
 
 

فلسفه اسالمی
 

 استاد امینی نژاد



2 

 فهرست
 1 ......................................................................................................................................................... فلسفه اسالمی

 2 ............................................................................................................................................................... فهرست

 3 .............................................................................................................................................. روش کار در فلسفه

 3 ................................................................................................................................................. روش تجربی

 5 ......................................................................................................................................... روش کشف و شهود

 9 ................................................................................................................................................... روش نقلی

 11 .................................................................................................................................................. روش عقلی

 12 ................................................................................................................................. نقطه آغازین فلسفه کجاست؟

 12 ....................................................................................................................................... . نفی مطلق سفسطه۱

 15 ...................................................................................................................................... . نفی سفسطه مطلق۲

 16 ..................................................................................................... شناسیشناسی با هستیقی معرفتاصل الواقعیة؛ تال

 

  



3 

 #جلسه_دوم

 الله الرحمن الرحیم بسم

 لی الله علی محمد و آله الطاهرینالحمد الله رب العالمین و ص

 مروری بر جلسه قبل

بود که کیفیت  ایننخست مقدمه : دهیمی چند مقدمه را مورد گفتگو قرار ی اصلهابحثما بنا داشتیم قبل از ورود به 
و لذا چه ما چگونه است ن فضای آموزشی آموزی در فضای کالسیک خصوصًا حوزوی به چه شکل است و اآلفلسفه

 هایی از نتایج این بحث باید داشته باشیم. تفقه

سالمی و فلسفه ن در فلسفه اسالمی باید متوجه بحث تاریخ فلسفه او اآل هادانشاین بود که ما در همه دوم مقدمه 
شود. یماسخ داده پو کننده هر علم مطرح که در این دو تا علم پشتیبانیوجود دارد  هاپرسشفلسفه اسالمی باشیم. انبوهی از 

کننده ی پشتیبانیهادانشک دانش بشود و به این اگر کسی به نحو خام وارد ی معمولً و  نامیممی کنندهها را علوم پشتیبانیینا
 د آن علم به نحو عمیق وارد نشود.توجه نکند ممکن است که در خو

از ما  آنچه همچنین پیش آمد ودر غرب یی که هادورهورزی و مقدمه سوم یک معرفی اجمالی بود از فضای فلسفه
 تلقی داریم.  در فضای فلسفه اسالمیفلسفه 

است و  و گسترش بررسیقابل  هابحث یناهمه  بیان کردیم.کارکردهای  بهدر مقدمه چهارم یک سیر اجمالی راجع
 ست. ی مبنایی است. منتها وظیفه اصلی ما در این دوره تقریبًا این نیهابحث و واقعًا جای کار و توجه دارد

 روش کار در فلسفه
یک ستیم تا ه «روش کار در فلسفه»کلیت بحث تنها به دنبال طرح  ،صورت گذراو به هایییزهانگبا  ما در اینجا

شود یمده و یی که در فلسفه اسالمی از آن استفاده شهاروش[ بدانیمخواهیم ]میشکل بگیرد. ]درباره آن[ فضای عمومی 
چه شود[ فاده می]اگر است ؟شودیمده از روش نقلی استفاآیا  ؟شودیمشهودی استفاده و آیا از روش کشف  مثالً  ؟چیست

 ؟شود چه ترتیبی داردیماز روش عقلی استفاده اگر  ؟ترتیبی دارد

 روش تجربی
از سه ـ داشته، مروز اتا و تا حکمت متعالیه  مشاءاز فلسفه ـ هایی که یبنشهمه فراز و  در فضای فلسفه اسالمی با

، اما تاساستفاده شده از روش تجربی هم در فلسفه اسالمی البته است.  استفاده شده )کشف و شهود، عقل و نقل(  روش
 گیریم. نادیده میرا  اآلن آن ما

 عقول عشره مشاءهای تالقی طبیعیات با فلسفه بسیار اثرگذار است. نمونه اعالی آن در فلسفه روش تجربی در محل
این بحث کاماًل تحت تأثیر یک  شود.نام دارد ـ می ل فعالکه عقـ عقل اول تا عقل دهم است که شامل گانه ی دههاعقلیا 
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ه است ]جای بحث مفصلی گانه چه بودداستان افالک نهاینکه  بوده است. گانهشناسی ذیل عنوان افالک نهمادی نظریه جهان  
بوده و مطرح  های سابقی طبیعی که در زمانهابحثبه برخی از  ،شودیمارائه یی که هاگزارشمتأسفانه در  دارد[.

  ظلم بزرگی شده است. گیردیمصورت از آن هم  یهای نادرستبرداشت

های در زمانبود.  هیئتبحثی در علم  (فلک نهم)شد تا فلک اطلس یمگانه که از فلک قمر شروع بحث افالک نه
دو رشته  هیئت ونجوم  .هیئتموسیقی و  ،نجوم ،جبر ،هندسه ،حساب؛ وجود داشترشته  ۶در علم ریاضیات سابق شش 

طول  ،خورشید ،ماه ،سیارات، حرکات ستارگان بهراجع هیئتو کند یمبحث  هاستارهاحکام  بهنجوم راجع هستند.متفاوت 
 .شودیمدرس گفته ]این[ های ما ن هم درحوزههمین اآل کند وبحث می و... های مختلفزمان ،و عرض جغرافیایی زمین

ها شکل یجزگیری و شکل هاستارهت بر اساس رصد ئآید. علم هییممثال آن با همین علم بدست های تشخیص قبله و اراه
با مرتبط های یدهپدترین محاسبات خسوف، کسوف، یقدقیج نوشته که هنوز که هنوز است زمثاًل بطلمیوس یک  .گرفتیم

یج در زخواجه نصیر یک  است.ثانیه ]میزان دقت آن در حد[  بوده وکاماًل قابل محاسبه ]بر اساس آن[  ...حرکات ستارگان و
دانیم ینمتصریح کردند ما ]دانشمندان علم هیئت[ در آن فضا نوشته شده است.  نیزیج دیگر زچند نوشت. خانه مراغه رصد

نسبت به  در حرکتیم. ماو  اندساکن هاآن اند یادر حرکت )خورشید و ماه و ستارگان( هاآنو ساکن هستیم  )زمین( ماکه آیا 
تر راحتمحاسبات را )زمین( ساکن در نظر گرفتن ما  ،فلکی لحاظ محاسبات ریاضی   از اما ،نداریم یاطالعاین مسئله 

1.بردیمپیش   گیرندیممحاسبات زمین را ساکن در نظر از برای برخی نیز  نهمین اآل .خودشان را ساکن فرض کردند]لذا[  
 در نظر بگیرند.  آن متحرکنه اینکه خورشید را ساکن و زمین را دور  ؛است ترراحتبرایشان  و این

به کمک  اما، خوردیمنجومی محاسبات به درد مباحث واقعًا  و ت و ریاضی اتفاق افتادئدر دانش هیمسئله ابتدا این 
 یاتطبیع واردریاضی  یعنی این بحث حیوی و است؛یک خلط پیش آمده  یت معمولی داریمؤاین فضایی که ما به لحاظ ر

چند کره تقسیم به زمین را هم  ـ ویعنی اول زمین است  گونه در نظر نگیریم؟را همینگفتند چرا نظام عالم ماده  شد و
م به فلک ثوابت و افالک دیگر تا برسی ، بعبعد فلک قمرـ کره اسیری و کره آتش  ،کره خاک، کره آب، کره هوا :کردندیم

 . استفلک اطلس فلک الفالک که  سپس

اگر عالم طبیعیات  نیز گفتند سفهفال ،است گونهطبیعات آن زمان قبول کرد عالم ماده ایناین خلط رخ داد و وقتی 
متأسفانه عدم توجه باید به این مطلب توجه داشت؛ چراکه  .میکنیمیی از آن هااستفاده]در فلسفه[  ما همباشد  گونهاینواقعًا 

بر اساس همین ـ  مشاءفلسفه بخش وسیعی از  است. شکل داده]به برخی از فالسفه[ به این بحث حمالت نادرستی را 
2گفتند نه فلک داریم پس باید ده موجود مجرد تام که همان عقلیمها آناست. عقول عشره  بهراجعـ گانه افالک نه است  

3.کردندفلک این ده عقل را تنظیم میه بر اساس این نو  داشته باشیم این تأثیر مباحث طبیعی و تجربی در فضای فلسفه  
                                                             

 .ندارا جمع آوری کردهآن  شواهد اند ـکار کرده در این حوزهکه ـ  ]حفظه الله[ زادهالله حسنحضرت آیت. 1
 غیر مادی داریم.چند نوع چون ما نامیدند. ـ را عقل می یعنی غیر مادی محضـ موجود مجرد تام . 2
  برای اطالع بیشتر نک:گانه نیست. . در اینجا فرصت توضیح چگونگی تنظیم عقول عشره بر اساس افالک نه3
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شیخ اشراق اولین  .دنبه نتایج فلسفی رسید یعنی از آبشخور مباحث تجربی و طبیعی؛ یک روش استخود این است. 
 . بعدهاکندیمباز را یی هاراه]با نقد عقول عشره[ و  ؟گوید عقول عشره چه معنا داردیمو کننده به عقول عشره است حمله

روش تجربی در دل فضاهای بنابراین  کنند.مییی را مطرح هابحثکند، عالمه طباطبایی یمرا یی مطرح هابحثصدرا 
  .تواند تأثیر داشته باشدیمور طعقلی محض و فلسفی این

