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گرایان؛ تبیین و ارزیابی* اعتبار عقل از راه عقل در دستگاه مبنا محمدحسین زاده1

چکیــده

یایبکرد؟ گرویبااینمعضلروبرواستکهچگونهمیتوانمعرفتومعرفتهایعقیلراازراهمنبععقلارز مبنا

براساسایناشکال،اعتبارعقل،خودازراهعقلاثباتمیشودکهایندوریآشکاراست.درایننوشتارپس

یرهایاشکالبهایننتیجه میوباتأملدرتقر یایبآنمیپرداز گفته،بهبرریسوارز یرنقدپیش ازتبینیوتقر

رهنمونمیشومیکهایناشکال،متوجهخودپایههاومبادیونهابتنایگزارههاینظریبرمبادیبدهییهستند.

گفت: پاسخ میتوان گونه دو به را کانه شکا اشکاالت گونه این است این دشوار و ژرف کاوش این پیامد

یژهبامترکزبرمعیارصدقوراهحلهایاندیشمندان یژهوپاسخهاییعام.افزونبرارائۀپاسخهاییو پاسخهاییو

کهدستهایازآنپاسخهابر کرد عامبسیاریارائه
ّ

مسلماندراینمسأله،میتوانپاسخهاینقیضوحیل

یدهاستواراست. گرویبرگز استداللناپذیریونیزشهودیبودنمبنا

کلیدی: معیارصدق،علمحضوری،اویل،ذایت،اولیات،عقالنیتواستداللناپذیری. گان  واژ

یخپذیرش:1395/10/20 تار یافت:1394/11/15 یخدر *تار
mohammad_h@qabas.net .)1-عضوهیأتعلمیمؤسسهآموزیشوپژوهیشاماممخیین)ره
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درآمــد

گروی و اشکال واردشده بر آن مبنا
گرویبهدواصلارجاعمییابد: کلۀبنیادینمبنا گرویاست.1شا یدهدرمسألۀ»معیارصدق«مبنا راهحلبرگز

ابتنای و پایه یامبادی بنّی گزارههای بر گزارههایمبنّی ابتنای ومبادیبدهیی؛2- پایه گزارههای 1-حتقق

گروی،معیارصدقگزارههاییقییننظری،اعمازپیشنیوپسنی، گزارههاینظریبرمبادیبدهیی.ازنگاهمبنا

از منطیقصحیحی بهشکل گزارهها این گر ا است. وجدانیات( هنایت در )و اولیه بدهییات به آنها ارجاع

بدهییاتاولیهاستنتاجشوند،یقیین،صادقومطابقباواقعخواهندبود.

ارائه برراهحل کهممکناست ازمجلهایناشکالها یانقدهاییهردواصلراهدفقراردادهاند. اشکالها

شدهدرمبحثمعیارصدقوپایههایبدهییبهذهنراهیابد،حمذوردوروتسلسلاست.درواقعنقدمزبور

متوجهمنبعدستیایببهبدهییاتاولیهیااولیاتاست.براساسایناشکال،اعتبارعقلخودازراهعقلاثبات

می یایبآنمیپرداز یرنقدپیشگفته،بهارز میشودکهایندوریآشکاراست.درایننوشتارپسازتبینیوتقر

وراهحلهاییراوامیکاومی.

یدهبامسألهایبسیاردشوارروبرواستوآناینکهچگونهمیتوانمعرفت گرویحیتبراساسقرائتبرگز مبنا

پژوهش گونه راههر و مزبور،روششناخیتمیمناید کرد؟مشکل یایب ارز یقیین، بامعرفت،هرچندمعرفیت را

گرفتارمیسازد.توضیحاینکهبرپایۀایناشکال معرفتشناخیترامسدودمیکندومارادرُبنبسیتمعرفیت

گونهایاستداللعقیلواستنادبهبطالندوروتسلسلاست،مابامعرفت،هرچندمعرفت کهخود کانه شکا

یایب یایب،معرفتگزارهایاستوباعقلاجناممیپذیردونیازبهارز یایبمیکنمی.خوداینارز یقیین،قضایاراارز

ادامهدهمی، را گرسلسله ا گزارهایدیگر؟ باعقلومعرفت یایبمیکنمی؟ ارز راچگونه دارد.حالآنمعرفت

کنمی،دچارحمذوردورمیشومی.بهاینترتیببراساس گرآنرابرمعرفتپیشمبتین تسلسلپیشمیآیدوا

ایناشکال،اعتبارعقل،خودازراهعقلاثباتمیشودکهایندوریآشکاراست.

