانند یم ی  وم انسان است،مرتبط با انسان  ایدرباره انسان  راآنچه  هر یبرخ

 اخذص،  یاز معذان  كیهر تواند یم اگرچه یانسان   ومبر  فطرتنقش  یبررس

 ام، خذاص و اخذص بذه     ی، اما سه معناردیدربرگرا  گفته شیپ ا   و  ام خاص،

 .باشد نوشتار نیمحور پژوهش ا تواند یمو کاربرد فراوان،  تیاهم لیدل
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 فطرت به یباورمند یشناخت معرفت نقش. 2

 انیذ ب یشناسذ  از فطرت و آنچه در مباحذث معرفذت   شده ارائه يیتعر به ینگاه با

به  نذوان   تواند یم فطرت  نصر که ورزد یم دینکته تأک نینوشتار حاضر بر ا شد،

 هیذ منذاب ، ابذزار توج   گذر یمعرفت، منب  معرفت، ابزار حصول معرفذت از د  یمبنا

 کند.  فایا یانسان   وم در یتشناخ معرفت نقش ،معرفت و ابزار سنجش معرفت
 معرفت یبرا ی. فطرت چونان منبع1-2

 شناخت  دل و عتیلب ،یوح ل،ا ق یادیبن منب  چهار از یاسالم شمندانیاند

 نیذ در ا یگذاه ی: فطرت چه جاکه است آن یاساس پرسش. برند یم نام معرفت و

 خود پرسش نینه؟ پاسخ به ا ایمعرفت باشد  یبرا یمنبع تواند یم ایو آ دارد انیم

 از یروشذن  نیذی تب تذوان  یاما با دقت در دو نکته مذ  است، مستقل یا مقاله درخور

 :کرد ارائه مسه ه

ها ربطی نذدارد   به رفتار انسان گاه که نظر    وم و تصدیقات انسان از آن الي

 بذه ها تن یزمان و ،دهد از آنها خبر می و کند یمو تنها واقعیاتی را در خارج کشي 

است و به کشي از  مربوطبه دست آوردن کمال یا مزایاى زندگى  ةرفتار و وسی 

 .شود یم  یتقس «ی م »و  «ینظر»خارج نظر ندارد، به 

 رایذ ز نذدارد؛  ازیذ ن یبحذث جذد   بذه  ی  منب  بودن فطرت در ادراکات  م ب

از ادراکذات برخاسذته از    گونذه  نیا که اند گواه نکته نیا بر ینید متون از یشواهد

 ،ی: طباطبوائ نو  ) انذد  شذده  حاصذل  یالهذ  و یفطر الهام به و اند  احساسات بالنى

 حذوزة  به مربوط ادراکات دربارة اما، (333-331: 2 و ج 131 – 148: ص3 ، جق3131

 ی. ادراکات حصولاند شده  یتقس یحصول و یحضور ادراك به که گفت دیبا نظر

حذ  و فکذر    قیاز لر کهای    دسته1: اهستند ادراکات ازشامل دو دسته  ،نظری

خداونذد   کذه   دسته دیگری 2ا ؛ا  وم تجربی  شوند یم حاصلآنها  کردن دربارة 
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دهد ا  وم ک ی از جم ذه بذدیهیات     ها می به انسان  آنها را به نحو تسخیر و ا طا

 .(132-133: 3 و ج 333-331: 2 ، جرما : ن )

 بذه  که یانسان   وم در عتیلببودن  منب  بر افزونگفت  توان یم اساس، نیبرا

 ینظذر  ادراکات بر  وم  نیا اشتمال لیدلاست، به  یافتنی دست ح  ابزار واسطه

. شود یم  وم استفاده  نیدر ا زیمانند  قل و دل ن یاز منابع ،یانسان یها شیگراو 

از  یبخشذ  رو،یذ ن نیذ ا نکذه ی قذل و ا  گاهیجا درباره نیا از شیپ حاتیتوض بر بنا

 نکذه یو ا اسذت  یفطر احکامآن،  احکامو  استساختار وجودی و سرشت انسان 

 یبذرا  فطذرت بذودن   منبذ  اختصاص ندارد،  یحضور شناخت به یشناخت فطر

 است.  ازین یب نیاز ا شیب حیاز توض یحصول ادراکات
 معرفت سنجش و هیتوج یبرا یاریمع فطرت. 2-2

معنا که  نیبه ا 1د؛یآ یم شمار به معرفتو سنجش  هیتوج یبرا یاریمع فطرت

صدق و کذ ب   یا ها پرداخت و به  نوان سنجه گزاره هیبه توج توان یبا فطرت م

در  یا اگر گذزاره  ،یفطر امور به ایقضا ارجاع با رو، نیاکرد. از یابیها را ارز گزاره

ا ناموجذه  آن ر ایذ به کذ ب آن حکذ  کذرد     توان یشد، م یت ق یتقابل با امر فطر

است اشذاره   مناسب یولجست،  گرید یدر جا دیبابحث را  نیا لیدانست. تفص

صدق قائذل بذه مطابقذت     یستیدر چ ییاز سو ،یاسالم دانشمندان غالب که  یکن

 یعنذ ی شذوند؛  یمذ  شذمرده صدق مبنذاگرا   یاثبات اریدر مع گر،ید یهستند و از سو

                                                 
معرفت و سنجش، مربوط  دیاز تول شیپ ه،یاست که مرحله توج نیبا سنجش ا هیتفاوت مرحله توج. 1