 روش کشف و شهود
شهودی  آیا فلسفه از روش کشفی و است.فی و شهودی در فضای فلسفه است مطالعه دو روش کش ترمهماما آن که 

بدست ها یک دورنما و یک فهرستی از بحث است ولی کلیدهای بحث را ینا چگونه؟کند یماگر استفاده  ؟کندیماستفاده 
 .لی اجتهادینق یعنی روش؛]آن در فلسفه است[ی دینی و نحوه دخالت هاگزارهبحث دیگری که باید مطرح کنیم  .دهدیم

  ؟شودیماستفاده در فلسفه از این روش آیا  است. اجتهاد در حوزه نقلیاتمنظور ما از اجتهاد، 

تا قبل ]فالسفه[ یعنی  .بکند دخالتوجه نباید در فلسفه هیچگفتند کشف و شهود بهیمیی فالسفه ما هادورهیک در 
ی قوی فلسفی هازارهگگفت برای رسیدن به پرداخت و به این بحث رفته رفتهاز شیخ اشراق این عقیده را داشتند. شیخ اشراق 

مطلب به  . اینکرداستفاده نیز باید از روش کشفی و شهودی  ،افزون بر استفاده از روش بحثی یا استدللی و عقلی محض
ان و فلسفه کرده، بین عرف ی فلسفی را خلطهابحثمی گویند شیخ اشراق برخی متوجه نیستند و دارد. نیاز توضیح مفصل 

چگونگی دخالت کشف و که ها توجه ندارند ینااست. صدرا هم همین راه را ادامه داده کنند[ ]بیان مییا  ،استکرده خلط 
  .شهود در حوزه فلسفه از منظر این بزرگواران چیست

شود یعنی ینمشود. یمهم و شود ینمهم  :جواب این است ؟شودیمروش کشف و شهود در فلسفه استفاده آیا 
ه اگر این کاررا کرد اشتباه کرددهد. نمیقرار مقدمات یک برهان فلسفی را شهود خود یا شهود دیگران  گاههیچ]فیلسوف[ 

اما مقدمات آن باید عقلی باشد تا ما را به نتیجه برساند. همه یعنی  ؛. فلسفه یعنی کشف واقع به روش عقلی محضاست
گوییم فضای کشف و شهود را در ما وقتی میکه  دهندیمتوضیح  ]این فالسفه[ ؟گذاردیمشهود کجا اثر و عرفان یا کشف 

]آنچه از کشف و شهود بدست آمده را ابتدا باید در قالب نظام عقلی درآورد و بعد در فلسفه یعنی  مفضای فلسفه راه بدهی
]اما استفاده از روش کشف و شهود شود. ینمفلسفی تولید مباحث عرفانی فرآوری عقلی نشود، محصول  تااستفاده کرد[. 

من ایشان را اصاًل فیلسوف حقیقی گوید اگر کسی ملکه خلع بدن نداشته باشد، یمشیخ اشراق در فلسفه لزم است[. 
4.اتفاق بیافتد]برای شخص[ غیر از این است که یک بار خلع بدن داشتن ملکه خلع بدن دانم. نمی شیخ اشراق از  فالسفه ما 

نه اینکه کشف و . دهندیماهمیت جدی و کشف و شهود به عرفان  گیهمن که پیروان صدرا هستند اآل والمتألهین صدر تا
 فلسفی عقلی   ها معتقدند فوائدی که کشف و شهود برای ذهن  ینا ،نه ؛ای از مقدمات برهان خود قرار بدهندشهود را مقدمه

کید کنیم که محصول  این نکتهباید روی ، اعتنا بود. بلهاعتنا یا بیشود به آن کمینمای که گونهبهاست، بسیار جدی  دارد تأ
                                                             

 آدرس. این مطلب مبانی و توضیحات خاص خود را دارد که بایستی سر جای خود درباره آن بحث شود. 4
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یی که آقایان فالسفه هابحثرا باید در  فرآوری عقلی محصول عرفانی فرایندچگونگی  شود. عرفانی باید فرآوری عقلی
د باید عقلی محض باشد. یعنی برخوردی که شویمکنند پیگیری کرد. فرآوری یعنی محصول نهایی که عرضه یممطرح 

تواند ینم ؛تمام شدو تواند بگوید من رفتم مشاهده کردم ینماصاًل است و د عقلی محض کنیمفیلسوف با محصول عرفانی 
کنیم یک  ورودبه آن ]بحث مفصلی است که اگر[ گذارد یمتأثیر کشف و شهود  گونهچاینکه  ،بگوید. بلهچنین چیزی 

عنوان محصولی ولی نه به ،کندیمدهد. فیلسوف از کشف و شهود استفاده یمبه خودش اختصاص را نصف جلسه  جلسه یا
 بنابراینشود. یمفلسفه حساب است که کند و بعد عرضه نهایی آن چیزی یمفرآوری عقلی  ، ]بلکه آن را[کندیمکه عرضه 

در متن روش کشفی را کنند یعنی ینمکنند. استفاده یماستفاده و هم کنند ینماستفاده هم روش کشفی فالسفه فالسفه 
5ت.یسبکنند دیگر این فلسفه ن اگر این کار راو عرضه فلسفی خود ندارند  این معنی که ]مشاهدات و  کنند بهیماستفاده  

                                                             

کار ببریم وارد یک علم جدید نشدند که بتواند هم عرفان را  ی بهتوانیم شهود عرفانی را در مقدمات برهانما نمیکه  . س: چرا از این بحث5
 صورت عقلی باشد؟در مقدمات عقلی به کار ببرند و هم به

مراعات ی بودن را زبان عام تحقیقاین اما  ؛خود شیخ اشراق شروع کننده این بحث بوداست. اتفاقًا این بحث هم مورد توجه قرار گرفته ج: 
مثاًل که باید به آن توجه داشت.  ی مهمی اینجا وجود داردهابحث .فرو بنشیند اشگستردهتند فلسفه از فوائد عام و خواسینمیعنی  ؛کردندیم

توانیم یک تمدن را ینمما  .عام بشری است بستر ،عقالنیت .حتمًا باید فرآوری عقلی بشودو تواند پایه تمدن بشود ینمعرفان اگر عرفان بماند 
یک دانشی  توانیمماًل اما کا، داردتوضیحاتی ـ بنا کنیم. البته این نکته، آور باشد یقین نولو برای مـ نی که من کشف کردم بر اساس گزاره عرفا

حتمًا عقلی  نیست ند؛ یعنی لزمگزاره یقینی باشکافی است  شودیمیی که در آن استفاده هاگزاره، و باشدکشف واقع آن هدف تدوین کرد که 
اتش مقدماز  یتواند یکیمبدون هیچ فرآوری عقلی یک دریافت عرفانی یا گزاره صریح دینی ـ هر کدام ـ  ایجاد کردیم،ن دانشی اگر چنی .باشد

از فلسفه به معنای پایه عقالنی رسد[. ]به سطح و اندازه فواید فلسفه نمیدانش  توانیم چنین دانشی داشته باشیم، ولی فواید اینیمما  قرار گیرد.
که عرفان را عهد بودند متدائمًا  فالسفه ینالذا  .پیش رفتگونه اینشود ینمدانش با این اما  آید،پدید میگفتگوی همگانی سازی و تمدن ،بشری

استفاده از . تواند نقش داشته باشدیم هااستدللگیری پیش از شکل هایبخشبعضی از در تنها خالص وارد فلسفه نکنند. عرفان صورت[ ]به
تواند در فلسفه یمبه این ترتیب  ولی فیلسوف معتقد است که روش شهودی فقط ،تر از صرف یافتن لم استیعوسشهودی و ی کشفی هاثبح

ط در صورتی که فواید ویژه خودش را در پی خواهد داشت. این فقاست اساس زبان عام  شناختی عقلی تحقیقی برراه پیدا بکند. فلسفه هستی
 . رسیده باشیدصول عرفانی به فرآوری عقلی است که شما از مح

ی هاگزارهعلوم انسانی از  درتوانیم ما میآیا  ؟ی وحیانی استفاده کندهاگزارهاز  تواندمی یعنی ؟تواند از روش نقلی استفاده کندیمآیا فلسفه 
ی هابحثدر توانیم یآیا ممثاًل  کنند بسیار مفید است.فعالیت در علوم انسانی مطلب برای کسانی که مایلند این  ؟مستقیم وحیانی استفاده کنیم

 (آدرس این جلسات) علم دینی بهجعجلساتی رادر که ما  یی استهابحث هااین ؟از یک آیه استفاده کنیم نحو خام و مستقیم، بهشناختیجامعه
 .باید بسط پیدا بکند که البتهپرداختیم  مسائلبرخی از این و در آن به داشتیم 

 لید در فلسفهتق
های دینی و قرآنی و روایی ما و تأثراتی که از آن فالسفه اسالمی از گزاره گوییم فلسفه اسالمی استفاده بسیار شدید و جدیعلت اینکه می

ظور از تقلید من .گاه تقلیدی نیستنگاه من به آیات و روایات ن کند کهمیصدرا تصریح  تأثرات ]تقلید محض نیست[. ینا اما اند است.پذیرفته
گوید یمیشان وقتی . ا]در باب احکام فقهی[ نیست ]بلکه تقلید در حوزه اندیشه منظور است[از مجتهدین و در نهایت از معصوم در اینجا، تقلید 
امام معصوم  و ماگر مستقیم هم با امام معصوم برخورد داشته باش ،کنمیمزی ورمن فلسفه منظور او این است که هنگامی که ،تقلیدی نیست

