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  چكيده
بيني در   تفسير جديد از شناخت در عصر پسامدرن سبب تغيير جهاني هارائ

 ، عناصر فكري مختلفي استي بردارنده دوره اگرچه در اين .فرهنگ غرب گرديد
نويسنده بر . نمايد  مير مذكوي نويسنده بحث خود را محدود به جزء معرفتي دوره

پيامد و پسامدرن، عصر  شناختيِ  مباني معرفت ضمن بيان تحليليِآن است تا
 يا مدعباره  در اين .دكنآن را در قالب نگرش ديني بررسي شناختي  لوازم معرفت

  وپسامدرنعصر شناختي   است كه ميان مفروضات و مباني معرفتاين نويسنده
 با بازنگري در پسامدرنعصر . ي وجود ندارد تعارضمباني معرفتي موجود در دين

 به حقيقت  و تفسير جديدي از عقالنيت،عصر جديدشناختي  مفروضات معرفت
از دست رفتن اعتبار ، تنيدگي ذهن و عين  به درهمتأكيد. همراه خود آورد

 ذهن در فرايند ي هطرفانه و منفعالن  بيكنار نهادن نقش  وابژه - تفكيك سوژه
 ي منزلهتوان به   مي.اين دوره استشناسي   معرفتي عمدههاي  از ويژگيشناخت 
 در اش مباني معرفتي با توجه به پسامدرن عصر  تحقيق پذيرفت كهي نتيجه

تري  تر و موفق شرايط مناسب  قادر است، مفروضات معرفتي عصر جديد بامقايسه
وجود . نمايدديني فراهم هاي  باورارزش و جايگاه معرفتي  را در دفاع از

 ناپذيري فعل االهي كه مستلزم كران(ناپذيري خداوند  هايي مانند كران آموزه
بيني   جهان وقوع من غير احتساب امور در دين باي ايدهچنين  هم و )است

 .  استپذير  توجيهپسامدرن

   .مبناگرايي -4 ،پسامدرن -3 ،دينيهاي  باور -2،شناخت -1: يكليدهاي  واژه
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 ي باره در،كنون ز زمان يونان قديم تاا. نظر فيلسوفان بود   موضوع اختالف،يل فلسفياز مسا

در ها  از جمله تفسير و برداشت. توان برشمرد  مي متفاوتي رااي آر،چيستي و مباني معرفت
 در فرهنگ غرب بيني   جهان طور جدي سبب تغيير  خود بهي  كه به نوبه،وص معرفتخص

  . استپسامدرن از شناخت در عصر تفسير جديد ،گرديد
 اطالق 1960 هاي بعد از كه به سال اي از تاريخ فكري غرب است  دوره مدرن عصر پست

از   عصر روشنگريراييِگ    عقلكشاندن نقد  به بايادشده  ي دوره )181 :ص، 6( . شود مي
 و) 28: ، ص40 (شتايننگشناختي ويت  و تأمالت زبان)81: ، ص16 (گاردرك كسوي
 شكل يافت و زدگي نيچه از انساني كه متفكران عصر مدرن به دنبال ساختن آن بودند دل
بيني رايج در آن تمايز و تعارض  با عصر جديد و جهان...  شناسي، سياسي و لحاظ معرفت  به

عصر مدرن هاي  و آرمانها   ارزشي نيچه از جمله متفكراني است كه در مقابل همه. دارد
 با  كهد به دنبال اين بووي.  خود قرار دادسختهاي  را در معرض نقاديها   آنايستاد و

 و دوگانگي مطلق را كه هددبه انسان  جايگاه جديدي ،انسان و عقل تحليل جديد از هستي،
ه شده  مسلم انگاشت، ميان انسان و جهانساير فيلسوفان عصر جديد دكارت و ي در انديشه

شك و تجديد نظر در  موجب دو جنگ جهاني اول و دوم. هد ترديد قرار ددر معرض بود
يفي مدرن نام و توص  پست،از اين حيث. گرديد اميد به تعالي مطلق به مدد خرد مدرنيته

. اند  غرب مدرن معترضي ر درون جامعه به موقعيت انسان داست از گروهي از متفكران كه
 ي  فيلسوفان مدرنيته وسيله كه نزد،وي عقل را.  نمودنقش مهمي ايفادر اين خصوص نيچه 

كشاند و حاصل شناخت عقلي را چيزي جز   مي به چالش،است مطمئني براي شناخت
 ،با آن بنياد خردباوري و ستيز به چالش كشاندنظهور نيچه و با  .داند  نميگري افسون

 مدرن فرصت ظهور  جديدي موسوم به پستي  و دورهدرس  ميبه پايان خودمدرنيته كم  كم
 غرب به بازگشت به سوي مفاهيم كهن ي   تمايل جامعه« ي اين دوره نشان دهنده. يابد مي

ي به صور فرهنگي  و فرهنگ مدرن از طريق بازگشت جزيل جامعهيگويي به مسا براي پاسخ
هاي  در حوزه »پسامدرن« بنابراين اصطالح .)55: ص ،4( »دد با آن استسنتي و اتحاد مج

 اين عنوان ذيل و فيلسوفان متعددي رود و متفكران  ميفكري و فرهنگي گوناگوني به كار
 ،در واقع. دريدا و ريچارد رورتي ميشل فوكو،  مانند فرانسوا ليوتار،؛گيرند  ميقرار

مفروضات فلسفي ها و  مايه  فكري است با درونگر فضايي فرهنگي و مدرنيزم بيان پست
. )10: ص ،5( ترديد با فضاي فرهنگي و فكري گذشته متفاوت است  بيخاصي كه

 دوم قرن ي مدرن در نيمه  پستي اي در ظهور و رواج انديشه فلسفي عمدههاي  جريان
گارد ركهاي ك يتوان به نقاد  مياشاره شد،چه در باال   چنان،بود كه در اين ميان مؤثر بيست

نشتاين، نيچه، هايدگر و توماس گشناختي ويت گري، تأمالت زبان گرايي عصر روشن عليه عقل
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 بيني  جهان،هاي خود براي فرهنگ غرب  با نقادييادشدهمتفكران . كوهن اشاره نمود
تفاوت  كامالً ،مرسوم بود) عصر جديد( چه در گذشته  نمودند كه با آن جديدي را مطرح

هاي عام و  مدرن در تقابل با ويژگي  وجود مشتركات عام ميان متفكران پست رغم  به .داشت
 و از كشوري به كشور  به فيلسوف ديگر ي از فيلسوف يزممدرن بيني عصر جديد، پست جهان
  .دكن  ميي متفاوت پيدا شكل،ديگر

ديني با تكيه بر هاي  تحقيق حاضر نشان دادن ارزش و جايگاه معرفتي باورهدف 
 از  وجود دارد عبارت استباره  پرسشي كه در اين. صر پسامدرن استفروضات معرفتي عم

اي در مقابل  مد و نتيجهآ خود چه پيشناختي   با مفروضات معرفتپسامدرنعصر كه  اين
بيني كلي و مفروضات   همان جهان،مدرن در اين نوشته مراد از پست. دهد  ميدين قرار
مراد از . يابد  تقابل با عصر جديد در فرهنگ غرب ظهور ميكه در  اي است شناختي معرفت