نداشاته باشاد، اماا در مقاام      ییکارا هیابزار، در توج :یممکن است  نیاست. همچن دیبه مرحله پس از تول

چاون باه    ،نادارد  ییکاارا  هیانسجام، در مقام توج اریداشته باشد؛ مثالً مع ییکارا دشده،یسنجش معرفت تول

با مشاهده عدم انساجام، باه نقا      توان یم دشده،یدر مقام سنجش معارف تول که یدر حال ؛رسد یم تینسب

 .معرفت حکم کرد دیاز مراحل تول یکی
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: ق3143 ،یفواراب : نو  )د نذ دان بدیهی میا بر بنیادهای ه گزارهسبب توجیه را ابتنای 

این است کذه   ها گزارهمعیار پ یرش  صورت، نیا در. (33-18:  3111 ،،جهاد ؛84

لذوری کذه انسذان مجذالی بذرای       خود آشکار باشذند، بذه    یا باید بدیهی و خودبه

ای  گونذه   تشکیك در مطابقت آنها با خارج و واق  نداشته باشد ذ مگذر اینکذه بذه    

 بذه بر بدیهیات مبتنی باشند.  یذ و یا باید در قالب برهان صحیح منطق  بیمار باشد

و  استهای خارجی و حاکی از آنه ادراکات نظری برگرفته از واقعیت گر،ید یانیب

 اسذاس،  نیبذرا توان آنها را به صدق و حقانیت توصذیي کذرد.    به همین سبب می

  پذی   به مطابقت آن با واقذ  ای را تأیید و تصدیق کند، باید  که انسان گزارهآنبرای 

مشک ی نذدارد و انسذان بذا تصذور     « بدیهیات»برده باشد. فه  مطابقت با واق  در 

کند، امذا   یابد و تصدیق می درنگ آن را مطابق با واق  می درست لرفینِ گزاره، بی

 افتد. در روند استدالل برهانی اتفاق می  با واق ،« های اکتسابی گزاره»فه  مطابقت 

که هر انسانی  استو قوا د استدالل و استنتاج امری  یسیر منطق حال، ره در 

. اسذت   یثابت انسذان  یها یژگیاز و وکند  بالفطره با آن آشناست و به آن  مل می

کَذلِ:َ ا بقره سورة از 212 ةیآ لیذ ی المه لبالبائ حیبه توض یمط ب با نگاه نیا

از سذاختار وجذودی و    ی  که  قل انسان را بخشلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَیُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ 

غ به نکنذد، چشذ     خش  و شهوت مانند ییقوا اگر نکهیا و داند یمسرشت انسان 

-332: 1 و ج 234-211: 2 ، جق3131 ،ی)طباطبوائ تواند حقیقت را درك کند   قل مى

 .ابدی یم یشتریب وضوح (91: الف3181 رمه، ؛239-238: 3 و ج 331
 معرفت یبرا عام یاریمع فطرت. 3-2

و نبذود   تیاست، مشکل نسب ریبا آن درگ یکه   وم انسان ییها از چالش یکی

در  یداور یبذرا  یو ثذابت  ی موم اریمع ،ینسب تی قالن اساس بر. است ام  اریمع

مشذکل، تنهذا بذا     نیذ حذل ا  رسد یوجود ندارد. به نظر م یو  م  یادراکات نظر
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از آن  اسذاس،  نیاباشد. بذر  ریپ  به فطرت امکان یدیو با یهستان یگزارهاارجاع 

 و  خذارج  و واقذ   بذه انذاظر   ینظر به ی  م یها گزاره بالتب  و ادراکات که نظر

 ادراکذات  حذوزة  دو در را تینسب مشکل دیبا است،  یتقس قابل  یاا تبار ی م 

 .گرفت یپ ی م  و ینظر
 ینظر ادراکات در تینسب ینف. 1-3-2

شناخت،  ندیدر فرا یرمعرفتیغ یها اد ا شده است که مؤلفه یادراکات نظر در

 نیذی تب ،یمکذان  و یزمذان  یبسذترها  بذه  توجذه  بذدون  نیهمچنذ  و هستند اثرگ ار

 هیذ توج یبذرا  مشذترك  اریذ مع انکار گمان یب. ستین ریپ  امکان یانسان یها دهیپد

 یمبنذا  كیذ   نذوان  بذه  ییبسذترگرا  به مط ق شیگرا و  ینسب تیا قالن ها گزاره

 .انجامد یم تینسب به یشناخت معرفت

 سذ  یارئال سذ  یرئال از نوع سه به یمرور زیچ هر از شیپ ت،ینسب درمان یبرا

. باشذذد راهگشذذا توانذذد یمذذ  یشذذناخت روش و یشذذناخت معرفذذت ،یشذذناخت یهسذذت

 سذ  یدئالیا مقابذل  در را یشناخت یهست س یرئال اول، وه ة در مس مان شمندانیاند

 در خارج از ذهن وجود دارد.  یتیباورند که واقع نیبر ا کرده، مطرح

معرفت و شذناخت مطذابق بذا     ،یشناخت معرفت س یرئال لرح با دوم مرح ة در

و  ییاسودگرا س یپراگمات ،ییگرا انسجام صدق بحث در و دانند یمواق  را ممکن 

 امذا  شذمارند،  یبرم واق  با مطابقت را صدق مالك و کنند یم  را انکار ییگرا دهیفا

 بذا  ایذ پا و انیذ م ک سروش، مانند یبرخ شود، یم افتیدر واق  از مقدار چه نکهیا

پوپر در  دگاهید رشیبا پ  نانیاند. ا دفاع کرده دهیچیپ س یاز رئال خام، س یرئال ینف

و  ،یذی گرا و ابطال ییگرا اثبات یشناس اند خروج از معرفت گمان کرده ،ف سفه    

 سذ  یدئالیو ا یذی گرا یدر نسذب  دنیمست زم غ ت ده،یچیپ س یخام و رئال س یرئال ردّ

 تذوان  یمفهوم نمذ  كیبا  ،مواجه شده و بر آن اساس ییبا نقدها دگاهید نیاست. ا
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 را تیذ واقع از یتذ یثیح توانذد  یمذ  مفهوم كی یول کرد،را درك  تیواقع كیتمام 