اثبات راهاستدالل از گزارههاینظری ازسویی، کرد: یر تقر نیز گونهایدیگر به میتوان را اشکالپیشگفته

یقمیسوروقابلدستیایباست.امااستدالل،خودمبتینبرعقل میشوندومعرفتوتصدیقآنهاازاینطر

گزارههاینظریوتصدیقآنهابهعقل یننقشرادرآنایفامیکند.بنابراین استوعقلمتامنقشیامهمتر

گزارههاینظریباارجاعبهبدهییاتحمرزمیشود. گروی،صدق وابستههستند.ازسویدیگر،براساسمبنا
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راهآنپذیرفتهمیشوند. منبعدستیایببهاحکامدربدهییاتاولیهنیزعقلاستواینگونهگزارههاباعقلواز

کنونپرسشایناستکهاعتبارخودعقلباچهمنبعی پسشناختواحرازصدقآنهانیزازراهعقلاست.ا

کهمنیتواناعتبارعقلراباخودعقلحمرزساخت؛چگونهمیتوانبرایاعتبار بهدستمیآید؟آشکاراست

عقلبهخودعقلاستنادُجست،درحایلکهایناستناد،دوریآشکاراست؟

کاتحیسیاحواسخطاراهمییابدوخطایآنهاراازراهعقلبهتهنایییاازراهعقل بهبیانسومدرادرا

می.امانیرویادراکیعقلنیزخودبسیارخطامیکند.خطای بهکمکحسدیگرکشفمیکنمیومرتفعمیساز

گرپاسخدهید:خطایعقلراباعقلکشفورفعمیکنمی،چننیپاسخی عقلراباکدامقوهکشفمیکنمی؟ا

کهکشفورفعخطایقوۀعقلبرخودقوۀعقلمبتینشدهاستوهکذا.گفتین مستلزمحمذوردوراست؛چرا

کهاشکالدوروتسلسلمزبورودیگراشکالهایمشابه یرهایاشکال،آشکارمیشود تقر استباتأملدر

گزارههایمبنّیبرمبادیپایهوابتنای یزناپذیری،متوجهخودپایههاومبادیهستند،ونهابتنای گر آنمانند

گزارههاینظریبرمبادیبدهیی.

بهنظرمیرسداشکالدوروتسلسِلمعرفیت،بامسألۀمعیار2بسیارشباهتدارد؛بلکهمیتوانآنراوجهی

که یامعیارهایی کهمعیار آورد.درمسألۀمعیار،متامتوجهبراینپرسشمتمرکزشدهاست ازآنمسألهبهمشار

که یایبمیشود؟هرپاسخی یقچهمنبعیارز برایاحرازصدققضایاطرحمیشود،خودباچهشیوهوازطر

گرهایناشکالاست.بههرروی،اشکالمزبورونیز برابرآنمعضلاقامهشود،خود،راهحیلبرایگشودن در

کیتهستند.در کانهدردفاعازشکا یزناپذیری،استداللهاییعقیلوشکا دیگراشکالهایمشابهآن،مانندگر

کیتاستناد یخفلسفۀمغربزمنیمهوارهبهایناشکالکهخودقیایسعقیلاست،برایدفاعازشکا طولتار

یژهوپاسخهایعام.ویلپیش شدهاست.اینگونهاشکاالترابهدوگونهمیتوانپاسخگفت:پاسخهایو

یایبالزماستمقدمهایراطرحکنمیوآناینکهدراینجاازعقلچهمعناییارادهشدهاست؟ ازبرریسوارز

1- معنای عقل
گوناگویندارد.برایاینکهدچارمغالطۀاشتراکلفظومانندآننشومی، کاربردهای واژۀعقلاصطالحاتو

میکهمرادازواژۀعقلدراینمبحثچیست؟گرچهعقلدراینجابهمعنایامری ابتداالزماستروشنساز

کیمنظوراستیاعقل کیاستویلمهنیمعنانیزمشترکلفظیاست.آیاعقلبهمعنایقوهونیرویادرا ادرا

یمی، ازعقلسخنمیگو که گاه النفسآن گزارههایمعقول؟درعلم کاتعقیلو ادرا بهمعنایُمدَرکاتو
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کیمنظوراستونیزدرمعرفتشنایسهنگامحبثازمنابعیاراههای عقلبهمعنایقوهونیرویادرا معمواًل