اعتقاد به وجود خداوند و ساير عقايد يعني  ، االهي مشترك ادياني   نقطه هماندين نيز 
شناسي عصر جديد   شناخت  نقد مفروضات ضمنمدرنيته پسا آيا حال. خداوند استي  درباره

  را به   آنشود يا بايد محسوب مي  براي ديند  چالش و تهدي، مفروضات ديگر نمودن    و مطرح
خواني   متفاوت است و از هميزمپسامدرنداران به  نگاه دين  نگريست؟ عنوان يك فرصت

كنند   ميپذيرند و تالش  ميكنند و برخي ديگر آن را  ميبرخي آن را نفي. وردار نيستخبر
آلوين پلنتينگا از جمله . ر نمايندامدرنيستي آشتي برقر ديني و لوازم پستهاي  تا ميان آموزه

با ارزش طور ضروري  مدرن را به فيلسوفان معاصر است كه مباني معرفتي رايج در پست
 يزم پست مدرن،حتي از نظر برخي. )422: ، ص19 (دندا  نميمعرفتي باورهاي ديني ناسازگار

، 13( ده استمذهبي فراموش شهاي  به معني فراهم شدن شرايط براي امكان بازسازي ايده
 ، معرفتي  درباره، و ديگران دارد ارت، الك كه ريشه در آثار دك،صر جديدع .)11: ص

  نقد مفروضات. گيرد  قرار مي مدرن  نقد انديشمندان پستند كه محلك  مي مطرحضوابطي را 
يكي از  دنبال خواهد داشت؟ و لوازمي را به  لحاظ ديني چه هزينه عصر جديد بهمعرفتيِ
.  با دين است)اش شناختي با توجه به مفروضات معرفت(ناسازگار ديدن اين دوره ها  ديدگاه

پسامدرن و دين قرار شناختي  مباني معرفتنداشتن  تعارض ، ديدگاهدر كنار چنين نگرشي
 مدرن عصردر    معرفتو مباني مشترك ها  مختصر ويژگي ضمن بيان،در تحقيق حاضر .دارد

با تمسك به برخي  ،ادامه در .شد دفاع خواهد مدرن ين با پستسازگاري داز مدرن،   پستو
 دين در ي معرفت  شأن دفاع از داده خواهد شد كه  نشان،ه در اسالمژوي هديني بهاي  آموزه
ات و د اعتقا با عقالنيتباب در مقايسه با عصر جديد و ضوابط سختي كه در يزم،مدرن پست

   .برخوردار است يشترياز امكان ب ،كند  ارائه مي حصول معرفت
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  عصر جديدشناسي  باني معرفتم. 2
   انسان و ي هـ مسأل،راطـد استادش سقـ اگرچه همانن، افالطون در كار فلسفيي دغهـدغ

 : كه فيلسوفان قبل از سقراط آغاز نمودندنمودز افلسفه را از همان جايي آغ، تربيت بود
  از بحث به افالطون را،كت و ثبات حرازشناختي  اما بحث وجود. بحث از حركت و ثبات

باور صادق  «ي منزله  بهتعريف و تصور وي از شناخت. دهد  مي شناخت سوقي مسأله
  اي معرفت ارهز هر گكند؛ مي  رونق خود را حفظ،تا عصر جديد ،)405: ، ص19( »موجه

شرط . ايدشناختي پيدا نموده و كسي بدان باور نم  رواني  كه جنبه  مگر آن،شود ناميده نمي
خواهند بود كه صادق نيز باشند باورها زماني معرفت. باور استبودن    صادق دوم  .شرط سوم 

  ه فراهمي بايد توج،دادن صدق يك باوربراي نشان .  يك باور است نگي صدقناظر به چگو
را پي   شناخت تصور سنّتيِ، ويشدن با بحران معرفتي و مواجه تبا ظهور دكار. نمود

 عقايد دو ،بنابر مبناگروي. داد  مبناگرايي را توسعه  ي  نظريه،تبعيت از ارسطو در  وگرفت
  بوده، ذاتي اند كه داراي توجيه  اعتقاداتي پايه عقايد. پايه عقايد پايه و عقايد غير: اند دسته

   و توجيه نيست، ولي اعتقاداتي كه فاقد توجيه نياز به قرينه ها  آن  براي تصديقبنابراين
اي كه   براي خروج از بحران معرفتي  دكارت.)3: ، ص9 (پايه نام دارند اند اعتقادات غير  ذاتي

 وي به .)144: ، ص10(  متوسل شد مبناگروي معرفتي   رو شده بود به نظريه با آن روبه
براي وي روش شك و ترديد را  .دنبال يافتن مبنايي بود تا درخت معرفت را بنيان نهد 

  ابتدا بايد در هر،به شناختبراي نيل كه كند   مي  و توصيهگيرد ه كار ميبچنين هدفي 
 ري نيافت،تس و شك در آن مانداگر اعتقادي از ترديد در امان . چيزي ترديد نمود

اند،   وضوح و بداهت  پايه داراي ويژگي اعتقادات،نظر دكارت   به.  استشدن ي مبنا شايسته
 در ،نظر او   زيرا به،داند بيل اعتقادات ميقجود نفس را از اين وي و. ندترديدناپذير بنابراين

داشتن صفت  كه ترديد جايي داشتن و از آن  مگر در ترديد،توان ترديد نمود چيز مي  همه
براي .  يعني ترديدكننده؛ استفسباشد تا موصوف ترديد باشد و آن ن بايد كسي ،است

 و   شك، راه يابد ترديداگر در وجود ترديدكننده زيرا ، وجود داردقطعاً ترديدكننده ،دكارت
هاي معروف عصر  از چهره(...  و نزد دكارت، الك.دهد ترديد اعتبار خود را از دست مي

  فاقد توجيهكه اعتقادي  است   صورتي و اين در، باشد  مبتني بر قرينه بايد عقايد يا)جديد
. ديرگ قرار مبنا براي ساير اعتقادات ذاتي،  دليل داشتن توجيه به ا و ي باشد،)پايه غير(ذاتي 
 در اين تصور تعبيه شده »ي صدق آن است كننده پايه بودن يك اعتقاد تضمين«فرضِ  پيش
   پايهبنابراينو شود  ميمحسوب   اعتقاد صادقي نيز،دليل ترديدناپذيري  بههايپاعتقاد . است
معرفت نزد باب فرض ديگر در   پيش.ست ه نيز آن صدقي كننده   تضمين يك اعتقادبودن

در نظام .  به توجيه استشانلحاظ نياز داشتن عقايد به تفاوت ،فيلسوفان عصر جديد
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 ، شناختبودنِ تأثير ارسطو، براي ممكن تحتو طور پيشيني   به، عصر جديدمعرفتيِ
 يهنياز از توج لحاظ ذاتي بيشوند و برخي عقايد به   نمي ريستهطور يكسان نگ   بهاتاعتقاد
 شأن ،لحاظ معرفتي   به، همه،د و عقايدشو مدرن نقد مي  فرض نيز در پست اين پيش. هستند