را و  گرید تیثیح ،و مفهوم سوم گرید تیثیح گر،ید مفهوم و دهد نشان یدرست به

خذام   س ینه رئال ن،یبنابرا ست؛یشدن به واق  مطرح ن كینزد گری. ل ا دلور نیهم

-324: 3، ج3192 رمکوارا ،  و خسويوپناه : نو  ) دهیچیپ س ینه رئال ،قابل دفاع است

312). 

 نیذ بذر ا  یشذناخت  روش ثیذ مسذ مان از ح  شمندانیمرح ة سوم، غالب اند در

 یساز است اامکان مدلل ریپ  استدالل یبا روش مبناگرو یمعرفت نیباورند که چن

 یمعرفذت وجذود دارد انفذ    هیتوج یبرا زین ی ام اریمعرفت مطابق با واق   و مع

  . ییگرا از  قل یجانبدار ،ینسب تی قالن

 نیقذ ی بذه  توان یم الجم ه یف یتجرب   وم در که است نیا آنان دگاهید حیتوض

 اسذتناد  بذه  فقذط  یتجربذ  یها گزاره تیک  اثبات زین و نیقی به وصول رایز د؛یرس

و  ،یهیبد به ینظر قاتیتصد و تصورات ارجاع با ه آن  1است، ریپ  امکان  قل

 شوتي یب حیتهض ،)بيا    است  اسیو     مق اند اتیبراى نظر اریمع اتیهیبد نکهیا

برآمده از آن،  یها افتهیو  یروش تجرب یعنی؛ (124-139: 33 ، ج3194 ،،مطهي: ن 

 اصذول   نذوان  به ی ق  یها گزاره س س ه كی بها تبار مستقل ندارد و ا تبار آنها 

 ییخطذا  ،باشذد  یکه اگر     حضور انیب نیوابسته است. با ا اتیهیبد و متعارفه

 ی  ذ  نظذر   ،باشذد  یدرست است و اگر   ذ  حصذول   شهیدر آن راه ندارد و هم

                                                 
کاه تحقاق    یا باه گوناه   ؛به باار آورد  یمنطق نیقی تواند ینم گاه چیه ءاستقرا ،کهنیم است امسلّآنچه . 1

راه  یۀۀ پابلکه بار   نجامد،یب یشناخت روان نیقیبه  تواند یاز نظر عقل محال باشد، اما م ییاستقرا ۀگزار ضینق

آن باه   ۀدرباررا  «یموضوع نیقی» نعنوا یرا افاده کند که و نیقیاز  ینوع خاص تواند یصدر، م دیحل شه

 .(883-877ق  1147)ن:  صدر،  برد یکار م
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اصل امتناع و استحاله اجتمذاع   ات،یهیهمة بد ةشی. رشود یم یهیبه     بد یمنته

 قیذ زا از لر روش معرفت كیبه  نوان  یروش وح رشیپ  یاست و حت نیضینق

 یکذل هسذت   توانند ینم ییتنها که ح  و  قل به هیتوج نیبا ا شود؛ ی قل اثبات م

 ما بشناسانند.  یرا برا
 بذا  ادراکذات،  از اول گونذة  در تینسب از نجات راه رسد یم نظر به حال هر در

 که ینکات به فطرت به بحث نیا ارتباط. باشد ریپ  امکان اتیهیبد به ایقضا ارجاع

 یبه معنا یحصول  یبودن در مفاه یفطر اوالً، که گردد یبرم شد انیب نیا از شیپ

کذه   استو قوا د استدالل و استنتاج امری  یسیر منطق اً،یبودن است و ثان یهیبد

ثابذت   یهذا  یژگذ یاز و وکنذد   هر انسانی بالفطره با آن آشناست و به آن  مل مذی 

 .است  یانسان

 بذه  توجذه  نی ذ  در کذه  شذد  معتقذد  ییبسذترگرا  از ینذو   بذه  توان یم ایآ اما

در  نشذود؟  دار خدشهو مسه ه فطرت  باشد انهیگرا واق  ،یبوم یاجتما  یها هینظر

 و جوامذ   یاختصاصذ  و ی موم یها یژگیو از دسته دو لحاظ باگفت  دیپاسخ با

 کذه  است صورت نیا در و کرد قیت ف ییبسترگرا و ییگرا صورت نیب دیبا افراد،

بر اساس فطرت  نیاگرچه د نکه،یا حیتوض. ماند  یخواه امان در ییگرا تینسب از

و  سذته ی  را ارائذه و انسذان با  ی مذوم  یشناسذ  اانسان یشناس از انسان ینو  یاله

