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  اگسیستانسیالیسم شناسی معرفت منابع نمایی واقع و شناسایی حدود بر قرآن نقد
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 چکیده

ٍاقعی ضٌاسایی ٍ پی بزدى بِ هیشاى  ّای سزچطوِضٌاخت . باضذ هیهٌابع هعزفتی  هعاصز ضٌاسی هعزفتیکی اس هباحث هْن 

هعوَالً هٌابع هعزفتی را در حَسُ . باضذ هی ضٌاسی هعزفتهباحث  تزیي هْنقذرت ٍ تَاًایی ٍ قلوزٍ ٍ حذٍد هٌابع ضٌاختی اس 

کِ اس هیاى هٌابع  باضذ هیپز ًام ٍ آٍاسُ دًیای هعاصز اگشیستاًسیالیسن  ّای فلسفِیکی اس  .داًٌذ هیعقل ٍ ضَْد ، حس

قزآى ضوي پذیزش . بزد ًویهعزفت حسی را ًیش اس یاد  ّزچٌذ. دّذ هیبِ عقل ٍ هخصَصاً ضَْد اّویت بیطتزی ، هعزفتی

اًتقاداتی اساسی ٍ جذی بِ فلسفِ  ّا آى ًوایی ٍاقعچِ در تَصیف ٍ چِ در حذٍد ٍ هیشاى  گاًِ سِهٌابع هعزفتی 

اٍلیي ٍ سادُ ابشار  عٌَاى بِ آى راقزآى بِ هعزفت حسی بیص اس اگشیستاًسیالیسن ارسش قائل بَدُ ٍ . اگشیستاًسیالیسن دارد

 ٍ تَجِ بِ قذرت ٍ حذٍد ضٌاسایی ٍ داًذ هیٍ تطکیل هعزفتی آى را بِ کوک عقل هیسز  گیزی ًتیجِهعزفتی پذیزفتِ ٍلی 

ٍ قزآى ضایذ اس هیاى هٌابع هعزفتی بزای عقل جایگاُ  باضذ هیبیص اس اگشیستاًسیالیسن  هزاتب بِعقل در قزاى  ًوایی ٍاقع

با ایي ، باضذ هیقزآى ًیش  تائیذهعزفت ضَْدی کِ در اگشیستاًسیالیسن اس جایگاُ رفیع بزخَردار است هَرد . قائل است ای ٍیژُ

ٍ دستیابی بِ ضَْد ٍاقعی ٍ بزتز را طزیق سیز ٍ سلَک عزفاًی هیسز  ًگزد هیز بِ ضَْد تفاٍت کِ قزآى با ٍسعتی بیطت

 . کِ ایي ًگزش در اگشیستاًسیالیسن چٌذاى جایگاّی ًذارد داًذ هی

 

 هعزفت ًوایی ٍاقعحذٍد ٍ ، ضَْد، عقل، حس، اگشیستاًسیالیسن، قزآى، ضٌاختی هعزفت هٌابع، ًقذهای كلیدی:  واشه
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