   .واحدي دارند
. ت است عقل در فرايند شناخ اعتماد به شناسي عصر جديد فرض ديگر معرفت پيش

را   عقل قادر است تمام اعتقادات پايه،عبارت ديگر ل گردد و بهعقل قادر است به معرفت نائ
 معرفتي   سرنوشت، قادر است با رعايت ضوابط منطقيها،  بعد از شناخت آن،ف نمودهكش

اي   چنين شأن و برنامه، جديدي  گذار فلسفه  پايه، دكارت. نمايد ساير عقايد را نيز تعيين
    .)263: ، ص11 (قائل بودبراي عقل 
فان قرار  فيلسوتأكيد  مورد،اري به مدد عقل در عصر جديد و عصر روشنگريرستگ
 .)167: ، ص25(  ناخرسند بودند،جز ايمان به توانايي عقل نوع ايمان به از هرها  آنگرفت و 
 تصوري از  دليل چنان به. شود گري دوران طاليي عقل محسوب مي  عصر روشنبنابراين

 در انطباق  ي نظريه: شود  مي  شناخته،شناسي عصر جديد  در معرفتي ديگر فرض عقل، پيش
 ، فاعل دانايي ي منزله ذهن به . انطباق ذهن با عينيعني در اين دوره   حق.قيقتحتعريف 

 بنابراين.  از ذهن است  و بيرون  جهان عين منطبق بادهد را در اختيار انسان قرار مي چه آن
  . آن  نه ساختن، بود  عصر جديد كشف حقيقت رايج دري دغدغه
  

  يزممدرن پساشناختي   معرفت فروضاتم. 3
در شناختي رايج در عصر جديد   تمامي مفروضات معرفت،مدرن پسا  ي  ظهور دورهبا
  نمايش درآمد  به  در غرببيني جديدي  جهان،ترتيب و بدين قرار گرفت   نقد و حملهمعرض
 ،پسامدرن جريان .دنمو  رفت  پيش،بيني عصر جديد گزيني با جهان روز در جاي به كه روز

 اجزا و عناصري متفاوت ي دارنده دربررش انسان مدرن به جهان،ه نگ نهضتي عليي منزله به
و  كلي، نفي مفاهيم واحد.  معرفتي آن استي است كه تحقيق حاضر محدود به جنبه

، امدرن به كثرت متفكران پسي وسيله ه در ساختارگرايي عصر جديد ب رايجهمگانيِ
اي  بيني  از جهانيزمدرنپسام .)182 :ص، 6( شود  مييت و فرديت تبديليجز، چندگانگي

نام عقل و علم ه  ضوابطي بغلبه كردن. ر ناكامي علم و عقل استگ كند كه بيان  ميدفاع
 به ، حيات آدمي را با بحران مواجه نمود، نظام معرفتي عصر جديد بر انساني وسيله هب

ايي را ه  نقشهيزممدرن اما پست.  سبب محدود شدن او گرديد،جاي آزادي انسان  هنحوي كه ب
 :ص، همان( كند تا افراد راه خود را در دنياي همواره در حال تحول پيدا نمايند  ميطرح
  كه نقد خود عليه است رورتي ريچارد ،مدرن  پست ي  دوره معروفهاي  جمله چهره  از.)191
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 اين انتقادات .كند آغاز مي  آنشناختي يد را با نقد مباني معرفت رايج در عصر جدبينيِ جهان

نفي )  ج،نفي مبناگرايي)  ب، از عقالنيت  تصور رايج نفي) الف: شود  ميبه شرح ذيل بيان
  ). انطباق ي نفي نظريه( تصور رايج از حقيقت

   منزلت عقل. 1. 3
. يابد  عقل از جايگاهي كه در عصر جديد بدان داده شده بود تنزل مييزم،مدرن در پست

.  چنين نيستيزممدرن در پست.  بود ستودني  بتو تنهاترين  بزرگعقل  ،گري نشدر عصر رو
تمايل به  برخي منتقدانو از نگاه وي .  است عقل هاي كگارد عليه  معلول نقادياين تصور ،

  دست نيابد گاه به معرفت شود انسان هيچ  آدمي است و سبب مي پذيري افراطي دشمن فهم
اگر در .  استنوعي تعهد و التزام بلكه محصول  ،نيست عقل  محصولمعرفت .)81: ، ص16(

يت كنيم كه عصر جديد ن معرفت بخواهيم خود را تابع ضوابطي از عقال مسير حصول
تنها   نه،در اين دوره. گاه قادر نخواهيم بود به معرفت دست بيابيم كند، هيچ پيشنهاد مي
 بلكه ،يردگ دهد و در رديف ساير عوامل معرفتي قرار مي  خود را از دست مي عقل جايگاه

به صدق .  عقالنيت معادل با حقيقت بود،در عصر جديد. كند مي ديگري را نيز پيدا  ويژگي
 ولي در ،شود  مي  عقالنيت آن تضميني  واسطه ه بمعناي حقيقت داشتن يك اعتقاد

 شكاف  ، امكانِيت و صدقن ميان عقال  و همواره در كار نيست تضميني   چنينمدرنيزم، پست
  . هست

 ه، ديگري مورد تصور بود ي گونه  به، خود، حقيقت، اساساً در اين دوره، ن بر اينافزو
 در اين ،حال در هر. دهد  عصر جديد را تشكيل مي  عليهيزممدرن بخشي از انتقادات پست

امل ضروري در ايمان از عوو  التزام، تعهد   بلكه،تنها شرط معرفت نيست   عقل نه،دوره
در . باشد است معادل با حقيقت  آورد عقل  رهچه آنكه   گونه نيست حصول آن است و نيز اين

به ذهن  چه آن را جدي بگيريم، زيرا ميان  نت كا ي  ما بايد توصيه،رورتينظر    به،باره  اين
  .)198: ، ص21 (شود بايد تمايز نهاد  ذهن اضافه مي ي وسيله   به چه آنو  1شود داده مي

اين تلقي كه انسان در مشاهدات و تأمالت خود منفعل مدرن بر اساس  متفكران پست
 توان به شود كه نتايج عملكرد آن را نمي  فعال نگريسته ميي عنصرچوناننيست، بلكه 

 كفايت و استقالل عقل در فرايند   ذهن تلقي نمود، به نفي بيرونِ  توصيف جهان صورت 
اي   ناچار است از نقطه، رفت براي حصول مع آدمي ذهن .)43: ، ص26 (پردازند معرفت مي

نحو به   از آن نقطهفاعل معرفت بتواند وجود ندارد كه  معرفتي  صفري  آغاز نمايد و نقطه
چنين  .)41: همان، ص ( و تأمل در موضوع معرفت نمايد ي شروع به مطالعها انهطرف بي

 و   ابژهچه آن .شود  و ابژه مي ي سابژهيناث   منتهي به نفي تقسيميزم،مدرن نگرشي در پست
گيرد و  خود مي به   و ناخواسته رنگ سابژه خواستهنحوي  شود به موضوع معرفت تلقي مي
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 گفتن  سخن،در چنين وضعيتي.  تعيين نمود  و ابژه سابژهميان توان مرز دقيقي   نميبنابراين