 ،یو اجتمذا   یرفتذار  یامذا در   ذوم انسذان    کند، یم هیو توص يیرا توص ستهیشا

 جوامذ   در افتذه ی تحقذق  یها انسان و ردیگ یم قرار یبررس مورد افتهی انسان تحقق

 گر،ید یانیب به. (341-341: 3، ج3192 رمکارا ، و خسيوپناه: ن ) اند متنوع مخت ي،

 دیذ نبااسذت،    مسذ    یها امر مشترك انسان یژگیاگرچه وجود فطرت به  نوان و

 انیذ انگاشته شود. مقصود از شاک ه بر اسذاس ب  دهیآنان ناد هیشاک ه و فطرت ثانو
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 یهذر انسذان   ؛شاکلته یعل عملیکل ا اسراء سوره 81 یةآ ریدر تفس ی المه لبالبائ

است که با توجذه بذه    یتی  آن شخصکند یخود  مل م یروح تیبر اساس شخص

مانند آداب و سذنن و رسذوم و    یخارج  وامل زین و ،و م کات خود اجمز ز،یغرا

 391-394: 31ج ق،3131 ،یطباطبائ: ن ) ردیگ یم شکلهاى تق یدى در انسان   ادت

ثابت و همسان برخوردارند،  یها یژگیاز و نکهیا باها  انسان ن،یبنابرا. (338: 2 و ج

 یاسذاس مبنذا   بذر  رسذد  یبه نظر م. دارند زین یفراوان ریپ ابعاد ناهمسان و تحول

 تیذ اختالفذات را بذا حفذو هو    نیذ ا توان یم انسان، یاستکمال و یحرکت جوهر

الذب    یبا حفو صورت قب  دیجدانتقال به صورت  و تیواحد به درجات انسان

 نیذ ارجذاع داد. در ا  گذر ید یصذورت  ینیگزیجذا و  ینه زوال صورت ،پ  از لب  

  بذور  و نطفه یتکام  حرکت که همچنان د؛یآ ینم دیپد تیدر ماه یتبدل ،صورت

 از شذدن  انسذان  مرح ذة  به دنیرس تا...  و  ظ  مضغه،ا  قه،  مخت ي مراحل از

 اتیخصوص ،فطرت رشیپ  نیدر   توان یم رو، نیازا. ستین تیماه انقالب باب

 توانذد  یکذه مذ   یاتیخود دارد؛ خصوص یبرا یکه هر انسان رفتیپ  زیرا ن یا ژهیو

 تفاوت. زند رق  یو یبرا را یدیجد ةشاک  و باشد گریدامور  ایاز جامعه  یناش

 هیذ سرشذت اول  گونذه  چیهذا هذ  آنآن است کذه   س یالیستانسیاگز دگاهینگاه با د نیا

شذد،   انیذ که ب یحاتیتوض ساسحال آنکه بر ا رند؛یپ  یانسان نم یمشترك را برا

 نسذان در نفذ  ا  یا مال و م کات انسان حال، نی  دروجود دارد.  یسرشت نیچن

ثذواب و   اریذ و در واقذ  مع  گذردد  یاو م تیماه نییاست و موجب تع گرفته یجا

است که خودش شذکل داده   یتیماه نیهم یوجود ةمرتب امت،ی قاب انسان در ق

 بذه نذوع هسذتند،    كیذ از  هیذ فطذرت اول  حسب به اگرچه یانسان نفوس ل ا ؛است

: نو   شوتي یب حیتهض ،بيا)انواع و اجناس مخت ي خواهند شد  هیحسب فطرت ثانو
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 ،یطباطبوائ  ؛293-291و  23-39و ص 344: 9 و ج 93: 1، جم3983 ،،يازیشو  نیصارالا

 . (234-241 و343: ق3133

کذه    یذ آور دسذت  بهمط ب  نیاز ا یروشن ریتصو  یتوان یهر حال اکنون م به

بذه   رنذد، یگ یمذ  نظر دررا  یرمعرفتیبسترگرا هستند و  ناصر غ نکهیبا ا ینی  وم د

مانند استحاله اجتمذاع   فطرت، با مطابق و مدلل یها فر  شیپ از یمند بهره لیدل

 برخوردارند. 1مطابقت با واق   یبه معنا تینیا  تینیو... از   نیضینق
 یعمل ادراکات در تینسب ینف. 2-3-2

 به تینیا  تینی  یژگیو از     یبرخوردار و یارزش ییگرا تیّبحث نسب در

در  یو اجتمذا   یانسذان   ذوم   یهذا  هی ، نگاه حاک  بر نظریارزش یلرف یب یمعنا

و  یذذیگرا از لرفذذداران اثبذذات یاریبسذذاسذذت.  یمکاتذذب گونذذاگون قابذذل بررسذذ

انکذار   ایذ  یارزشذ  یذی گرا تینسذب  فر  شیبا پ س ،یمتأثر از پسامدرن شمندانیاند

و دخالذت   دانذ   ذ  و ارزش پرداختذه    ةرابطذ  ةمسه  یها به بررس ارزش تی قالن

  یپذارادا  در ،نمونذه  یبذرا . انذد  رفتذه یپ را  آن ایذ  کرده انکار  ها را در    ، ارزش

 ریتفاسذ  اسذاس  بذر  و قیتحق ندیفرا خالل در دیبا ها هینظر که نظراز آن  ،یریتفس

. انجامذد  یمذ   تیبذه نسذب   شذوند،  ساخته شیخو یرفتارها و تیواقع از کنشگران

ماننذد   ،ارائذه شذده اسذت    ادشذده ی یهذا  دگاهیذ در تقابل بذا د  ییها دگاهید گرچها