 آورم. ینمحساب فلسفه به ورا هضم فلسفی نکنم جز آنتا  ، منبفرمایدمطلبی 
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ر آن مطرح است و دشاید بیش از پنجاه آیه و روایت مشاهده کنید؛ جلد شش اسفار را  ،بله ؟شودیمآیا از روش نقلی در فلسفه استفاده 
شان متلفت است ای خود .نیست طوراصاًل این .کالم است ، اسفار یا حکمت متعالیهکنند مثالً یمبعضی فکر که شبهه شده ]منشأ این[ ها ینهم

کند که یمتصریح  ([صدرالمتالهین فلسفی رسائل مجموعه، کاشانی حسین مالمظفر المسائل جوبةأ]) مسائل کاشانیاجوبة الرساله و در 
تی در فلسفه وق اما .تقلید وجود داردبعد دیگر از شخصیت من و در یک فضا  ؛برخورد تقلیدی نیستدر فلسفه با آیات و روایات  نم برخورد

  ؟دهم، چطور باید از روش نقلی استفاده بکنمخواهم محصول فلسفی ارائه بیمکشم و یمنفس 
الحظه کردند م مدامبا همان پایه عقل عام فلسفی یعنی  ؛هر چه از تاریخ فلسفه اسالمی گذشته، اعتنای فالسفه به دین شدیدتر شده است

ولی ما به است،  نظر دین اینگویند نرسیدند می]از نظر عقلی به آن[ که در مواردی حتی  و کردند جدی اعتنای .در دین خبرهایی وجود داردکه 
که هنوز از نظر عقلی  ارددوجود موارد فراوانی  بلکه سینا نیست،جمله معروف ابنتنها  باره،دراین .تثبیت نکردیماین نکته را لحاظ عقلی هنوز 

ی هابحثیکی از  ه اآلنک رجعت مثاًل مسئله وجود دارد. فالسفه در کلمات خود آقایانی موارد فراوان .کندیمدین مطرح  اما روشن نشده، وتثبیت 
 ،وع رجعت را تبیین کنیمتوانیم موضیملحاظ عقلی  ازآیا ما  .به آن پرداختندبسیار کم فالسفه ما و خیلی حاد شده است، اما  جدی است

 . ـ باشدمتدین غیرچه و چه متدین ـ  قابل عرضه به هر کسی یعنی ؟که محصول نهایی فلسفه باشدطوریبه
کنند. در یمناستفاده هم کنند و یماستفاده هم  ؛همین است هم جوابباز کنند؟ میی وحیانی استفاده هاگزارهآیا فالسفه اسالمی از 

توان گفت  می. آیا در مسیر رسیدن به نتیجه است که در حال شکل گرفتن است ویک روند عقلی در یعنی کنند؛ استفاده نمیبراهین  اتمقدم
ین دو ما را به اپس جمع  دارد؛« ب» مقدمه دیگر نیز اشاره به مطلبو  کندرا بیان می «الف»عنوان یکی از مقدمات ـ مطلب ـ بهآیه قرآن این 

بعد  ظر قرار دهد ونرا مد یک آیه  عمل کند که گونهشناسی اسالمی بخواهد اینهاگر جامع است.این رکود در علم دینی  ؟درسانیم« ج»نتیجه 
 .این رکود است بندهبه نظر  حاصل شود،بعد نتیجه د و کنارش بگذار آن راآمار و امثال   مثالً 

 فرآوریی دینی هاگزارهیعنی ما از  ؛مثل بحث عرفان . درستک استی دینی در یک دانشی مثل فلسفه به این سبهاگزارهکیفیت دخالت 
کند یمعمل  گونهاین پشت صحنه چاینکه گیرد. یمر ی دینی پشت صحنه گزاره فلسفی قراهاگزاره .توانیم در فلسفه استفاده کنیمیمشده عقلی 

 بحث جدی و مهمی است.، خود کندیمیی به ما کمک هابحثدر چه آید و به روی صحنه میی فرایندبا چه و 

 تفاوت تحقیقی بودن بحث با یقینی بودن آن
توان از آیه و مینبیت علیهم السالم و وحی و قرآن را اثبات کردیم، آیا باز هم وآله و عصمت اهلعلیهاللهصلیپیامبر و خدا س: اگر وجود 

 روایت در مقدمات برهان استفاده کرد؟
بر سر یقینی بودن بحث . ها استینابعد از عبور از  ،شودیماستفاده در فلسفه روایی و قرآنی  و ی وحیانیهازارهگگوییم اتفاقًا وقتی میج: 

با  چیدید ومقدماتی یعنی مثاًل شما  ؛ما در فضای تقلیدی هم یقین داریم .یقین غیر از تحقیق است .تحقیقی بودن استنیست، بلکه بر سر 
]ما  واقع است؛مطابق با  فرمودند حضرات یناگویید هر چه بعد می ،را اثبات کردیدو اولیاء  انبیاا و عصمت و انبیی محکم خدا هااستدلل

. شویممیمتوجه دقیقًا ایشان را کالم  مکنیمیفرض  کنیم.ورود نمیبزرگواران چقدر به کارهای عقلی وابسته است، کالم این فهم که فعاًل[ به این
این آن فوایدی  آورد.پدید نمیفضای تحقیقی و علم  چنین چیزی، . اماهیچ مشکلی وجود ندارد و یقین هم داریم ،کنیمیمدر فضای تعبد اجرا 

دینی تشویق کرده ی هاگزارهما را به فهم  نیزخود دین اتفاقًا . آوردپدید نمیپایه عقالنیت یک تمدن قرار بگیرد و تواند تبیین کند یمکه فلسفه را 
. ببینید چقدر تحقیق اگر شنیده بودیم ]یا تعقل کرده بودیم[ یعنی یا تقلید یا تحقیق ()یک فضای نسمع داریم:  بله،است. 

که  مواردیهمین در  گویدنمیتسلیم هستیم، ولی دین  و فهمیمینمرا ما  است. البته برخی مسائلارزشمند دانسته شده های دینی در گزاره
موارد این غیر از  . امارسیدینمهر چه فکر کنید به آن  گویدو میرا خود دین گزارش کرده مورد چند  تالش هم نکنید که بفهمید.فهمید ینم

 ازتری حتی یقعماتفاقًا فهم . کندیمایمانتان افزایش پیدا ]از جمله[  :بفهمید چندین فایده دارداگر  .بفهمید گویدمیرا مسائل استثنایی همه 
گیرند حتی یموقتی اندیشمندان در فضای تعبدی محض قرار  چنین نیست[.]این در فضای تعبدی محض]اما[  .شودیممعصوم پیدا  کالم

ی ری انسانی عقلی بشهاتالشیعنی در مقام فهم کالم معصوم هم به یک سری از  ؛گیردیمی دینی صورت هاگزارههای نادرست از برداشت
صحبت ستاره  بهد. راجعنگوییم هت چاروایآن فهمید ینماصاًل و نجوم آشنا نباشید  هیئتتا شما به علم  وجود دارد کهمثاًل روایاتی  ]نیازمندیم[
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 هچاین روایات فهمید ینم]باز هم[ ، امروزی ]را هم شامل شود[های برداشتتا و نجوم را وسیع بگیرید  هیئتعلم  کنند. ]حتی اگر[می
مسجد بود که هر وقت سایه فالن دیوار  به این. ]بحث[ راجعکردیمیمفرمودند ما در درس فقه یک بزرگوار شرکت یمیکی از اساتید  .دنگوییم

هر چه  و بهره بودتوانست این را توضیح بدهد بییمیی که هادانشخدا از خب این بنده .اول ظهر است وقت مدینه تمام شد و سایه نداشت آن
گفت ]خود استاد )که در درس آن فقیه شرکت کرده بود([ توانست. بعد ن ،شود این دیوار سایه نداشته باشدیم طورچ]توضیح دهد که[ تالش کرد 

گوید آن ساعتی یمکه ـ مراد از این روایت ند خیلی راحت توضیح داد ]و ایشان[ رسیدیم نددانستیمزاده که این علوم را الله حسنما خدمت آیت
توحید »]تنها[ این ]مورد[ نیست؛ خیلی از موارد ]دیگر وجود دارد[. اگر افتد. یماتفاق  گونهاین چ ـ ]چیست و[ سایه شد ظهر استبیدیوار که 

اصاًل د یا ندانشناسی ری حیوانهابحثبعضی از شما شود، اگر یمی دانشی هامقولهکه وارد آن ی آخر هاقسمتدر باشید، دیده را  «مفضل
ها یناگوید. یم هروایت چاین  دفهمیینماصاًل  داگر دانش تشریح را بلد نباشیکه کرده  ]ارائه[ به حیوان تصویریراجع . مثالً شویدیمنمتوجه 

 . است به آیات و روایات و دینکیفیت در خدمت قرار گرفتن دانش بشری نسبت
گوید کسی باست، بحث یقینی غیر از بحث تحقیقی است. بحث تحقیقی یعنی من محتوای گزاره را بفهمم، ممکن است بودن بحث یقینی 

مسائل را خواهیم بفهمیم این یمخواهیم بفهمیم. وقتی یمدارد.  ایشود نشست و توضیح داد که این چه فایدهیمکه دارد  ایچه فایدهاین 
مثاًل را به فهمیدن تشویق کرده است؛ ما  هاحوزهبسیاری از خود دین در  صورت خام و مستقیم استفاده کنیم[.ههای دینی بتوانیم از گزاره]نمی