ف  مكشو زيرا حقيقتمعنا است،  بي، بيرون از ذهنمعناي نيل به واقعيت به ،از حقيقت
  .آمدخواهد توضيحش  كه )133: ، ص7( ست اوي  ساخته  بلكه ،انسان نيست

   مبناگرايي نفي. 2. 3
شناسي عصر جديد  هاي معرفت  يكي از ويژگي، گرديدبيانطور مختصر    بهچه انچن

 معرفتي، دكارت   از بحران براي خروج. معرفتي است 2 مبناگراييي هي نظر ي تصديق و توسعه
 تنها بر ،تكيه به روش شك با ،وي در يافتن باور پايه. ودتالش نم  3ورهاي پايه بابراي يافتن
وضي مدرن مقابله با چنان مفر  معرفتي عصر پست  يكي از خصايص.كند  مي اعتمادتوان عقل

كه   آننخست. است بست جدي  مبناگرايي دچار بندنمدرن معتقد منتقدان پست. است
كند كه خود  ئه مي معياري را ارا،عقالنيت اعتقاداتباب   در  نظريهك يدر قامتمبناگرايي 

ي يك اعتقاد   معقوالنه پذيرش،بر مبناگرايي  بنا.)21:  ص،21( استفاقد چنان ويژگي 
اساس ضوابط   اعتقادات پايه باشد يا برو يا بايد جزشده بيانكه اعتقاد منوط به اين است 

 ،معيار مذكوراين در حالي است كه .  نمود اجاستنت  از اعتقادات پايهآن را  بتوان ،نطقيم
درستي استنتاج  اي به را از اعتقادات پايه توان آن  اعتقادات پايه است و نه ميو جز  نه،خود
  .نمود

  مدرن  در پست حقيقت. 3. 3
.  نيست  به واقع  يك گزاره  معادل با ارجاعيزم،مدرن بودن يك گزاره در پستصادق 

د و شو  تكذيب مييادشده ي  در دوره، كه در عصر جديد رايج بود،4  سنتي انطباق ي نظريه
  تاريخي دارد-  اجتماعي ي حقيقت در اين دوره همواره بازتابي از فرهنگ است و جنبه

مندان  با تأمل در تلقي انديشيزم،مدرن  مبناي چنين تفكري در پست.)13: ، ص22(
رفتي خنثي و عقل يك عنصر مع. ودش  روشن مي  عقلن منزلت و شأي مدرن درباره پست

  بلكه،گردد  نمي نجات و رستگاري محسوب  ي  تنها وسيله،تنها  نهبنابراين ،منفعل نيست
 در هموارهگردد و انسان را   مي نيل به معرفتسلب  پذيري افراطي موجب گرايي و فهم قلع

طرف   بي،خودكرد   در عملچنين عقل هم. دهد  در حالت انتظار قرار مي ،مسير معرفت
 تصويري از ذهن  ،در واقعكند   ميارائه از عالم بيرون  عنوان توصيفتحت  چه آن نيست و

ل ستق م از حقيقت گفتن سخن، است نآ كه انسان دچار اي  معرفتي  وضعيت در چنين. است
از  انطباق  ي  نظريه  نقدي عليه  چنيندر مقابلِ.  معرفتي است ي  يك آرمان و افسانه،از ذهن
 مبني بر ، از حقيقتيجاي تلقي پيشين  كند به  پيشنهاد ميمدرن  پستبيني  جهان، حقيقت

 كشف ،عنوان فاعل معرفت   به، انسان ي  شده است و وظيفه ختهاپيشاپيش سكه حقيقت  اين
 ي ساخته حقيقت ،اي چنين تلقي بر بنا. را پذيرفت بايد تلقي پسيني از حقيقت  ،آن است
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 معرفتي انديشيِ جزمهاي كواين و ديگران عليه  نقادياز رورتي  .وا  ه مكشوف ن، است انسان

. )171: ، ص21 (ددان تاريخي مي - اجتماعي  ي يك پديده كند و شناخت را استفاده مي
 نظر بنابر. است زبان و كاربرد آن  باب درويتگنشتاين ي  از نظريهمتأثر چنين نگرشي 

  به، زباني  در مسألهبنابراين. دي بوذهن  برونبازايبه دنبال مانبايد  الفاظ  براي،ويتگنشتاين
 كاربرد زبان به  ي كه نحوهچرا ،نبال كاربرد باشيم د بايد به،دنبال معنا باشيمكه به  جاي اين 

 نيز همانند وي الفاظ را  حال رورتي .)40: ، ص28 ( بستگي دارد  فرهنگي يك جامعهعدقوا
   .)43: ، ص23 (داند كه حكايت از امر بيروني ندارند  ميپرندگانهاي   اصوات و نغمهچون هم

ر د در تعريف حقيقت، انطباق  ي  نظريه بعد از نفي ،جمله رورتي  از، مدرن متفكران پست
به انسجام يك عقيده با  ،بر ساير عقايد آن تريربت يك اعتقاد و يدادن عقالن  نشان
 اصالت عمل  ي  نظريه و نيز به) 171: مان، صه ( يك مجموعهي منزله به ،قادات ديگراعت

 عقالنيت اعتقادات   اگرچه پيشاپيش معياري براي سنجش، دوره در اين. جويند  مي تمسك
اد در عمل از اي كه يك اعتق  انسجام يك اعتقاد با ساير اعتقادات و نيز نتيجه،وجود ندارد

 ؛)198: ، ص21 (ت آن محسوب گرددتواند مبناي ارزيابي و عقالني گذارد مي جا مي  خود به
 در   از حقيقتاگر عيني و قالب  تصور عيني از حقيقت و پيشنهاد تصور غير  نفيبنابراين
 )صادقباور عنوان   هر اعتقادي بهمعناي تجويز   به(گرايي معرفتي  تي به نسبيزممدرن پست

آن و ي و سازش ميان  در برقراري آشتيزممدرن  فهم از پست اينتوجه به. دش نخواهد منتهي
 معلول نفي پيشيني  و دينْيزممدرن ناپذيري پست  آشتيي نظريه.  ضروري استي امر،دين

 غفلت از نظام و  ريشه در فوقديدگاه خطاي ،به نظر نويسنده. دانستن حقيقت است
ي رعايت و التزام فيلسوفان عصر جديد به آن  نتيجه كه ،ددارمفروضات معرفتي عصر جديد 

  .بست رسيدن شناخت بوده است حران و به بنبروز ب
پايه برخي مانند دكارت ، كه  عصر جديد ضوابط تنگ و سخت معرفتيِاگر از درونِ 

 نيز يزم در پست مدرن،امكان دفاع از ارزش معرفتي باورهاي ديني فراهم گرديدگذاشتند، 
 به ، در نهايت غرب و مدرني حركت فلسفه در جامعه. اين امر به طريق ديگري ممكن است

ديني بود و اين امر معلول مفروضات هاي  سمت الحاد و ترديد در ارزش معرفتي باور
جان الك و ديگران در دفاع از عقالنيت باورهاي ، دكارتهاي  تالش. معرفتي رايج در آن بود