  گرفته و آن ورا مفر یعیلب تیمثل انسان ، ام یارزش یکه وجود مبان یدگاهید

 ایذ  (338: 3181 گ،یو )تيدانسته است  یبه وحدت سرشت انسان دهیبر  ق یرا مبتن

 یارزش، بذرا  یهنجار به جا یریکارگ ههابرماس که تالش کرده است با ب دگاهید

                                                 
باه   یو آزمون همگان یارزش یطرف یمطابقت با واقع، ب یاز معان یکیعلم در  یژگیعنوان و به تینیع. 1

 .رود یکار م
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مشکل  نیبر ا ی امالن اجتما  انیمشترك م دانتظارات و قوا  ها، شهیاشاره به اند

 تیتنها راه نجات از نسب رسد یاما به نظر م ،(Bohman ,1994: p.190) دیق آیفا

 است.  یاله انیاد دیمورد تأک یِفطر یها مفرو  گرفتن ارزش ،یارزش
 ،یدر مقابل متک مان اشعر ،یدر بحث حُسن و قبح  ق  اگرچه یعیمتک مان ش

 دگاهیذ دو د ،ها ارزش یادراك فطر دربارة دانند، یاحکام را تاب  مصالح و مفاسد م

 و یلوسذ  نیرالدینصذ  خواجذه   ،یالرئ خیش مانند یاند: برخ را لرح کرده یاساس

  ظ  ، قبح و  دل حسن به راج  یارزش یایقضا که باورند نیا بر ،یاصفهان یغرو

 تطذابق  و توافذق  جز یتیواقع یعنی اند؛ مشهورات سنخ از ب که ات،ینیقی سنخ از نه

در  تواننذد  یخواهنذد داشذت و نمذ    یکذاربرد جذدل   جه،ینت در و ندارند  قال یآرا

روابذط    یتنظذ  ی ال  بذرا  ی قال یاز سو ایقضا نیمقدمات برهان به کار روند. ا

 یاز نسذ   یاجتما  تیترب قیوض  شده و از لر یو حفو مصالح  موم یاجتما 

خذود   یخذود  ها بذه  در کار نبود، انسان یتیترب نیو اگر چن افتهیبه نسل بعد انتقال 

-133: 2، ج3113 ،یاصوههان  ،غويو  ؛224: 3ج، 3113 ،)طهسى کردند یآنها را درك نم

ادراك  ه،فذرق گ اشذت   یو حقوق یاخالق یها ارزش نیب یبرخ اساس، نیبرا. (131

ماننذد حسذن شذجا ت و قذبح بخذل       ،یاخالقذ  یهذا  ها را به ارزش ارزش یفطر

ماننذد حسذن  ذدل و قذبح ظ ذ        ،یحقذوق  یها اختصاص داده و آن را در ارزش

 .(229-223: 3، ج3183رمه،  ؛291-291: ق3144 مظهي،: ن )اند  ندانسته یجار

 بذه  اجذ  ر یارزشذ  یایقضذا  ،یاخالقذ  یها بودن ارزش یبر فطر افزون یبرخ

 بذا  کذه  داننذد  یمذ  ینذ یقی و یفطذر  یایقضا سنخ از ه  را ظ   قبح و  دل حسن

ل ا  کند؛ یم حک  آنها به باشد، گرفته قرار یاجتما  تیترب تحت نکهینظر از ا قط 

 ق،3138 ،،خياز ؛13: ق3124ی)سبحاناز آنها در مقدمات برهان بهره گرفت  توان یم
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 دل و ظ   اختالف  قی ال  اگرچه در مصاد ی قال اساس، نیا. بر(333-333: 3ج

 تیذ  امل ترب ریمربوط به  دل و ظ   توافق دارند. تأث یِک  یایقضا درباره ،دارند

 نیذ ا شیداینه در اصل پ ،یتی وامل ترب رایز ؛بودن آنها ندارد یبا فطر یمنافات زین

 اند. نقش کرده یفایآنها ا قیب که در گسترش و تعم ،ها ارزش

اگرچذه ادراکذات    ،یماننذد  المذه لبالبذائ    شمندانیاز اند یبرخ ان،یم نیا در

و  دیذ در حوزة با رسد ینظر م به اند، رفتهیپ  ها ستیرا در حوزة هست و ن یفطر

 یتا حذدود  ذ 1است کرده ارائه اتیا تبار از  المهکه  یریاساس تفس بر ذ دهاینبا

 ینذ یقیو  یراج  به حسن  دل و قبح ظ   فطر یاینخست اسنخ قضا دگاهیبه د

: نو  ) نذد ا شده كی  نزدگرفتاز آنها در مقدمات برهان بهره  توان ینمل ا  ست؛ین

بذودن احکذام    یفطذر  ینفذ  یبه معنذا  شانیسخن ا نیا اما ،(33: 2ج ،3194 ،بستا 

 یاخالق یدهایاز سخنان  المه صراحت دارد که با یبرخ گمان ی. بستین یارزش

در فطذرت   یو حاتیبذر اسذاس توضذ    رایذ ز شذوند؛  یبه فطذرت ارجذاع داده مذ   

 اسذتفاده  (11: 9 ، جق3131 ،ی)طباطبوائ سذوره شذم     دهذ   یةآ لیذ یشناس اخالق

و  یکرده کذه زشذت   هیتعب یدرون ی، حسها انسان ةخداوند در نف  هم که شود یم

 ،«ی قل  م »همچون  ینیح  که از آن با  ناو نی. اکند یرا درك م لافعا ییبایز

 توانذد  یمذ  ،اسذت  یالهذ  یاگرچه موهبت شود، یم ادی «یفطرت اخالق»و  «وجدان»