عوالم دیگر را بفهمید،  ،همیدنفس خودتان را بفهمید، عقول را بفهمید، عالم ماده را بف ؛گوید بفهمیدیمدین  ،شناختیی هستیهاگزارهدر 
]توصیه به قشرهای فراوانی  هکم بولی دست. گوید ]بفهمید[. البته به همه نمیفهمیدگوید بمیلی از چیزها را خی .ی قیامت را بفهمیدهابحث

انگیزه تحقیقی وارد بشویم که  صورتبه خواهیمیماگر  ین چندین بحث لیه در لیه و تودرتو است که باید در آن دقت کرد.اکند[. فهمیدن می
 مستقیم استفاده کنیم.صورت[ ]بهی دینی هاگزارهتوانیم از ینموقت همین است، آن فلسفه 

 ود بر آیات و روایات چیست؟های قبلی با تحمیل فهم خس: فرق فهم آیات و روایات به کمک دانش
زبان ست و اگزاره حساس  ند.گویمیبه آن هرمنوتیک یا فهم متن زبان امروز  که دراین یک بحث مهمی است ج: خیلی تأثیر دارد؛ یعنی 

در نظر ای که آیه تر مطرح بشود. یعنی مثالً باید جدی هابحثاین  .خواهید به آن القا کنید خنثی نیستیمنسبت به هر مفهومی که  ؛ یعنیدارد
و پذیرش قبول ، حالت زند. بله نسبت به یک معنارا پس می]ی نامرتبط[ هر معنایی که بخواهید به آن بدهید بپذیرد، معنا طور نیست که ایندارید 

دیده وایات را رو همه آیات ـ که در آن که در یک فرایند اجتهادی ]متعددی[ . مرز بین تفسیر به رأی و تفسیر صحیح همین است. معانی دارد
ی که در علوممه هاز و شناسی، علم سیاست جامعه ،دانش فیزیک ،از عرف عمومیتواند[ ]می شودیمعرضه ـ بر آیات و روایات  باشید

ها به آیات و روایات راه بهتری برای فهم نآی مختلف و عرضه هاطرحما معتقدیم که دانستن  شود ]بدست آید[.تدریس میدنیا  هایدانشکده
د و بع[ م دهیمانجا]را ی پیرامونی اجتهادی هابحثو اجازه بدهیم یعنی به خود لفظ  ؛باید تحمیل کردنفقط است، عمیق خود آیه و روایت 

شویم که به تفسیر صحیح نزدیک ]متوجه می وقتی گرایش نشان داد .پسنددیمکدام را ببینیم خود این مجموعه را عرضه کنیم و ی مختلف هامدل
ارائه هایی که یدهااین  بت بهنسیعنی این مجموعه الفاظ  ی آن است.اصل و ساده سطحاین این گرایش هم سطوح فراوانی دارد و  ایم. البته[شده

هماهنگ و سازگار ]با  الً کام ، راحت و بدون هیچ تحمیلی،العمل، یک عکسهاالعملعکساز میان این  .ها را داردالعملدهید انواع عکسیم
بدهیم  به آیه قرآن هر معنایی کهکه تفسیر به رأی این نیست معنای  . تفاسیر مفسرین را نگاه کنید.تفسیر به رأی نیستدیگر جا این لفظ[ است.

 و بپذیردآن را قرآن لفظ که  هر معنایی .از شیخ طوسی تا الن ؛نداهاین معنا را رد کرد همهها یاخبارای از عدهجز به .یک روایت داشته باشد
یات دیگر در ا آب، کنار هم چیدن این آیه شده باشدآن رعایت  و معانی بیان نحو و صرفو  ، ترکیبشده باشدلغتش رعایت ]علم[  ،تحمیل نباشد

منظور این  .ه شده باشدشناسی غربی گرفتمعنا از جامعه تواند معنایی صحیح باشد[. حتی اگر این]رعایت شده باشد، مییک فرایند اجتهادی 
تفسیر  این معناآیه را بر اساس و ما  گوید،کردیم را میالقا مان معنایی که هاگر آیه  اما های آن بحث قابل قبول است،زمینهنیست که همه پیش

 .ایمه، تفسیری نابخردانه نکردکردیم
ود مانع برای فهم خبطن دارد، اگر ما با فهم خود بطن اول را کشف کردیم و متن هم فهم ما را پذیرفت ]و تأیید کرد[ آیا این  ۷۰س: قرآن 

 شود؟بطون دیگر نمی
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هین است در مکاشفه معتقدند کشف حد وسط که لم همه برا]این دسته از فالسفه[  .[کنندفرآوری عقلی میکشفیات خود را 
تواند در مرحله اقامه برهان یمعالم مثال را مکاشفه کنید آن نقطه حساسی که مثاًل یعنی اگر  ؛آیدیمبسیار آسان بدست 

این است که « راحت پیدا کردن»منظور از توانید پیدا کنید. یمراحت  را است ـکه همان حد وسط ساز باشد[ ـ ]سرنوشت
ام. همن مکرر به عالم عقل سفر داشت گویدصدرا میمالاین است. مثاًل  هاراهبهترین  ه را دارد یکی ازبرای کسی که این دغدغ

  .[ای نیستکار پیچیدهرود ]به کار میعرضی و که برای عقول طولی  هاییبرای این شخص درآوردن لم استدلل

همین  روش کشف و شهودی درحوزه مباحث فلسفیو دخالت مباحث کشف و شهود  هایترین نحوهیجدیکی از 
 .تواند داشته باشدیمنیز تأثیرات دیگری  است که گفته شد. البته

 روش نقلی
بحثی درباره ما در فضاهای علم دینی  .بعد از فرآوری عقلی ، اماشودیماستفاده ]نیز[ در فلسفه از روش نقلی 

ی هاگزارهیم یگومثاًل اینکه می .انواع مباحث اینجا مطرح استداریم.  ی بشریهاگزارهی دینی با هاگزارهچگونگی تعامل 
یعنی چگونه یک گزاره نقلی  ؛ی داردفرایندخود این فرآوری، یک  ،تواند در فلسفه استفاده شودیمدینی بعد از فرآوری عقلی 

علم دینی که ما از اگر بپرسید آیا  .ی دارداین یک فرایندشود. میو در فلسفه قابل استفاده تبدیل به یک گزاره عقلی و فلسفی 
فلسفه اسالمی محل  .سفه اسالمی استلف آن نمونه ،بله دهمپاسخ می ؟ای در فضای اسالمی داردنمونه ،کنیمیمآن بحث 

به  و بردیمیعنی فضاهای عقلی روشی است که انسان به کار  است؛ ی دینی با فضاهای عقلی بودههاگزارهتالقی طبیعی 
ها یک یناباید از تالئم  چگونه کند؛یمبرخورد های دینی انسان با گزاره .انسانی استروش درون یا روش بومیتعبیر بنده 

استناد دینی هم بدهیم، اما این دقیقًا توانیم ما میم در فلسفه همه چیز واقعًا خوب پیش رفته و یگویینم استخراج کند؟علم 
                                                             

 ند.دیگر نیستیکنافی هستند و  دیگریکهای موید یهلها ینا است؛ رجوع کنید و مشاهده کنید چگونهون طبه بحث ب .شودینمنه مانع ج: 
ده لیه بطنی با پنج لیه عرضی  اشته باشد مثالً اگر کسی قدرت د .های طولی داریمیهل ،های عرضی داریمیهل ؛داردمفصلی ون بحث طب موضوع
یک روابط و ضوابطی  .دچار اشکال است]این کشف و فهم[ شود یمعلوم ها با بقیه سازگاری نداشت مینایکی از  آنگاه اگر کشف کند،قرآن را 

 تفسیر کند.که بخواهد معنایی آیه را بر حسب هر هر کسی طور بدون حساب و کتاب نیست که همین .دارد
 آید الزامًا صحیح است؟س: اگر این فرایندی که فرمودید طی شود تفسیری که از دل آن بیرون می

یک  .ها نیستیقبلبطال امنتها تکامل به معنای  .یعنی دائمًا در حال تکامل است ؛فرایند فهم ما از واقع استمانند ا از دین فرایند فهم مج: 
ما از متون دینی  فهم. ال قبل نیستهمیشه تحولت به معنای ابط . اماخطا هم معنا داردها است، یعنی که به معنای ابطال قبلیبسترهایی داریم 

خیلی ار با فهم او خطا است[. ]و مطالب ناساگفهمیده مطلب را  فالنی در فالن قرن این گویندکه برخی میاین اشتباه است  .است گونههمیننیز 
دانی متون دینی بازگرت که را دارد. اعتقاد ما این اس هاتعاملیابی و انواع هم امکان تکامل دارد، هم امکان عمق ،هم امکان خطا دارد .واضح است

ای را یک ترجمهت. اسبر اساس زبان تکوین پیاده شده ]است[ که زبان تدوین  ]متون دینی[ یعنی و باید این را اثبات کنیم. از زبان تکوین است
ابزارهای  باتوانیم واقع را یمهم  ما خوداست. ]یعنی در کنار اینکه[ تر کرده یکنزداین را به ساحت ما و خود خداوند توسط وحی انجام داده 

رجمه برای ما تحجت ظاهری یعنی واقع را  هم قرار داده است. حجت ظاهری])عقل و حس و فهم([ بشناسیم، خداوند برای ما  چنینیاین
 این گشا خواهد بود[.]خیلی راهواسطه را وحی قرار بدهیم ا برای کشف بسیاری از مباحث واقع، ماگر یعنی کرده است.  لسانی و زبانی و لغوی