 اما اين امر نبايد به غفلت از ،خور تحسين است در) هرچند به طرق متفاوت (ديني
 ايجاد يادشده ي فضاي جديدي كه در دوره. مدرن منجر گردد ن پستاتفكرمهاي  تالش

 عقالني كردن زندگي انسان و تأمالت ي هعليه پروژكگارد و نيچه ها  گرديد مديون نقادي
 و فضايي كه در آن توماس كوهن و ريچارد رورتي ضوابط ؛نشتاين استگشناختي ويت زبان
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كه امكان دفاع از باورهاي ديني شكل ديگري به كنند   ميهارائ ديگري مفروضات معرفتي

  . گيرد  ميخود
 به انكار خدا در قرن ،در نهايت خردگرايي رايج در عصر جديد ، اشاره شدچه انچن

 توجه مدرن پست فيلسوفانِشده از سوي  مطرح انتقادات ي نتيجه. منتهي گرديدنوزدهم 
 گروهي مانند ويليام جا كه تا آن ، دين استي زمين به مقوله مغربانديشمندان  ي دوباره

    .ات پرداختند االهيبه بازسازي... جيمز و
  

  مدرن پساشناسي   معرفتپيامد كالمي نظام .4
واكنش   خطرناك؟يبديلشود يا  خطر براي دين محسوب مي  بييمدرن بديل پساآيا 

بيني   جهان  ميان اي از تعارض عده  بايد چگونه باشد؟يزممدرن ين به پست متد يك
دو را   تنها آن اي ديگر نه  هعد ؛)41: ، ص12 و 22: ، ص27 (كنند  و دين دفاع مي مدرن پست

هاي ديني و   را مؤيد برخي آموزهيزممدرن  بلكه پست،دانند رض نمياديگر متع با يك
: ، ص17و  23: ، ص25 (دانند  مطلوب براي حيات معرفتي دين مي  شرايط ي سازنده فراهم

32(.  
 و يزممدرن  تعارض ميان پستنبود در تحقيق حاضر از ، گرديدبيان   در مقدمهچه انچن

شايان  ، و دينپسامدرن از بيان چگونگي سازش ميان نظام معرفتي پيش. شود  دفاع مي دين
 عرفتي پسامدرن و دين ندارد و نيزهماني ميان نظام م  به ايني نويسنده اصرار است كهياد

در كه شود  دفاع مي يديدگاهاز كن يل.  نيست مد نظردو ان آندفاع از هماهنگي محض مي
ديني واجد هاي   باورتاكند   مياي فراهم اش زمينه  با طرح نظام معرفتييزمپسامدرن ،آن

منشأ آن كفايت عقل و علم  بحراني كه عصر جديد با طرح چنين هم. باشندارزش معرفتي 
   . پسامدرن وجود ندارد در نظام معرفتيِگرديد

يدي در دفاع از ادعاي مطرح در توان از آن به عنوان مؤ  ميديني كههاي  از آموزه
 در باره   در اين.بزرگ است ناپذيري خداوند كراني  ، مسألهتحقيق حاضر استفاده نمود

ي  صحيفه سي و دومفقرات آغازين مناجات . گردد  مي يافتيفراوانهاي   آموزه،منابع ديني
ال منتهي   حد له باوليه وعز سلطانك عزا ال ...« :توجه استشايان  ،در اين خصوصسجاديه 
اليبلغ ادني ما استأثرت به  استعلي ملكك علوا سقطت االشياء دون بلوغ امده و  وله باخريه

من ذلك اقصي نعت الناعتين ضلت فيك الصفات و تفسخت دونك النعوت و حارت في 
ناپذيري خداوند   معرفتي با ايده مسأله  پيوند اين.)166: ص ،2(» كبريائك لطائف االوهام

 شاهد ،ناپذيري خداوند  كراني  در كنار مقوله،به عبارت ديگر. مل استنيازمند تأمرتبه بلند
 بايد شناختهكه گونه   آن، خداوند در واقع، در متون ديني هستيم كه بر اساس آنيمطالب
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 ،ند ديگر  مرتبط با يكي ناپذيري دو مقوله فتناپذيري و معر  كران،در منابع ديني. گردد نمي

 با ،ناپذيري  يعني كران، نخستي  اگرچه مقوله،بيني عصر جديد در جهانكه  آنحال 
پذيري خداوند با   طرح معرفت،شود  نمي پيوند داده،ناپذيري  يعني معرفت، دومي مقوله
 است  چناناگر خداوند .پذيري خداوند خواهد بود  عقالني مستلزم مطرح نمودن كراني قوه

 ناپذيري خود را از  صفت كران، در اين صورت،كه نظام معرفتي عصر جديد مدعي است
  . دست داده و محدود خواهد شد

 فاعل دانايي در يك طرف و جهان ي  منزله  عقل به،در نگرش معرفتي عصر جديد
 نوع نسبت ،ين مياندر ا.  قرار دارددر طرف ديگر)  مهم آنوخداوند نيز به عنوان يك جز(

ا از جهان به طور ذهن قادر است خود ر. توجه استشايان  ، از جمله خداوند،ذهن با جهان
با جهان نسبت برقرار  ،طرف و صفر در تحصيل شناخت  بيي  از نقطهكامل جدا نموده،

خواسته و  ،)جهان( تجويز برقراري چنين نسبتي ميان ذهن و عين ي نتيجه. نمايد
 چه آنشود كه آشكارا با   ميناپذير  كرانپذير شدن خداوند نجر به محدود و كران م،ناخواسته

بيني پسامدرن و   جهان،اما در عوض. شود در تعارض است  ميدر منابع ديني آموزش داده
  . دهد  ميديني را در موقعيت ديگري قرارهاي   ارزش معرفتي باور،نظام معرفتي رايج در آن

چنين .  معرفتي را به عهده گيردي ل قادر است تمام وظيفهعق در نگرش عصر جديد،
زدگي شد كه بحران علم و دين و تعارض   منجر به علم، دانش تجربيي نگرشي در حوزه

 بازنگري و تنزل در اعتبار ي زمينهكه  و تنها با وقوع جنگ جهاني بود گرديدرا سبب دو  آن
 نجات و رستگاري به مدد علم نان به علممزيرا شعار مؤ فراهم آمد، زدگي به طور جدي علم
 ، با محور قرار دادن علمآدمي، كه در تمام ابعاد حياتند كرد  مي و تالش)137:  ص،3(بود 

 جنگ جهاني ي  لكن اين علم بود كه شدت فاجعه.زندگي انسان را از هر رنجي نجات بدهند
  .  گيردرتصونظر  سبب شد در اعتبار شعار مذكور تجديد و را افزوده بود

ديني به مراتب در وضعيت بهتري قرار هاي   ارزش معرفتي باور،بيني پسامدرن در جهان
 با عقل پسامدرني هماهنگ ،ديني رايج استهاي   كه در آموزه،ناپذيري خداوند كران. گرفت
 االهي ناپذيري جهان به عنوان فعل  كراني  ايده،ناپذيري خداوند  كراني افزون بر ايده. است
چگونه قادر است با برقرار ساختن  عقل دكارتي ،ناپذير باشند اگر خداوند و جهان كران. تاس