 یدر قوا د ک ذ  یاختالفات ،یح  درون نیدچار شدت و ضعي شود. بر اساس ا

                                                 
 ی،و عدالت اجتماع تیمدن که باور است نیارائه داده، بر ا اتیکه از اعتبار یریعالمه بر اساس تفس. 1

ها هرگز به حسن عدل و  اضطرار نبود، انسان نیو اگر ا شود یاست که از باب اضطرار به آن حکم م یحکم

 ریتفسا  نیمتوجه ا تنخس دگاهیاز اشکاالت وارد بر د یبرخ ،ریتفس نیبر اساس ا .کردند یقبح ظلم حکم نم

 .خواهد بود زین
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 والذي   ،هذا  دخالذت  ذادت   لیدلاگرچه ممکن است به  شود؛ ینم دایها پ ارزش

 یکه نقذش اساسذ   نجاستیشود. ا دایپ قیدر مصاد یو... اختالفات انیآدم نگوناگو

 .گردد یآشکار م یفطر یها دن و بارور ساختن ارزشکرشفاف  ،ییدر شناسا نید
را  یصذراحت  نیچنذ  تذوان  ینمذ  یاز سخنان  المه لبالبائ گرید یدر برخ ب ه،

 توان یم زین اتیدر بحث ا تبار شانیا یلبق مبنا رسد یمشاهده کرد، اما به نظر م

برگرفته از  اگرچه یمه لبالبائالا تباریات در منظر   رایز افت؛ی نجات  تیاز نسب

حقایق خارجی و حذاکی از آنهذا نیسذتند، ب کذه محصذول جعذل و ا تبذار ذهذن         

شوند و به لحاظ آثاری کذه   می ءبرای تحصیل کمال واقعی جعل و انشا اند، انسان

انسان با وض  احکام  اساس، نیبرایابند.  آورند، واقعیت می در مقام  مل به بار می

ماننذد   اسذت؛ مقاصد  مومی بشر   دربارة آنهاای از  دسته که ذ یا تبارو ادراکات 

محذل    نظر نیو از ا ،بدی ظ   و مانند آن ،خوبی  دالت ،وجوب تشکیل اجتماع

برلرف کذردن کمبودهذا و    صدددر کرده، برقرار ارتباطاختالف نیست ذ با خارج  

 اسذت رفتن در مسیر کمال وجذودی و حقیقذی خذویش     شیپهای خود و  کاستی

از خارج،  تیحکا  دم لیدل به. این دسته از ادراکات، اگرچه (33-31: 8ج رما ،)

ای  ن است که واجد اثر شایسذته یا، آنهاهای مربوط به  استدالل ،پ یر نیستند برهان

در غایت مدنظر باشند امص حت و غایت صحیحی که هماهنگ با فطذرت سذال    

لغو و بالل نباشند و یا در تضاد با کمذال اصذیل انسذان     ،در زندگی باشند  ت ،اس

 .(239: ق3133 ،یطباطبائ)قرار نگیرند 

 توانذد  یمذ  خذود،  اسذتاد  سخنان از یآم  یجواد  المه حیتوض رسد یم نظر به

حسن  دل و قبح  نکهیا انیبا ب شانیا. باشد شده مطرح اشکاالت به یمناسب پاسخ
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ماننذد   ،و گاهی در حکمت  م ذی  1حکمت نظری، مانند     کالم ظ   گاهی در

را بذر مذدار    یحکمت  م ذ  درحسن و قبح  شود، یاخالق، حقوق و فقه مطرح م

 اسذاس،  نیبذرا . کنذد  یتالئ  و تنافر با نظام هماهنگ فطرت مشترك انسانی معنا م

دی ا تبارهای حکمت  م ی پشتوانه حقیقی خواهند داشت و بذه ا تضذاد آن مبذا   

در  ی المه لبالبذائ  حیتوضبر اساس  یو 2اند. حقیقی، قابل اثبات یا س ب برهانی

در نسبی بودن و   المهکه محور بحث  ردیگ یم جهینت (393، ص2)ج اصول ف سفه

مط ق نبودن حسن و قبح، خصوص محسوسات است که مورد اشتراك انسذان و  

باشد؛ ل ا با تفاوت س س ه ا صاب حسّی، ممکن است زشتی و زیبایی  حیوان می

و نسبی بودن زشتی و زیبایی حسّی یا شخصی و فذردی،   ،آنها تفاوت کند درباره

حسذن و قذبح    نیبذ  دید بود و نبامست زم نسبی بودن حسن و قبح اخالقی نخواه

. معیذار حسذن امذری    کذرد  خ ذط و حسن و قبح فردی با نذو ی   ،حسّی با  ق ی

و چون ایذن تالیذ  بذرای وصذفی      استاخالقی، مالیمت آن با غر  نوع انسان 

 دل  (33-9: 3ج ق،3131، یطباطبائ: ن )اند  مانند  دل دائمی است، تصریح فرموده

 1.(121-292: 3183 ،یآمل ،: جهادن ) استهنگ همیشه با اغرا  اجتما ی هما

                                                 
گاردد و   گیرد، به کمال وجود حقیقی و نق  آن برمی قرار میحسن و قبحی که در کالم مورد بحث . 1

نه وجوب  ،ناپذیر است گردد که امری تکوینی و تخلّف میازباید و نباید آن هم به ضرورت و امتناع فلسفی ب