 .نداهدقت کردبه آن فالسفه  و مهمی استبسیار بحث 
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 پیرامون  ـ الگوی علم دینیـ با هدف ارائه اگر یک مطالعه  ؟محصول استفاده نکنیماین ما از چرا کار انجام شده است و 
حصول این  این رویکردها و چگونگیاستفاده  ، شیوهبه دین و رویکردهای فالسفه اسالمی فلسفه اسالمی صورت بگیرد

خوب ]در این صدرا چند تا گزاره  دینی ارائه کند[.فرایند ]را مورد بررسی قرار دهد، می تواند الگوی متقنی از علوم انسانی 
کردند، چند یم هااستفاده . عمالً متأسفانه تصریح نشده استنزدیک شده اما  فرایندبه بیان صریح این حتی  زمینه[ دارد و

عه قرار دهیم یک بار فلسفه اسالمی را از این منظر مورد مطالما اگر  .کامل نیست چندانداریم ولی هم گزاره تصریح شده 
که کیفیت تعامل مثاًل  متوانیم داشته باشییمگیری علم انسانی اسالمی قوی و موفق در شکل بسیارکم یک الگوی دست
یک نتیجه علمی به  بیان کند و برای ما رای دینی هاگزارهبا  ـ که مقدمات آن را اصالح کرده باشیمـ شناختی ی جامعههاگزاره

 .گیری استمهم و قابل توجه و پیبسیار بار بدهد. این بحث 

همین نکته باعث  .شودیمکار گرفته بهفلسفی  فرایندو ی فلسفی هاگزارهروش نقلی بعد از فرآوری عقلی در بنابراین 
حتی یک مورد هم  .نیست طوراصاًل این .کالم است ،حکمت متعالیه ویژهبه وها فکر کنند فلسفه اسالمی یبعضشده 
مباحث از گزاره نقلی در  گونهچ کهاین .مقدمه یک برهان آورده باشدیک آیه یا روایت را صدرالمتألهین  د بیابید کهتوانینمی

گین همبحث صفات باری تعالی که بسیار سخت و س ،مثاًل در جلد شش اسفار شود یک فضای خاصی دارد.فلسفه استفاده 
استفاده کرده که کمال توحید پروردگار نفی صفات عنه  السالمعلیه نینمؤالماز روایت امیر طورچایشان دقیق است ببینید و 
6است.فرآوری عقلی یک گزاره نقلی . این ستا  

                                                             
ی نیشیاگر پ ؟یینسینی است یا پیشپ السفهرویکرد این ف اند.که عقایدی داشتهفلسفه اسالمی محصول تفکر متفکران مسلمان است . س: 6

از روش عقلی که آید یمشائبه به وجود به دنبال رسیدن به آن اعتقاد هستند. در این صورت این روش فلسفی و با د نتقادی دارباشد اول یک اع
بیاورند. یا  شاهد مثالاز آیات و روایات  ندبا روش عقلی محض به چیزی رسیدباشد پس از اینکه صرفًا پسینی اگر هم د. نمحض استفاده نکن

 اینکه یک راه میانه وجود دارد؟
 ام ممکن است ورود .میعمل کن گونهکند، غیر از این است که در فرایند کار چیمما به یک مسئله را آماده  ورودوری بستر چه امکه ج: این

گویند فالنی عوام الناس میو به بحث بکشاند. مثاًل د نرا وادار ک امیا یک اندیشه عوامانه باشد که یک مشکل اجتماعی  گونهبحث این یکبه 
. عوامل متعددی شویمبحث به ورود به این تحریک  کنیممیهمین مردم زندگی میان ممکن است به دلیل اینکه در  .ه شده استزدجنیا زده غول

شخص یعنی است؛ های خانوادگی پیش آمده ینهزماز  وجود دارد،یی که در غرب هافلسفهاز  بسیاریمثاًل  .ساز باشدتواند برای ما مسئلهیم
ن ما اآل چیزی کهآن  کرده است.ای یک فلسفه که او را وادار به رسیدن بهمسائل حاد روانی داشته و  شخصیتییا مشکالت مشکالت خانوادگی 

و هم  ،ها هم متعدد و متنوعینهزمی اصلی فلسفه در آن رعایت شده باشد. این پیشهامؤلفهشده است که باید با آن برخورد داریم محصول ارائه
فالسفه ما  .ی دینی استهابحثگذارد یمکه تأثیر  اموریگذارد. یکی از یمیعنی خیلی راحت تأثیر است؛  ناپذیر[اجتناب ]و انفکاکغیرقابل 

ن دین برایشان مسئله فلسفی تن دادند. اآلبه این فضا اثبات کردند و را پیامبر و ی خاص خودشان خدا هااستدللمثاًل با  و معتقد به اسالم بودند
 ،محصول عرضه شدهآیا مهم این است که  دنبال ]تعقل و تبیین عقلی معاد است[.بهر باطنشان این است که معاد حق است. الن د .سازدیم

 هازمینهپیش ی از اینمثاًل یک .وجود دارد بسیاری یهاینهزممهم است. پیشبسیار این نکته  و استانداردهای لزم فلسفه را دارد یا ندارد؟ هامؤلفه
های جدید این است بسیاری از حرفزمینه پیش .زندمی یحرف جدیدمشهور شود، در میان مردم خواهد شدن است. چون شخص میمشهور 

 ،رفتید در یک جمعی ، وقتیبیافتید هازبانخواهید زود سر یماگر  شودگفته میخواهد مشهور شود. این خیلی واضح است. یمشخص که 
 ییدشما بگو زنند،یک حرفی میهمه اگر  ید.هر حرفی شده بزن ید وساکت نباششدید، مجلس شورای اسالمی  ر نمایندهاگمخالفت کنید. مثاًل 
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 روش عقلی
 چنینکه اینحالی، دردانیمما معموًل روش عقلی را فقط روش استدللی می .روش عقلی روش خاص فلسفی است

 کنم[.ای به آن می]و تنها اشاره شومینم این بحث وارد]مفصاًل[ من  .نیست

 ولی شود.گفته می یلعقل انتقاکه به آن استدلل کردن است  هاآنیکی از  ؛ای داردعقل کارکردهای بسیار گسترده
که بخش عقل انسجام داریم. گرقل ترکیبع و گرعقل تحلیل ،گرعقل توصیفما . این نیست تنها ]کارکردهای عقل[

الله ءشاکند. عقل شهودی داریم که انیمای عمل یک عقل ویژه م و در آنیابیمیدروسیله آن بهرا  هارهمهنسبت و ساختارها 
کبرا  ،صغرا ؛ ]یعنی[استدلل استتنها ]کارکرد عقل[ کنیم در فلسفه یمفکر ما  داد.م یخواهتوضیح ای این را جلوتر به بهانه

و  شوندیمدانند وارد فلسفه ینمچون کارکردهای مختلف روش عقلی را و ها توجه ندارند یبعضلذا  .این نیست .نتیجهو 
یا تحلیل یا ساختار  به دنبال ارائه آن مطلب ند کهتوجه نداراست؟ شده ناستدلل عقلی  مطلبچرا در فالن  پرسند[]می

7داد.خواهیم در آینده آن را توضیح الله ءشادارد که انمتنوعی کارکردها عقل  است.انسجام و یا ترکیب   

                                                             

راهی برای مشهور شدن شهرت پیدا کند و  بخواهد شته باشد کهیک شخصیت خاصی داشخصی ممکن است  ؟است طورگفته این، چه کسی نه
اشکال  ،فلسفه بسازد، خب بسازدبا آن مخالفت با خواهد یمو شخصی ث فلسفی مطرح شده ن یک بحاآلمثاًل ندارد.  زدنجز حرف مخالف 

ندارد. محصول عرضه شده مدخلیت ها یناپس حرفت باطل است.  زمینه شما از این دست مسائل استتواند به او بگوید پیشکسی نمیندارد. 
 . هدارد یا نتلقی شود را اینکه فلسفه ی براآیا قواعد و استانداردهای لزم را باید در نظر گرفت که 
]و فرایندها[ کردند که این مسیرها یمرعایت  هابحثدر این به معاد و اتفاقًا هم و وحی به هم و خدا اعتقاد داشتند به فالسفه اسالمی هم 

سوف به فیلسوف قبلی انتقاد مثاًل یک فیل ؛گیرندیمدیگر را یکمچ جالب است با اینکه همه فالسفه اسالمی معاد را قبول داشتند، اما  .پیش برود
ا شمو گوید دو مقدمه مخفی بوده یمفیلسوف بعدی  دهد.قرار مییک مقدمه خالی است. این مقدمه را  کند که در این استدلل شما جایمی

در  اند.ید آوردهپدمعاد مسئله ی عقلی هالاستدل. ببینید خود فالسفه اسالمی چقدر چالش برای  و...خراب است  شما مقدمهو توجه نکردید 
این فضای کار  کنند.راف میبه آن اعتمعاد را از نظر عقلی تثبیت بکنیم، خیلی راحت توانیم هم فرضًا اگر به این نتیجه برسند که ما نمیآخر 

ای یک فلسفهبر اساس آن شود که بکوشید یم زهانگیاین  باعث ایجادحتی و هایی از این دست موجب طرح مسئله ینهزمیعنی پیشاست؛ فلسفی 
قائات در بسیاری از الممکن است  ؛در علوم تجربی هم همین است .فلسفه فلسفه است .اما فلسفه طبیعت خاص خودش را داردبنا کنید. آن 

آیا مد نظر قرار داد که ی را آن محصول نهایبایستی  مانع رسیدن به نتیجه شود.تواند ینمکسی  تأثیر بگذارد. رسیدن به نتیجه تجربیفرایندی که 
  ه؟ندهد یا یمجواب آیا  ؟ی تجربی سازگار استهاروشبا 