ناپذيري خالق مستلزم  كران. ل گرددئابژه به شناخت عيني جهان نا - نسبت سوژه
 آنشناختي  بيني عصر جديد و مباني معرفت ست كه در جهانناپذيري فعل او كران
 در مقابل ، موضوع معرفتي منزله جهان به ،ر جديدبيني عص در جهان. ستا ناپذير فهم
.  مغلوب است، چنان ثابت و كوچك است كه در مصاف با آن، فاعل معرفتي منزله به ،ذهن

نگرد كه از ذهن جدا و   مي جهان را به نحوي نظام معرفتي عصر جديد،به عبارت ديگر
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 جهان ي كننده عكس منهگا آنذهن .  ذهن ممكن استي وسيله همنفك است و انعكاس آن ب

ما در ا.  حقيقت ثابت و محدودي باشد تا انعكاس آن در توان عقل باشدكه جهانْ است
 و فقدان ذووجوه بودن، پذيري به دليل تحولجهان امكان انعكاس  بيني پسامدرني، جهان

  كه، عقلي وسيله  هناتواني انعكاس جهان ب.  عقل وجود نداردي وسيله  ه بي ثبات، خصيصه
ناپذيري خداوند بزرگ و   كراني  متناسب با ايده، نظام معرفتي پسامدرن استي خصيصه

  .جهان به عنوان فعل اوست
 ،از شواهد ديگر در تناسب و امكان برقراي سازش ميان نظام معرفتي پسامدرن و دين

ر  خارج و فراتظهور و وقوع برخي امور.  امور در جهان است»باحتسا من غير وقوع« ي ايده
 ...«: ه استبع اسالمي نيز بدان توجه داده شداز گمان و حساب آدمي امري است كه در منا

 تقوي و .)3 و 2/طالق(» ...و يرزقه من حيث اليحتسب * من يتق اهللا يجعل له مخرجا و
اي كه در   برخي امور در جهان فراتر از محاسبهشود  ميپرهيزگاري از اموري است كه سبب

از خداوند ) ع(امام سجادهاي   يكي از درخواست، در دعاي مكارم اخالق.دذهن داريم رخ ده
ارزقني من غير  وكتساب نه االؤواكفني م و« است »من غير احتساب«بزرگ طلب روزي 

داد امور فراتر از محاسبه به معناي وقوع حوادث بدون  البته رخ .)110 :ص ،2(» احتساب
ي  اين امر درباره. ي فراتر از سنجش و فهم ماستبلكه به معناي رخ دادن امور ،علت نيست

 .)2/حشر(» ...تيهم اهللا من حيث لم يحتسبواأف ... «:ن كريم بيان گرديدكفار نيز در قرآ
پذيري و  بيني  مستلزم پيش، رايج در نظام معرفتي عصر جديدي مفهومينيت، چونانع

 عي اعتبار خود را از دستپذيري قط بيني  قطعيت و پيشيزم،پسامدرناما در  ،قطعيت است
اما  ،ندديگر سازگار ند كه با يك مفاهيمي هستپذيري و قطعيت و عينيت محاسبه. دهد مي
 كه در ،ناپذيري بيني  عدم قطعيت و پيشي  فراتر از محاسبه با ايده وقوع امورِي ايده

  .  سازگار است،دشو ميييد أپسامدرن ت
  خود را به سمت مفاهيمي،عينيت عيت وقط  با نفي جزميت،يزم پسامدرن،بدين نحو

ناپذير با  تصور امكان وقوع امور محاسبه. دهد  ميرا آموزشها   آنبرد كه تعاليم ديني مي
 امكان ،جهاني كه به تصريح متون ديني.  عصر جديد ناسازگار استضوابط و شرايط معرفتيِ

بيني عصر   معرفتي و جهانآن است با نظامهاي   فراتر از محاسبه يكي از ويژگيوقوع امورِ
 تصوير عيني از جهان به زحمت با تعاليم ديني ،به نظر نويسنده.  نيستكردني  دفاعجديد
 ،بود عيني مي  ،ناپذير  به عنوان فعل خداوند كران،چيز در جهان  اگر همه.پذير است سازش

دخالت خداوند   و نقشثانياًو شد  ي مير عايناپذير گي كرانژ جهان از وي اوالً،در اين صورت
 عيني ،چيز در جهان  اگر همه.شد  ميپذير بيني پذير و پيش غلبه ،رپذي  محاسبه نيزدر جهان

بود   ميي همانند همان نقش،ر جهان د نقش خداوند،در آن صورت ،بود پذير مي بهسمحا و
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 افزون بر اين. ، نقش اساسي داشتجديدصر  عگيري  در شكل و نمود اشاره بداننيوتونكه 
 اگر. گري خاصي دارد  آفرينش،آني خالقيت خداوند است كه در هر لحظه و ي  مسأله،نكته

 ، در آن صورت،داردرا  معرفتي آن ي كه قدرت غلبهمواجه است  عيني يذهن با جهان
 قدرت ي پديده و نتيجه ، االهي فعلي منزله به ، اين آموزه كه جهانتوان از چگونه مي

   ود؟نمدفاع  ظه و آن است خداوند در هر لحي خالقه
اي كه  ويژگي ،يافتگي نيوتني ويژگي جهان در عصر جديد است عينيت دكارتي و تعين

 در حالي كه سازش ،رسد  مي دشوار به نظر،ديني به نظر نويسندههاي  سازش آن با آموزه
اهد اي را طي خو مخاطره  بي مسير آسان و،يادشده دينيِهاي  بيني پسامدرني با آموزه جهان
بخشي  اعتبار:گردد  مييافتگي آن به ويژگي ديگري منتهي عينيت جهان و تعين. نمود

خالق جهان  ،دينيهاي   در آموزه. االهيادراك جهان به عنوان فعلحداكثري به عقل در 
ناپذيري   و چنين امري مستلزم پذيرش وصف كرانهناپذير توصيف گرديد  خداي كرانقطعاً

سره   كه عقل قادر است جهان را يككند يني پسامدرن بيان ميب جهان. براي جهان است
 ،به نظر نويسنده.  عقل از انجام چنين امري عاجز استيزم،اما در پسامدرن. معلوم خود سازد

بر . است مسأله گر همين  بيان، با خشيت در آيات قرآن كريمپيوند معرفت خداوند بزرگ
 افزون خشيت او نيز در مقابل خالق ،گردد  ميمن افزوده هرچه بر معرفت مؤ،اين اساس

كه روشن است . )28/فاطر(» شي اهللا من عباده العلما ان اهللا عزيز غفورخانما ي ... «:دشو مي
 ، رازآميز بودن امور برطرف گردد تا از طريق آني  بايد جنبه،با تحصيل معرفت و افزايش آن
  هر اندازه معرفت بيشتر،هان هستي خالق جاما در خصوص. انس و عدم بيگانگي آشكار شود

 انسان  معرفت است كه كوچكيِي  زيرا در سايهشود،  ميمن نيز بيشتر، خشيت مؤگردد مي
 ،ماهيت شناخت در عصر جديد. شود  مياز يك طرف و عظمت خالق از طرف ديگر آشكار