 .و حرمت اعتباری

چاه چیازی باا     نکهیدر مقام اثبات حسن و قبح در حکمت عملی )ارا رخنه کردن اختالف  یلذا و. 7

هاایی   اساس تفاوت معیار تشخی  بر رایز شمرد؛ یفطری هماهنگ است و چه چیزی نیست( ممکن م نظام

 .بینی )حکمت نظری( وجود دارد، مختلف خواهد بود که در جهان

 حیتوضا  ی)بارا هاسات   ارزش تیمالك اطاالق و نساب   قیاستدالل فوق، استدالل از طر گرید انیب.  8

 .(733  1834 ،یزدین:  مصباح  شتر،یب
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 انیذ م یدیتول ةرابط یلبالبائ  المه «اتیا تبار هینظر» در اگرچه حال، هر در

 تیبا واقع یا تبار یها گزاره انیم رابطه وجود اصل 1،شده یها نف و هست دهایبا

 یمرزهذا  اسذاس،  نیبذرا  و (133-114: 3، ج3181 ،، : مطهين)شده اسذت   رفتهیپ 

 کذه از آنِ   یذ دار ییهذا  گفذت ارزش  توان ینم گریو د زدیر یمدانش و ارزش فرو

 کذدام  چیکه مذال خودشذان اسذت و هذ     گرید ییها ارزش گرانیخودمان است و د

 ،ینذ ی  یامربه  ارجا شان امکان لیدلها ه  به  ارزش رایز ؛ندارند یارزش معرفت

بذر اسذاس آن برهذان سذاخت و      تذوان  یم و هستند یو معرفت ی  م یقابل بررس

مط ذق   قذت یانسان با حق تیرا در نسبت  بود یاخالق یها ارزش ییخاستگاه نها

 تیذ کذه در هو  نشیذ آمذوزه و ب  نیتذر  یی نوان مبنذا  را به دیتوح دركو  دید یاله

 بذا  گفذت  توان یمکه  نجاستیاخالق دانست و ا یمبنا ،دارد شهیانسان ر یوجود

 دیذ از آن   ذوم تول  یگذر یگونة د ،یهنجار یانسان   وم ینید یها ارزش اشراب

 متداول متفاوت است.  یخواهد شد که با   وم هنجار

 یمعرفتذ  مشکل نیتر مه گفت  دیبا یهمگان آزمون یمعنا به تینی  دربارة اما

 فقذدان  از اشکال نیا. است تیحج مشکل ،یبرخ یاد ا بر بنا ینید     باب در

. (32-33: 3184 ا ،یو )ملک شذود  یمذ  یناشذ  یهمگذان  یریپ  آزمون یمعنا به تینی 

 االصذولِ  ی  ذ  تیذ نیبذر    معمذوالً  اشذکال  نیذ ا بذه  پاسذخ  در ینید     مدافعان

: ن ) کنند یم دیتأک گردد، یمباز نید تی قالن یکه به بحث ف سف ینید یها گزاره

بذا   نیذ د تیو حقان تیکه  قالن  فر  شیپ نیا رشیبا پ  یعنی؛ (34: 3118  ،یرجب

 را ادشذده ی ینذ ی  ذ  د  یهذا  گذزاره  تذوان  یقابذل اثبذات اسذت، مذ     ی ق ذ  نیبراه

                                                 
( چون زاییاده عوامال احساساى    ی  این ادراکات و معانى )ادراکات اعتباردیگو یم یعالمه طباطبائ. 1

 .(111ب  1832 ،ی)طباطبائدیگر ارتباط تولیدى با ادراکات و علوم حقیقى ندارند  ،هستند
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 یهمگان معتبر دانست. در هر حال، معرفت حاصل برا یو برا ینی  االصول ی  

 انتقذال  امکذان  زین و مندبودن روش لیدل به و فطرت با مطابقت فر  با ــدانشمند 

 و باشذد  یمذ  زین گرانیبوده، قابل انتقال به د ریپ  تینی  ذ گرانیبه د هافر  شیپ

 کرد. ینیب شیرا پ ها دهیو پد دیرس یاالذهان نیب یتیذهن به توانیم

 انذد  دهیکوشذ  ،یو فراتجربذ  یدو سذطح تجربذ   انیم یمرزبند شنهادیبا پ یبرخ

 بذودن  اریذ مع بذه  کذه  یدگاهیذ دآوردند:  دیپد دگاهید ازدو دسته  انیم یا مصالحه

 کنذار  در و نذدارد  قبذول  را نیا که یدگاهید و است بندیپا یداور مقام در تجربه

 سذطح  در. شناسذد  یمذ  تیرسذم  بذه  زیذ ن را یانیذ وح و ی ق ذ  یهذا  روش تجربه،

 سذتند؛ ین ریپذ    تجربذه  ذاتذاً  که ی ق  ای ینیمعتبر د یها گزاره ،ینید     یفراتجرب