ها است؟ یعنی در همان فرضشود یا جزو پیششود و در فلسفه توضیح داده می. س: آیا این کارکردهای مختلف عقل نیز فراوری عقلی می7
 گوید مثاًل من عقل شهودی را قبول ندارم؟تواند بگنجد یا کسی میزبان عام فلسفه می

مبانی  ما میق نشده است[.عشناسی ]این مباحث بررسی متأسفانه به دلیل نبود دانشی به نام معرفت .ها باید بحث بشودینابله ج: 
یل به یک دانش تبد ن است همکه مورد تأیید خودمافضایی  ]از طرفی[ .قبول نداریمرا ورود کردند  هاآنآن فضایی که و شناختی غرب معرفت

ما باید تمام  .دنرخیلی قوام لزم را ندا ، اماچند اثر داریمو در این موضوع آثاری شکل گرفته  یک .پراکنده استو در فلسفه و عرفان نشده 
ی متعدد عقل، هاکنشم، به عقل عامثاًل راجع .بحث کنیمبه آن راجع آوری کرده وجمعی معرفت شناختی را بر اساس نگاه خودمان هابحث

، نداپرداخته صل به آنفبررسی شده و مثاًل ذیل عنوان یک وگریخته جستهصورت بهدر فلسفه و... باید بحث کنیم. این مباحث  هاروابط این کنش
 .دانش نشده استیک تبدیل به اما 

 کند؟اشکال وارد نمی زبان عام فلسفه اسالمیبه *این 
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 نقطه آغازین فلسفه کجاست؟
شروع فلسفه از  ؟شودیماین است که فلسفه از کجا شروع مقدمه  ششمینو مطرح کردیم را مقدمه  پنجاینجا ما تا 

داده  نموداین دو طرح را  آثار خودعلیه در تعالیاللهعالمه طباطبایی رضوان اند.ارائه کردهدو طرح حکمای ما  ؟چیست
این است که ما با نفی ارائه شده در فلسفه اسالمی مطرح است. طرح اولی که برای ورود به فلسفه  هاطرح اما ایناست؛ 

یعنی قضاوت فالسفه اسالمی ما در حوزه مباحث اساسی  ؛خیلی مهم استاین بحث  .مطلق سفسطه وارد فلسفه شویم
آن ]جزو[  هابحثبسیاری از این  ؛ی چند مقطع داردشناسمباحث معرفتگیرد[. ]از اینجا سرچشمه میشناسی معرفت

ها ینا ؟یشان چیستهاتعامل ؟چند نوع ادراک داریممثاًل  .شناسی نیستمباحث کلیدی و اساسی و مبنایی معرفت
معرفت و  بهی اصلی که راجعهابحثفالسفه ما  گیرند.قرار میدوم و سوم اما در سطح شناختی است، ی معرفتهابحث

 کهچرااست؛ ی پیش از دانش هابحثاین مباحث،  ، بلکه معتقدنددانندینمی دانشی هابحثشود را یممطرح  شناخت
8دهند را باید رها کنیم.دانند و بار ارزشی منفی به آن میاینکه برخی اآلن فلسفه را علم نمیاصل معرفت است.  بهراجع ما  

است ـ را درواقع اصل معرفت  بهکه راجعـ شناختی ی معرفتهابحثو به همین علت،  دانیمفلسفه را یک معرفت می
کردند. یممطرح ـ چه در قدیم و چه در عصر جدید ـ ها ییسوفسطاکه  ییهابحثیعنی دانیم. های درون فلسفه نمیبحث

 سفسطه است.فلسفه بعد از نفی مطلق یعنی آغاز  ؛شودیمگذشتیم تازه فلسفه شروع  هابحثبعد از اینکه از این 

 نفی مطلق سفسطه. ۱
 ماگویند اگر فالسفه ما می و توضیح داده است. همین طرح را ارائه کرده ةالحکمةبدایدر ابتدای عالمه طباطبایی 

دست پیدا  یتوانیم به واقع خارجیم [.۳]و خارج از ما واقعیت دارد، .[ ۲]واقعیت داریم، و خودمان[ . ۱که ]قبول کردیم 
]در این صورت سفسطه مطلق را نفی  توانیم واقعیت خارج را بفهمیمیمالجمله کنیم ولی فییمگرچه خطاهایی  ،کنیم
هر جا آغاز کنیم[. توانیم فلسفه را از همانگاه میآناست، ] که نفی مطلق سفسطه قبول کردیم اگر این سه اصل را ایم[.کرده

                                                             

 .کس نباید هیچ حرفی بزندهیچ مین را پس بزنیایعنی اگر  ؛ما یک نقطه اولیه داریم .توانیم کنار بگذاریمینماین را  .دارندقبول این را **همه 
 ها را باید در جاینیا و پیش برویم.چینیم برا  هاگامو اصل معرفت شروع کنیم و شناختی از نقطه اول معرفت نیم.پس باید عقل عام را قبول ک

 .کرد و پیش بردخودش بحث 
شود. حداقل ها استفاده نمیشود. در علوم انسانی از این روشس: فرمودید در فلسفه اسالمی از سه روش عقلی، نقلی و شهودی استفاده می

وزه را در ح های متفاوتی است. اگر بخواهیم فلسفه اسالمیهای علم مدرن روشکنند و روشها استفاده نمیدر ظاهر ادعا دارند که از این روش
 ؟ی فلسفه اسالمی در علم مدرن چیستهاروشهای شما برای استفاده از شناختی به کار بگیریم، توصیهروش

یی که در فلسفه اسالمی به کار هاروشتوانیم یمدر علوم انسانی چه نظری داریم و آیا مورد استفاده ی هاروشبه ج: این بحث که راجع
با هم علوم ریاضی و نسانی اعلوم  و علوم تجربیطبیعت هر کدام از  ای است.کنیم یا نه، خود بحث جداگانهمال اعرا در آن علوم هم رود یم

در جای خود به آن باید  طلبد کهیخود این مسئله بحث مفصلی م ؟ی نقلی در علوم ریاضی استفاده کنیمهاروشتوانیم از یمآیا  مثالً  دارد.فرق 
 .استروش کار در حوزه فلسفه بحث ما اکنون  .شودپرداخته 

دهند میعلم بار ارزشی مثبت و به رزشی منفی بار انامند. اما گاهی به فلسفه میفلسفه و آن را علم این را اصطالح . گاهی در مقام وضع 8
 .نداریم توجهاصطالحات این به در اینجا ما  .فلسفه که علم نیست گویندو می
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 چیزی شناسی گفتند هیچبرخی از سوفسطاییان در حوزه معرفت ؛دهدیمش گروهی از سوفسطاییان را پوش یک از این قیود
گروه  گویند.چنین میها ایناآلن خیلی خارج از ما واقعیت ندارد.اما  ،ما واقعیت داریمیت ندارد حتی من. برخی گفتند واقع

توانیم به واقعیت ینمما  ، امااز ما خارجو هم واقعیت داریم ما هم  و گفتندحتی از این هم گذشتند  دیگری از سوفسطائیان
اما واقعیت دارد،  و خارج از ماما یعنی  ؛همین است های رایج[]فلسفه می دانید خیلی از مبانی .خارجی دست پیدا کنیم

 درون خودمان است. حوزه هر چه هست در  ،توانیم به خارج از خودمان علم پیدا کنیمینمما 

خارج از من هم واقعیت  ،من واقعیت دارم رد کردیم و گفتیمهر سه گروه را کنار نظر[ ]اگر شود گفته میدر طرح اول 
کنیم. این طرح فواید یمدسترسی دارم، از اینجا فلسفه را شروع توان الجمله به واقعیت خارج از خودم دارد، من هم فی

من واقعیت  کند که[]یعنی فطرت انسان حکم می .شناختیهای فطری معرفتیهسرمااستفاده از  مانند ؛خاص خودش را دارد
این به من گاهی  ؟جهت تردید روا بدارمچرا بی، دسترسی دارممن هم به خارج از خودم و واقعیت دارد من خارج از  ،دارم

یک . اگر ی مهمی استهابحثها ینابه کجا رسیده است. فضای کار ما ببینید گویم میبه شوخی رسیم یمکه  هابحث
، یدیدخندیمشنیدید همه یمها را یناشما و  زدندیمحرف  ینشناختی بنیادی معرفتهابحثاین از فریقا آی قبائل در سر
 ند،اهبه پرواز درآوردآسمان در هواپیما ند و اهپدید آوردتکنولوژی  را زدند که یک علوم و تمدن و هاحرفچون کسانی این اما 

که کنید یمکه بدوًا شما شک است یی هاحرفها فرماید اینو روش رئالیسم میعالمه در اول اصول فلسفه مهم است. 
به آن و شود یمبرای شما قابل اعتنا که ند اهزد ها راحرفبعضی اوقات دانشمندانی این آن را به زبان بیاورد، اما دانشمندی 

9به غرب عجیب است.  حالت ما نسبت .است مسئله اینطورکنید. میتوجه  در یک حالت ما نسبت به غرب این است که  
 ؟شما کی هستید ؟باشد طوراز کجا معلوم اینکنیم، یمایم و با هم صحبت نشستهما اینجا اینکه گویند به شما میکالس 

نساخته ر خیال خود ها را دینااز کجا معلوم که  ؟ شما باشیمعلوم که از کجا  ؟من باشممعلوم که از کجا  ؟من کی هستم
 اینما  .کنیمیمبا هم صحبت و بینیم یمو یکدیگر را  ن اینجا کنار هم نشستیماآلکه مشخص است[ ما باشیم و... ]درحالی