 و تصور  بلكه بنا به نوع، چنان نسبتي ميان انسان و خدا برقرار گرددكهدهد   نمياجازه
 اسرار جهان را معلوم سازد ي  قادر است همه، ذهن در حركت معرفتي خود،شناخت دكارتي

اي در عصر  چنين خصيصه. ش باشديآمده به مدد عقل خو  دست ه  بو سرمست از يقينِ
 تعارض علم با دين در عصر جديد بود كه ي  تقابل و ظهور ايدهي  اوليه، منشأ در واقع،جديد

 نظام ي  نتيجهاما. جر به ظهور شعار كفايت عقل و علم و كنار نهادن دين شد من،به تدريج
 ماهيت معرفت پسامدرني بر حيرت . نيستيادشدهمعرفتي پسامدرن مواجه شدن با بحران 

 در وصف خداوند بزرگ سجاديه ي صحيفه در ، به عنوان نمونه5.كند  ميتأكيدو نه يقين 
 ي خالصه. »اند ندهكن گمراهصفات در وصف تو « ؛»... فيك الصفاتضلت ...« :آموزيم مي

  او از چنان عظمتي برخوردار است كه به چنگ عقل دري  آفريدهكه خدا و جهانِ سخن اين
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ن بيت از اشعار اي. ستايد  مي عظمت جهان و خالق آن را،آيد و با اذعان به عجز و ناداني نمي

  :مل استخور تأ در ابن سينا
  نادانمكه همي دانم كه من             نش منجا برسيد دا  بدانتا

 جز اذعان چيزي ، االهي حركت معرفتي خرد آدمي در صنعي  نتيجه،به عبارت ديگر
  .به عجز معرفتي و اعتراف به ناداني نيست

 ناظر به ،مدرن شناختي پست  ديگر در خصوص سازگاري دين با مباني معرفت ي نكته
 به ، مبناگروي،از زمان ارسطو. بناگرايي معرفتي استمدرن عليه م نقد انديشمندان پست

از  ، با ظهور دكارت،در عصر جديد.  رايج بودختي،شنا  معرفتكرد روييك ي  منزله
 ي  در شكل رايج و عمده،يادشده ي شناسي در دوره  و معرفتشدمبناگرايي به شدت دفاع 

 عليه مدرن يشمندان پستيكي از انتقادات مشترك اند.  مبتني بر مبناگرايي بود،خود
 با چنين يزممدرن  حال چرا بايد گمان كرد پست. يعني نفي مبناگرايي؛ويژگي مذكور است

 بسياري از ؟داند  مي ارزش معرفتي باورهاي ديني را ناممكن) مبناگرايي نفي(كردي  روي
 .)58: ص، 18 (نمايند  استدالل مي، رايج در عصر جديد عليه مبناگراييِ، خود،مدافعان دين
 به ،طور ضروري ها به مدرن  پستي وسيله  ه رايج در عصر جديد ب مبناگراييِي نفي نظريه

 اگرچه ،شود  نمي با آن منتهييزممدرن تهديد عليه ارزش معرفتي دين و تعارض پست
 از اعتبار ، مبناگراييي ها دكارت با تكيه بر نظريه مبناگرايان عصر جديد و در رأس آن

اي به معناي نقد و  حال نفي و نقد عليه چنان تلقي. كردند  مياي ديني دفاعمعرفتي باوره
مشابه همين امر در عصر جديد در مقايسه با . نفي شأن معرفتي عقايد ديني نخواهد بود

 يكي از براهين اثبات وجود خداوند نزد ، به عنوان مثال؛جديد رخ دادعصر قرون قبل از 
در .  جهان استبالحركت خداوند محرك ،اس اين برهان بر اس. است6ارسطو برهان حركت

.  يك اعتقاد مفروض وجود دارد و آن عارضي بودن حركت براي طبيعت است،برهان حركت
سعي در نشان دادن ، حركت در طبيعتي  با مشاهدهبنابراين ذاتي طبيعت نيست و حركت 

شناسي جديدي ارائه  عتشناسي و طبي  جهاني  نظريه،با ظهور گاليله. علّت حركت دارد
، 3( ذاتي است ، حركت براي طبيعت،گاليلهنظر بنابر . بيند  آسيب مييادشده مفروض ه،شد
 ،نياز از علّت  ذاتي طبيعت باشد و بياگر حركت. نياز از علّت است  بيبنابراينو ) 32: ص
اعتبار حال با از دست رفتن . آيد ثمر بودن برهان حركت ارسطويي بديهي به نظر مي بي

 متأسفانه ،از بين خواهد رفت؟ در عصر جديد  نيز، آيا ارزش ايمان به خداوندبرهان حركت
 خداشناسي ، در نهايت، تصور جديد از طبيعتي پاسخ مثبت داده شد و با ارائهبه اين سؤال 

ر فرايند رويايي علم و  آغازگ،ها در واقع  البته اين قبيل نمونه.در معرض تهديد قرار گرفت
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 ي بنابراين حمله. نيست  حاضري خود داليلي داشته كه موضوع بحث نوشتهو  ين استد

  .مدرن به مبناگرايي معادل نفي خداوند و فقدان ارزش معرفتي باورهاي ديني نيست پست
مدرن نفي تصور عصر جديد در مورد  هاي معرفتي عصر پست  ديگر از ويژگيي نمونه

حقيقت .  حقيقت استي ي رايج در عصر جديد درباره  نظريه انطباقْي نظريه. حقيقت است
در .  در بيرون از ذهن قرار گرفته استچه آن در ذهن است با چه آنمعادل است با انطباق 

ذهن . بژه و سابژه منتهي به نفي تصور مذكور از حقيقت گرديديزم، نفي تقسيم امدرن پست
طرف با  قراري ارتباط كامل و بي عواملي است كه قدرت بر محصورِ،به عنوان فاعل معرفت

طرف با   ارتباط معرفتي بياگر توانايي ذهن در برقراريِ. گرداند عالم بيروني را ناممكن مي
در عصر جديد متفاوت   تصور مرسوم روشن است كه تصور ما از حقيقت با،عالم نفي گردد
 نفي  ي حظهمال. شود  محسوب نمي، امري خارج از ذهني  منزله حقيقت بهخواهد بود و

    به اين دليل كه پايه  غيرپايه و    اعتقادات به پايه  نفي تقسيم ي   و مالحظهبژهتقسيم سابژه و ا
سبب شده تا ،است...  عوامل زباني، فرهنگي و معلول و محصورِبودن و نبودن يك اعتقاد 

 ن يك اعتقادبود  پايه،به عبارت ديگر.  عيني باشد  فاقد ويژگييزم،مدرن شناخت در پست
در اين . اي انسان ممكن نيستاطالع از بيرون ذهن بر. است ...مرهون عواملي چون زبان و

جمله   از،گردد مدرن ارائه مي  انديشمندان پست ي وسيله  هاي مختلفي به  استدالل،خصوص
 تحت ، انسان چه در عمل و چه در شناخت، كه بر اساس آن ، مبتني بر تعصباستداللِ

