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 كنندمى دعوتاز خويش و از هستى به شناسايى ، انسان را و كنجكاوى نياز. 

 چار است براى اين انتخاب نا .برداردبا انتخاب خويش گام كند و  با تمام وجودش حركت، هنگامى انسان است كه انسان

  ه است:دنبال كردها، شناخترسيدن به اين  براىرا  هايىروش و هايى بدست بياوردشناخت

 .رفتراه مىپاى خيالش با  ،دادهايش را نمىبود و جواب سؤال ناچيزاو  هاىتجربهآن روز كه  :خیّلت( 1

 . فراهم شداستدالل و تفكر  ، زمينه براىهاگرفتن تدبرها و گسترش تجربهسازمان با  :تفكّر( 2

ها كه غوغاى استدالل و نارسايى فكر آن .هم برخوردار بود قلباز  دل وانسان گذشته از خيال و منهاى فكر از  :تجرّد( 3

تمام هستى در آن جلوه و غبارش را بزدايد،  اگر زنگارش را بريزدو  جام جهان نماست ،دلد شدند كه معتقداد رنجشان مى

 .خواهد كرد

.. .به يكديگر دست دادنداين بود كه  ها وهود هم گرفتار همان اختالفچيزى نگذشت كه اشراق و ش: استدالل و اشراق( ۴

 .ى مسلمين زمينه پيدا كرد و بارور شدنمايند. اين هماهنگى در فلسفه يكديگر را تكميلتا كمبودها را تأمين كنند و 

شروع شد. شناخت به خاطر شناخت، جاى خويش را به  تكيه بر تجربه و آزمايشبا فرانسيس بيكن،  :آزمايش و آمار( ۵

 .صنعت پيشرفت سريعى نمودو  فلسفه با علم جا عوض كردسپرد. بردارى شناخت به خاطر بهره

بردارى و بررسى يك هاى وسيع، ناچار نمونهها و آزمايشبا گسترش علوم و كمبود تجربه :آزمايش و نمونه بردارى( ۶

اما در يك  .كردهاى محدود اشكالى سبز نمىدر جايگاه اين روش،. اء را گرفت و يا در كنار آن نشستپديده جاى استقر

 .ى نيرومندىو استوانه ى فكرى محكمى باشنديهتوانستند پانمىها سازمان فكرى منظم، اين نمونه

انين قوى جنگ جهانى، علم از قاطعيت خويش دامن كشيد و به فاجعهو نسبيت و  با ظهور كوانتوم :نظريّه و استدالل( ۷

قوانين استدالل و ، نظريهو  حدس، تجربهدر اين مرحله  .را به خود راه داد فلسفهرو آورد و  آمارى و حساب احتماالت

 .بودند زمينه ساز علوم آمارى

كرد. اشراق و دل آگاهى را بر آگاهى و خرد آگاهى اضافه اين آخر سرها، سوركين، خداوند دو كعبه،  :شناخت جامع( ۸ 

 (نمود. جمعرا با هم  نظريه، استدالل، تجربه و اشراق)

هايى، به سراغ تحليل و پذيرفتن اصول و قانونبا طرح و ها هستند كه ها و منطقى ديگر از روشيك دسته: اصول( 9

تبديل كمّيّت به كيفيّت در و اصل  تكاملو  تحركو اصل تأثير متقابل و اصل  تضاد اصل :مثل .روندها مىتفسير حادثه

و  استقراء) هاى سابقو نيازمند روش احتياج به اثبات دارندخود  اين ها. اصل جهش در روش پوپرو مثل كتيك منطق ديال



 بلكه شرايطى هستند كه. اى نيستندروش جداگانه و هستندل( مونه بردارى و يا برهان و استدالآمار و يا روش تمثيل و ن

 .بودها همراه با آنها استفاده كرد و ها، از آنبايد هنگام به كار گرفتن روش

 

 ريه و نظو يا نمونه و تمثيل و يا آزمايش و استقراء و يا  اشراقو يا استدالل و استنتاج است و يا  تخيليا بر اساس ها روش

 .گيردتحليل رياضى را هم در بر مىاست كه حتى هاى گوناگونى شامل روش ،استداللو  .حدس مبنى بر تجربه

 

 آن هم رسندهاى عميق بدست مىپس از آزادى و آموزش و يادآورى، همراه با تدبر و تفكر و تعقل است كه شناخت ،

 .به خاطر رشد شناخت بردارى، بلبهره ياخت نه به خاطر شناخت شنا

ى و گيراى جز نتيجهتر كنيم، چارهخويش را گسترده اگر بخواهيم بيشتر و باالتر از ادراكات حسى گام برداريم و علوم

 .گردد اصول پذيرفته شده، غربالها و استوار شود و از خرافهى يقين و يا تجربه بر پايهبايد  تفكر واستنتاج و تفكر نداريم. 

شكل دهد، هم مىمواد فكرى است كه تا اين حد سرشار و بارور است، كه هم  منطق و روش شناخت اسالمىاين  فلذا

 .راروش فكر كردن و هم  فكرى

  اى مطرح خرافهبرخوردار بود، ديگر نه  سنجش و نظارت و تعقل، از تفكر و استنتاج، از تدبر و تجربههنگامى كه شناخت، از

و  به حاكميت رسيدهو  خودش زياد شدهزياد شود،  علم و قدرتشآن كه  پيش از؛ چون انسان اىخواهد شد و نه فاجعه

كند؛ كه رشد همين جهت دادن و رهبرى كردن و زياد شدن  رهبرى ها راو آن هايش جهت بدهدبه تمام دارايىتواند مى

 .انسان است، نه تكامل استعدادها و شكوفايى نيروهاى او

 برد. تنها در كنار روش و مواد است مادام كه روش فكر كردن و مطالعه بدست نيامده باشد، منطق صورى كارى از پيش نمى

، بيش از شكل فكرى و روابط فكرى، منطق صورىدر  دهد.و بهره مىهاى گوناگونش بازده دارد كه منطق صورى، با شكل

توصيه و  همان طور كه در منطق علمى جديد هم بيش از چند است.محدود و كوتاه چيز ديگرى نيست. و اين شكل هم 

 سفارش و راهنمايى نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 