 مثالً  گویندشناسی به شما میبه نام باستان یکالس دیگردر  سپس .گوییم خیلی علمی استمیو شنویم یمرا  هاحرف
گوید ما بر یم د؟شما دیدیگویید،[ مگر ]اگر بپرسید از کجا چنین چیزی را می رخ داده است. پدیدهفالن سال قبل  ۷۰۰۰
هر دو ما اتفاقًا  .زنیدیمرا  هاحرفشما چون علم ندارید این چنین چیزی شدیم. های دقیق علمی متوجه یشآزمااساس 

شناسی گفته ]و هم حرفی که در باستانم یبینیمیکدیگر را  ویم اهیعنی هم اینجا که کنار هم نشست ؛حرف را علمی می دانیم
 شود[ می

این که د در اخبار آم ؛کردندقدر سریع آن را پنهان من تعجب کردم چکه یک بحثی مطرح کردند قبل چند سال مثاًل 
اما ما اآلن به این کردیم. یماشتباه ـ را  هزار سال مثالً مدت زمان زیادی ـ دهیم، یمهای رادیو اکتیویته که انجام یشآزما

شواهد پذیریم. ممکن است می عنوان علمبه راحتی بهرا  هابحثهمه این نگریم. میبه مثابه یک علم متقن محکم علوم  
 گیرد. یمشناسی صحیح اسالمی انسانی شکل ها در بستر معرفتینا ، اماداشته باشد ی همعلمی محکم

                                                             
 وجود دارد مقصود است[. عنوان یک مجموعه]بلکه هر آنچه در غرب بهرب فیزیکی نیست . منظور از غرب، غ9
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توانم به واقعیت خارج از خودم یماینکه من و خارج از من هست و من هستم هرحال یک طرح این است که[ ]به
گاهی از اوقات سّر اینکه بلکه به این بپردازیم که  پردازیم.اما ما به آن نمیند اهبحث کردرا بحث نکنیم. البته علم پیدا کنم 

که در ابتدای یک طرح  و پیش برویم.یریم بعد را پی بگبه از این  ؟چیست فهممیمدرست اوقات گاهی و کنم یماشتباه 
و من هستم  فرمایند: هیچ تردیدی نیست کهتوضیحاتی دارند. میآنجا بدایة الحکمة آمده است، همین است. عالمه در 

فرمایند همچنین ند و میدار ی هم یک بیان چهارمایشان  .توانم علم پیدا کنمیممن به واقعیت خارج و خارج از من هست 
در فضای اما شناسی غربی خطا موجب تخریب دانش است، در فضای معرفت .کنمیمندارم که اشتباه و خطا  تردید

 ؛خطا رفیق علم استتعبیر بنده این است که اصاًل  .معرفت استو ید علم ؤاتفاقًا خطا مفلسفه اسالمی شناسی معرفت
شناسی نداریم و ما اآلن بحث معرفتخورد. یمخیلی چیزها به هم اگر خطا نباشد  ؟شود خطا وجود نداشته باشدیممگر 

1شوم.لذا اکنون وارد این بحث نمی 0  

                                                             
1 شناسی غربی متوقف شویم. شناسی و علوم غربی وجود دارد در صورتی است که در موضع سلبی معرفت. س: تعارضی که بین معرفت0

 توانیم به پدیدارها شناخت پیدا کنیم.ید میگوکنیم، میگوید ما به بیرون از خود علم پیدا نمیای که میهمان نسخه
شناسی دیگر در دانش باستانافتد. اتفاق میپدیدارها در درون شخص و انسان  ؛ چراکهکنیمیمخیلی مشکل پیدا  ]اگر گفتیم[ پدیدار، ج:

خ داده، آن حادثه پیش آمده این اتفاق روده، یعنی واقعًا چند هزار سال قبل آدم ب .است طورهمین واقع است که این ؛شودینمتوجه  هابحثاین به 
 یشواهدبه  یعنی شما ؛شودیممسدود  خیلی باب گفتگو ،باشدمطرح اگر بحث پدیدارشناختی اما  .کندیمها را عالمانه تلقی یناهمه  است؛
 ]و دیگران به آن دسترسی ندارند[. در درون شما استکه  کنیدیماشاره 

یدن به واقع بدانیم، لم دارند خلط شده است. اگر واقعًا هدف علم را رستوقعی که بنیانگذاران ع وتوقعی که عموم از این علم دارند  س: بین
 حرف شما صحیح است، اما اگر هدف را کاربرد بدانیم...

 طرح کرد.م را هاین حرفاشود ینمشناختی بر اساس این مباحث معرفت ؛خود کاربرد خیلی مشکل داردج: 
 رود.شود روی این مطلب بحث کرد اما آن تعارض از بین میس: می

یی که بر اساس هابحثدرباره ار بیک اما د از کجا معلوم است ما هستیم، نگوییمیعنی یک بار  ؛ها گفتمینادر واقع تلقی خودمان را از  بنده
شناسی و علوم رض بین معرفت])از بین رفتن تعا مطلب خواستم آنینم من .علمی استند کاماًل گوییم شود،مطرح می شواهد بسیار ضعیف

توانند درست ینمقدم گرچه من معت ؛را درست کردند هابحث ینابه جایی رسیدند که  ها. آنصحیح استمطلب بله آن  ؛را بگویم غربی([
؛ علم همین چکار کنیمر؛ مثاًل بگویند: همین است دیگولی بالخره باید  ؛بدهند]به این مباحث و تعارضات[ انسجام توانند ینمیعنی کنند؛ 
شناختی دل آن مبانی معرفتبرویم در یعنی اگر  ند؛بگوی ندتوانینمتوانند بزنند، همین کلمات را ینمهم را  هاحرفکه همین درحالی است.

برخورد خواهیم بست عجیب به یک بنکنیم که[ برویم ]مشاهده می شناختیدر آن اساس مبنای معرفت]این ناتوانی مشخص خواهد شد[. اگر 
بست ک بنیبه  .تواند بگوید من خودم را بکشمینمحتی  ؛تواند ساکت باشدیمو نه تواند حرف بزند یمنه  هایی که شدهیتلقیعنی با کرد. 

به محض اینکه  ت؛بازی کرده اسه مبانی آن را قبول ندارد شناسی کدر زمین معرفت ،تا شروع کند به حرف زدنکند. برخورد میانگیز شگفت
توانند ینممعتقدم  بنده .سازگار نیستزند[ ]با حرفی که در علوم میکه مبانی آن حالیاست. در شروع کرد یعنی خیلی از چیزها را پذیرفته

ما باید اصل واقع و ]بنابراین[  .توانیم سازگاری ایجاد کنیمینمبزنیم را بخواهیم همین حرف ها، اگر ما هم نه تنها غربی، کنند سازگاری ایجاد
 ها باید بحث کنیم. ینا .تمام شد رفتو ردیم کحل طور نیست که این .کردو بررسی ها را باید بحث یناباید قبول کنیم. اصل شناخت واقع را 

در این مشکالت را شویم که باید یمخودمان  به لحاظ فضایها دچار مشکالتی ینااز خود ما در تلقی خیلی از اوقات خواستم بگویم یم
 .نظر داشت
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این خطا کنم که چکار  .کنمیمخطا هم  اماکنم یممن به خارج علم پیدا  و خارج از من هست]به این بپردازیم که[ 
 بگذارم؟ مراحل واقع را پشت سر و دائمًا در حال تقلیل باشد

ی هابحثیک طرح برای ورود به فلسفه نفی مطلق سفسطه است. نفی مطلق سفسطه یعنی ما اگر وارد  راینبناب
رسیم یمگاهی از اوقات به واقع  ،سه مرحلهندن این پس از گذرا .شویم بعد از گذر از این سه مرحله استیمفلسفه اسالمی 

یم و اگر اشتباه داریم واقع را بفهمیم و بهتر بفهمتا یی کنیم هاتالشقصد داریم ن اآل .رسیمینمگاهی از اوقات به واقع و 
 است. این یک نحوه ورود به فلسفه .اشتباهات را تصحیح بکنیم

 نفی سفسطه مطلق. ۲
از یلی خاز باید که چرا نکته منفی دارد؛ ورود به فلسفه ]نفی سفسطه مطلق است[ که از یک جهت یک نوع دیگر از

ا نکته مثبت آن این ام و به نقطه نخست برویم.و تردید کنیم  شکها باید آنو در همه  کردهعبور خود های فطری یهسرما
  .کندیمبیشتر را بحث کنیم  هاآنتوانیم با یمدایره کسانی که است که 

 فلسفه با ،قبلیدر طرح است. طرح قبلی این غیر از  .فلسفه با نفی سفسطه مطلق شروع شودکه این است طرح دوم 
سفسطه مطلق یعنی  شود.آغاز می فلسفه فقط با نفی سفسطه مطلق طرح،این اما در  ،شودیمنفی مطلق سفسطه شروع 

 گونهبخواهد این به ضرس قاطعتوانید بگویید. اگر کسی ینمهم هیچ چیزی شما  .واقعیت ندارد، حتی کلمه چیزی هیچ
البته  .توانید بکنیدینمهیچ صحبتی با او  و باب گفتگو با چنین انسانی بسته است نداهگفتاقدام بکند، فالسفه ما رسمًا 

                                                             

ها ممکن است رخ دهد. من هستم، خارج هم هست و من به خارج دسترسی دارم، اما معیار س: یک شک دیگر هم عالوه بر این شک
 تطابق فهم من با خارج چیست؟