 به عنوان معرفت و عمل از چه آنق رواني و تعصبات است و مستقيم عاليناستقيم و ثير متأ
 در امر مسأله اين.  خالص نيست، قرار گرفتهيادشدهيابد تحت تأثير عوامل  انسان بروز مي

كه معتقد است ،7از جمله كارل پوپر ، محسوس نيز مدافعان سرسختي داردادراكات 
 معرفت حسي محدود است و ،بر اساس اين ديدگاه .»يست خالص ن،مشاهدات ما از جهان«

 آن ر علمي از جهان با تصوير واقعي از اين امكان وجود دارد كه تصوي،به همين دليل
نيافتني بودن تصوير   محققان عامل ديگري در دستتعصب و عاليق فرديِ. متفاوت باشد

و تحصيل معرفت در كنار  انسان ي بارهگي درتوجه به اين ويژ. شود  ميواقعي از جهان
  .)230: ، ص24(  نقش مهمي داشت،نهادن تصوير عصر مدرن از حقيقت

 انسان به لحاظ .كند  ميتأكيد جمعي و تاريخي حيات آدمي ي استدالل ديگر بر جنبه 
 به عنوان ؛زندگي خود قرار داردهاي  مستقيم محيطنا تحت تأثير مستقيم و ،معرفت و عمل

، غالب اعتقاداتي كه شدم  ديگري و در زمان ديگري متولد ميي عه اگر من در جام،مثال
 انسان  حيات عقلي و معرفتيِ،به عبارتي. ندشد  نمي باورهاي منوجزكنم  مي تصديق اكنون

 آيا اين تصور :حال پرسش اين است .)2: ، ص14 (از حيات اجتماعي او جدا نيست
 است تعارض دارد؟ برخي اين بخش از  نزد خداگرايان رايجچه آنمدرن از حقيقت با  پست
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طور  آيد مسأله اين به نظر مي. دانند مدرن را با دين متعارض مي شناسي عصر پست معرفت
شود چنين تصوري از حقيقت،  بسا به اين دليل باشد كه تصور مي علّت تعارض چه. نباشد

 ذاتي ي اقتضايا كه چنين نتيجه  حال آنبا تجويز هر امري به عنوان حقيقت،است معادل 
 مهم يها  به عنوان يكي از ويژگييزممدرن پست چه آن .8مدرن از حقيقت نيست تصور پست
 با ،معرفت فاعل ي منزله به ،انساني  طرفانه بيكند عدم امكان ارتباط معرفتي  مطرح مي

مدرن و دين بايد  ميان پست در اين خصوص  چه آن . موضوع معرفت استي منزله  به،جهان
تر   بلكه بايد يك گام به عقب،ها از حقيقت نيست  نوع تصور آنواقع شود ارزيابي مبناي

 ، موضوع معرفتي منزله به ،طرف با جهان ست از عدم امكان ارتباط بيا  عبارتگذاشت كه 
 خواسته ، معرفتي ايجاد نمايدطرف تماسِ طور بي   عين بهزيرا انسان هر وقت بخواهد با عالمِ

 تماس يزم،مدرن در پست. كند هاي ذهن را به آن تحميل مي ذهن و ويژگيو ناخواسته رنگ 
حال آيا اين بخش از .  يك افسانه است،ذهن براي انساناز  با عالم بيرون انهطرف معرفتي بي

، تنها تعارض ندارد  نه:ارض دارد؟ به نظرم پاسخ روشن است با دين تعيزممدرن  پستيادعا
 دخالت عواطف، تمايالت و اموري از اين. د چنين امري باشدبسا تعاليم ديني مؤي  چهبلكه

 يادآوري هايي است كه در تعاليم ديني  از آموزه، و عملها، فرايند شناخت قبيل در قضاوت
فرضي   پيشاست،شده  بيانفرض   پيش مسبوق به،مدرن از حقيقت تصور پست.  استشده

يكي از داليل . دشو صديق ميتدارند گروي   ايماني كساني كه ذائقه از سويكه به آساني 
 ناظر به )كنند  شناخت ديني نفي ميي در حوزهرا كساني كه نقش عقل ( گرايان ايمان

 به ،تواند مستقل از ايمان يانسان تحت تأثير عواملي است كه نم: همين ويژگي انسان است
 بتواند در ضروري است تابراي او ايمان  و و محصوالت معرفتي عقل اعتماد كند نتايج
  .ل گرددي دين به معرفت نائ حوزه

  

  گيري نتيجه. 5
عقل، :  بيان شد عصر جديدشناسي  معرفت رايج در نظاممفاهيم اساسيِ ،در اين مقاله

بدان نحو متفاوتي    يا بهشد تكذيب  يا يزممدرن مبناگرايي در پست.  حقيقت وعقالنيت
 چراكه ،يابد د در عصر جديد تنزل مي عقل از مقام شامخ خو،در اين دوره. نگريسته شد

 ي  منزله زيرا عقل قادر نيست جهان را به، عملكرد عقل انعكاس جهان بيرون نيست ي نتيجه
  در توصيف و ناخواسته   و خواستهبنگرد انهطرف  معرفتي بي ي  از نقطه، خودي  مطالعه موضوع

 تصوير متفاوت ي با ارائه. دنك هاي خود را تحميل مي ق و ويژگي عالي،جهان بيرون از ذهن
بودن   عقالني. شود  نگريسته ميطور متفاوت  مدرن، عقالنيت نيز به از عقل در عصر پست
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 ،بيرون ذهن قرار دارد چه آن معناي مطابقت آن با   به، صدق آني كننده يك اعتقاد تضمين

  .نيست
ب شد تا دفاع از  از ضوابط عقالنيت سبيزممدرن هاي پست چنين روشن گرديد نقادي هم

.  بهتري قرار بگيرد در شرايط در عصر جديد بود، چه آندر مقايسه با ني عقالنيت عقايد دي
، زيرا عقل  حقيقت با تصور ديني از آن تعارضي ندارد در بابيزممدرن پستچنين تصور هم

 از جمله. دهد  از دست مي و شأني را كه در عصر جديد داشتمقامآن  ،بشري در اين دوره
 نظام معرفتي عصر پسامدرن با دين است يد سازگاريِديني كه تأمل در آن مؤهاي  آموزه
  .  فعل اوستي منزلهناپذيري خداوند بزرگ و جهان به   كراني ايده

  

  ها يادداشت
1. Given 
2. Foundationalism 
3. Basic Belief 
4. Correspondence 

دهد، اما منوط شدن آن به عبادت  عرفت ديني وعده مياي است كه آن را نظام م البته يقين آموزه. 5
 .شود تا ماهيت آن با يقين دكارتي متفاوت باشد سبب مي

6. Aristotle, Physics 
7. Popper 

تأمل در اين نكته ضروري است كه نگاه نويسنده در برقراري سازش و آشتي ميان دين و  .8
اگر بخواهيم ارزش معرفتي دين . ر جديد استمدرنيزم مبتني بر وجود بحران عقالنيت در عص پست

مدرن و انطباق آن   پستبرتريمدرن بررسي كنيم و يكي را برگزينيم،  ي مدرن و پست را در دو دوره
  .با دين، مد نظر نويسنده است
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