 ،یاجتمذا   یها اشامل شناخت آرمان یارزش و یف سف یکیزیمتاف یها گزارهمانند 

 نذوان   بذه  کذه معمذوالً   یرتجربذ یغ یشناخت انسان یو مبان عتیقوا د و احکام شر

بذا وجذود    ایذ   شذوند  یق مداد م ی  وم اجتما  یها فر  شیاصول موضو ه و پ

 و تجربه به استناد بدون است قراراند و  بودن، هنوز بالفعل تجربه نشده ریپ  تجربه

 نیذ در ا یداور اریذ . معگردنذد  یمذ مطرح  ،شوند رفتهیپ  ینید مانیا ةیبر پا صرفاً

 یشذناخت  انسذان  یها و مبان شناخت آرمان یبرا کهخواهد بود  یسطح،  قل و وح

شذناخت قوا ذد و    یو برا ، یریتفس ذ یافقه ی  و نق یاف سف یاز دو روش  ق 

که فقط شامل  یتجرب . در سطحشود یاز روش دوم استفاده م تنها عت،یاحکام شر

و  یمقذام داور  كیذ تفک اسذت،  یو مستند بذه روش تجربذ   ریپ  آزمون یها گزاره

 نیذ کذه در ا  هیتوج نیبا ا ینیدر     د تینیو مشکل فقدان   رفته،یپ  یگردآور

اسذت، حذل    یقابل آزمون همگان اساس، نیبرا و استتجربه  ،یداور اریسطح مع

 تیذ نیبذه    دیذ با تیذ نیحذل مشذکل     یبذرا  یدر سذطح فراتجربذ   ،. ب ذه شود            یم
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: 3ج، 3181 ،: بسوتا  و رمکوارا   نو  )تمسك جسذت   ینید یها گزاره االصولِ ی  

 .(32-18: 2ج، 3194 ،بستا  ؛314-338

 دگاهیذ د نیذ در ا ینذ یاز   ذ  د  شذده  ارائه ریتصو که است آن توجه قابل نکته

بذودن تجربذه در سذطح     اریذ و مع ینذ یاز متذون د  هذا  هیو نظر ها هیااستخراج فرض

 مقذام  در تجربذه  بذودن  اریذ مع اصل انیم یتالزم منطق ینف خصوص در ، یتجرب

 تینیا  یهمگان یریپ  و تحقق اصل آزمون ینی    د یو نف یگردآورنه  ،یداور

  تیذ نیدوم   یامعنذا  یارزشذ  یلرف یب به ناظر یول راهگشاست،  سوم یمعنا به

از دخالت  یریبر ج وگ دیبا وجود تأک ادشدهی دگاهید رایز ست؛ین کارساز چندان

 یجذد  دیذ امکذان آن را بذا ترد   ،ینذ ی  یهذا  تیواقع نییتب و يیتوصها در  ارزش

 در یاثذر  چذه  ادشذده ی كیبر تفک ،صورت نی. در ا(38: 2)رما ، ج داند یم مواجه

بذا   شذد،  انیذ ب کذه  گونذه  آن مشکل حل! است؟ مترتب یارزش تینسب مشکل حل

و امور  تیبه واقع یقیحق یها و کاذب و ارجاع ارزش یقیحق یها ارزش كیتفک

 . یرینپ  ای  یریبپ  یرا از گردآور یمقام داور كیچه تفک ؛است سریم یفطر

 یریگ جهینت

به  یفطرت در   وم انسان یشناخت برونداد معرفت دربارة پژوهش آوردة و حاصل

 : است ریشرح ز

برخوردار از جنبة ثابت است که  گر،ید یانیفطرتمند و به ب ی. انسان موجود1

 قیذ دق ینگذاه  بذا بر اساس آن نذازل شذده اسذت.     ده،وببا آن هماهنگ  یاله نید

 یبند دسته یو توانش یشیگرا ،یانسان را در سه بعد شناخت ژةیو نشیآفر توان یم

 . کرد

 شذمار  بذه معرفذت   یبذرا  یفطرت چونان منبع ،یو  م  یادراکات نظر در. 2
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 .دیآ یم

 تذوان  یو سنجش مع ومذات اسذت و بذا آن مذ     هیتوج یبرا یاریمع فطرت. 1

 .نمود یابیارزها را  صدق و ک ب گزاره

در گذرو   ،یو هنجذار  یفیا   از توصذ  ،یانسان   وم در تی. حل مشکل نسب1

حذل   یبذرا  یمحکذ  و ثذابت   یمبنا توان یبه فطرت است و بدون آن نم یباورمند

 راه ،و خذارج  تیذ نذاظر بذه واقع   یِ  مذ  یها گزاره در رایز افت؛ی ادشدهیچالش 

 اسذاتها یاق اتیذ و فطر اتیذ مانند اول یاتیهیبه بد ایبا ارجاع قضا ت،ینسب از نجات

  یو ارزشذ  یاخالق یها در گزاره د،یو نبا دیناظر به با یها معها  است و در گزاره

اگرچذه   یحقوق یدهایدر بااما  شوند، یکه به فطرت ارجاع داده م ستین یاختالف

 و یمذاد  ازیذ ن اسذاس  بذر  اگر دهایبا که داشت توجه دیبا ،وجود دارد ییها بحث

 یولذ  ست،ین وارد یتینسب نیچن بر زین یاشکال و اند ینسب باشند، شده جعل یحس

 ها انسان همة در بودن مشترك لیدلداشته باشند، به  شهیر ی قالن یازهاین در اگر

از  ییرهذا  ی. در هذر حذال بذرا   کننذد  یمذ  دایذ پ یخالص تیاز نسب بودن، یفطر و

 راهذا   و هسذت  دهایذ با انیذ م یدیو رابطة تول اسیضرورت بالق یاگر کس ت،ینسب

 ینف یدیتول رابطة اگر اما ندارد، تینسب از نجات یبرا یزحمتباشد، چندان  رایپ 

بذر   ی«دیذ با»اگر  اساس، نیبرا. ستین یا رابطه نوع هر ینف یمعنا به ینف نیا شد،

 .انجامد ینم تیجعل شده باشد، به نسب «یدیبا» یو  موم یفطر ازین كیاساس 
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