ا در معیارهین ا ]همان هم معیار تطابق فهم ما با خارج است[. ،خارج هستو ** شما همان معیاری که باعث شده بگویی من هستم 
اریم، در ما هست ندآنچه در ما هست با آنچه در واقع برای مطابقت چون از بس گفته شده ما معیارهایی  شود.استخراج میشناسی معرفت

به شما همان و خارج هست،  دهد بگویید[اجازه می، ]به شما من هستمدهد بگویید[ ]به شما اجازه میکه مالکی همان است. نهادینه شده 
رفته و رفتهرویم یمپیش  هامالکبا همان  .دنی واحد دارهامالکها یناهمه به خارج دسترسی پیدا کنم. توانم یممن  دهد که بگوییداجازه می

ون دفاع چمن  .های فراوان ادراکی داریمیهلما یابیم. را میتعامل انواع ادراک  تدریج، بهفهمیمیممراتب ادراک را کم و کمکنیم یممنطق درست 
مورد[ به دنبال اثبات چه  ۵۰۰کنند. خب با این را ]برای اثبات خطای ادراک ارائه میمورد خطای چشم  ۵۰۰که مثاًل  ام، متأسفانه دیدهکردمیم

  ؟تعامل دارند یکدیگربا  گونهها چیهلین ا ...لیه عقل، لیه قلب ،للیه خیا؛ چندین لیه ادراکی داریم م؟فقط لیه حس داریما مگر  هستید؟
حسب کاری که  هب به نظر بنده ـ ولی ]اگر[ مواظب باشیم، برود. را تحریک کرده خیلی از فضاها را جلو هاذهنشناسی غربی همین معرفت

 این فضاها را سامان داد و پیش برد.شود ـ میکردم 
توانیم خودمان را از پدیدارشناسی بر اساس پدیدارشناسی مطرح شده است؛ مثل نظریه رشد  شناختی ژان پیاژه. ما نمی هاس: برخی از نظریه

 ها مهم است.رها کنیم. این بحث
در ها ینانیست. به آن رسیدند  هاآنی مهمی است ولی جواب قطعًا آن که هابحثها ینامن گفتم  ؛گویم بحث مهمی نیستینممن  ج:

خیلی فرق  ،ر شما شکل دادهدنه واقعی که این پدیده را  ،فضای پدیدارشناسی را مطرح کنید اً یعنی اگر شما منحصر؛ گذارد یمتأثیر ها انشد
ایجاد به دنبال  بنده تنها .نیستها اینما  بحثبررسی شود. ها سر جای خودش ینااجازه بدهید  .رسمیمکه من به واقع  وقتی با آن دارد

 بودم که این فضا را توجه داشته باشید.تردیدهایی در شما 
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گمان ها یبعض .واقعًا هم درست است .نداهبقیه هم قبول کردو داده  یابن سینا طرح]از جمله[  است. یی داده شدههاطرح
مورد تنبیه قرار عنوان معالجه ـ ـ بهرا شخصی  چنینپیشنهادی که فالسفه ما داشتند این بود که  .طرح نادرستی استکنند می

درد  پرسیم[کنید. ]آن وقت از او میکند که چه میشود و اعتراض میفریاد او بلند میبالخره  راکهچشود.  درمان تا بدهند
بگوید از  شودیمبالخره مجبور  ؟نزدن چیست ؟زدن چیست ؟هستم همن ک د؟هستی هشما ک ؟درد چیست؟ غیرچیست

تواند یممن معتقدم البته  .است این یک راه درمان .کم خودم را قبول دارمدستدهد، میان این پدیدارهایی که برای من رخ می
زنید. در پاسخ کند که چرا میشد، اعتراض میوقتی تنبیه زیرا  ؛تواند خارج از خودش را اثبات کندیمجلوتر هم برود. مثاًل 

این کنی. یمخودت را اذیت سازی و ه کسی؟ اصال کسی نیست، خود شما برای خودت پدیدار میشود که چگفته می
 ]این راه درمان است[.سفسطه مطلق شده گرفتار برای کسی که  مطلب را نباید ساده گرفت.

معرفت  برای ساختناستدلل شما شود گفته می هابحثدر این بارها شود. می انگاریهسادًا بعض هابحثدر این 
برای توانم ینممن و ست چون محل بحث من خود استدلل ا ؛توانم استدلل کنمینممن که متوجه نیست اصاًل  چیست؟

 ه آنبشخص  مباحثات منطق خاصی است. مثاًل من باید تحلیل بکنم، باید تا خوددست دلیل بیاورم. یعنی منطق اینآن 
]چراکه در مقامی است که باز  .تمام شدو دم توانم بگویم استدلل کرینم وجهچهی؛ بهباید این فضا را باز کنممرتب  .برسد

های متعدد نمونه ورا با حوادث ام بدهم و او کارهای عملی انج ،تبیین کنم وباید تحلیل  مدام .استدلل چیستپرسد[ می
مثاًل با نم یا کبتوانم استدلل من در مقامی نیستم که بیاید. بیرون خودش  ]تا مسئله برای او حل شود و از[ برخورد بدهم

]اگر  توضیح بدهم؟ گونهتوانم اینیمآیا  .کندیمگونه عمل بدن شما اینکه توضیح بدهم  او های فیزیولوژیک براییلتحل
یک طبیعت  بنابراین ه؟ایی یعنی چفعل و انفعالت شیمی چیست؟بدن من  ؟ها چیستیناگوید یمگونه عمل کنم[ این

فسطه مطلق شد، سگرفتار کند. اگر کسی یمای طلب یک منطق ویژهو خاصی برای تحولت فطری او باید انجام بشود 
 .با او از این دست کارها انجام شودباید شود بلکه فلسفه با او آغاز نمی

 شناسیشناسی با هستیاصل الواقعیة؛ تالقی معرفت
تواند ]می یک واقعیت را قبول کرد و با انجام مراحل مذکور درمان شد و[]شخصی که گرفتار سفسطه مطلق بود 

؛ که این شک واقعیت داردکند کم قبول دستتواند باشد؛[ مثاًل طرف بحث فلسفی قرار گیرد. این واقعیت هر چیزی می
تعبیر « ةاصل الواقعی»عالمه از این ]واقعیت حداقلی[ به  .واقعیت دارد شک و اینکه هیچ چیزی وجود ندارد،این  خود
تر یعوسم است و دایره آن این طرح دو .کنیمیمبحث فلسفی را شروع او ما با پذیرفت، یک چیزی را کم دستاگر کنند. می

  .گیردیمدربررا  هاانساناز خواهد شد و خیلی 

این نکته  .نیستندو دیگر از هم جدا خورد یمشناسی گره یشناسی با هستمعرفتای است که اصل واقعیت نقطهاین 
شناسی با این نقطه تالقی معرفت .گوییدخودش را می]بلکه[ دیگر بحث تطابق با واقع نیست،  .است بسیار مهم

 .ستارزشمند ابسیار شناختی است. یک چیزی قبول کرده که بحث مطابقت در آن مطرح نیست و این شناختی و واقعهستی
  .های این معنا بسیار ارزشمند استیعنی درآوردن ویژگی
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های فطری داریم، چون ما سرمایهگوییم چه میکنیم، اگریمبحث گونه دیگری با او[ ]به اگر کسی این را قبول کرد
بحث  با او ]به این نحو[ ،برسد)سفسطه مطلق( به اینجا . اما اگر کسی خواست بحث کنیماز فضاهای جلوتر شروع به 

و در  فلسفه علم استدللی است راکهچ ؛محاجه کردتوان با او نمیبایستد، خود کنیم. اگر بخواهد روی سفسطه مطلق یم
ارهای برویم و کپیش از دانش ]به سراغ[ باید . پس معنا نخواهد داشت]برای او[  بکنیم و اینهای عقلی یلتحلباید آن 

گویند خود این فلسفه میآورند و میحساب به فلسفه را این  . البته بسیارییستاین دیگر فلسفه نانجام دهیم که  یدیگر
 قبل از دانش است. و پیشادانش  ، اما اینفلسفه دانش و علم است زیرا ؛این فلسفه نیست معتقدندفالسفه ما اما ست، ا

واقعیتی وجود ندارد  هیچاصل یا اصل شک  ـ ولوکم یک اصل را دست و اگر کسی از سفسطه مطلق خارج شداما 
های فالسفه ]متقدم[ ما چندان مطرح نبوده است و بیشتر در . این طرح در بحثکنیمیمما با او فلسفه را آغاز  ـ را پذیرفت

 ةالحکم ةدر نهایبر روی این طرح کار کرده و  علیهتعالیاللهویژه عالمه طباطبایی رضوانمباحث فالسفه متأخر شده است. به
را  پذیرش اصل واقعیت خداهمین گوید من با یمایشان حتی جالب است که  است.داده ارائه  ای از این طرح رایک لمحه

هم  :ای استیک نقطه ویژه .پذیر استیعنی ایشان معتقد است اثبات خدا قبل از فلسفه هم امکان م؛کنیماثبات  اوبرای 
را معرفت و از آنجا ما یک معرفت را قبول کردیم  .شودیمکثیر تمعرفت  از این نقطهشناسی و معرفتو هم شناسی هستی
یی هابحثاز پذیر است امکاناین امر  گونهچاینکه  .همراه است تکثیر قبول داشتن واقعیات تکثیر معرفت با .کنیمیمتکثیر 

 .است که در جای خودش باید مطرح بشود

  .ه مطلق آغاز خواهد شدفلسفه یا با نفی مطلق سفسطه یا با نفی سفسطبنابراین 
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