ازعقل، معرفتبیشترمهنیکاربردارادهشدهاست.امادردیگرمباحثمعرفتشناخیتآشکاراستکهمنظور

کاربردروی گزارههایمعقولاست.)حسنیزاده،1394،فصولاول،دوموششم(دراین کاتعقیلو ادرا

سخنمتوجهقوهیانیروییکهاینگزارههارادرکمیکند،نیست؛چراکهاینحبث،هسیتشناخیتونهمعرفت

کات شناخیتاست.بنابرایندرعموممباحثمعرفتشنایسازمجلهدراینجا،مرادمانازعقل،گزارههاوادرا

کنونباتوجهبهاینمقدمهوبرپایۀآنبهبرریساشکالاعتبارعقلازراهعقل عقیلونهنیرویعقلاست.ا

یژه،حبثرایپمیگیرمی. می.دراینجاباپاسخهایو میپرداز

گروی 2- پاسخ های ویژه  به اشکال وارد شده بر مبنا
کلیدحلمعضلپیشگفتهدرمبحثمعیارصدقهنفتهاست.اصواًل گفت: باتوجهبهمقدمۀمزبور،میتوان

کاتعقیلبدهییهستند،دومعیاربه گزارههاوادرا که اندیشمندانمسلمانبرایاحرازصدقبدهییاتاولیه

دستدادهاند:1-اویلبودن؛2-ارجاعبهعلمحضورییاجتربۀذهینوشهودی.)حسنیزاده،1393،فصل

دوازدهم(

2-1: راه حل نخست
کهدیدگاهقدماومتأخراناست،بدهییاتاولیهبهدلیلساختارخودقضیهونهساختار براساسراهحلاول

کهحممولدرآنهابرایموضوعاویلوذایتاست؛بنابراینتصدیقوفهمصدق یژگیایدارند ذهنچننیو

برابرمهۀگزارهها اینقضایابهحدوسطنیازندارد.ذاتاجزایقضیهبهگونهایاستکهصرفتصورآنها،در

گزارههایاتصدیقات،اینگونهنیستندو یاتصدیقاتدیگر،مستلزمفهمصدقوتصدیقآنهااست.امادیگر

تهناباتصوراجزامنیتوانبهفهمصدقشاندستیافت،بلکهتصدیقآنها،یابرعلمحضوریویابرحس،

مستلزمتصدیقنیستند،ویل
ً
حدس،جتربه،نقلدیگرانویااستداللوتفکرمبتیناست.اینگونهقضایاذاتا

وبدونواسطۀهرگونهدلیلواستدالیلصدقآنهارابهمهراهدارد.)عالمه
ً
تصوراجزایبدهییاتاولیهذاتا

حیل،310،1381و328؛مهو،394،1412-395؛ابنسینا،331،1404(

یردیگر،اولیاتبهترکیبموضوعوحممولوتألیفمیانآنهانیازدارندویلبهحدوسطواستدالل، بهتقر

یف،خودبدوناستداللبهاینمهممیپردازد بارۀآنها،مهچونتعر چهجیّلوچهخیّفنیازیندارند.عقلدر

،48 ،1404 ابنسینا؛ ،328 ،1381 حیل، عالمه 214-215؛ :1 ،1403 ابنسینا، 267؛ ،1349 )هبمنیار،
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کهذات ازآنجا نیزمهنیاست. آنها یزناپذیری گر منشأ بنابراین صدرالدینحممدشیرازی،518:3،1381(

یژگیمیباشدکهتصدیقآنهابرهیچچیزجزاجزایآنهامبتیننیست،ازمهنیرو بدهییاتاولیهدارایاینو

کی،نقیش نیزازمهنیراهبرطرفمیشود.دراینجاشناخِتمنبعونیرویادرا یزناپذیرهستند.اشکالدور گر

یژگیرادارند یقهرقوهیانیروییبهدستآیند،اینو کهازهرراهوازطر گزارههاومفاهمیآنها ندارد.اینگونه

کهذهن،چننیقضایاییداردو کهتصدیقیافهمصدقشانتهنابراجزایآنهامبتیناست.مهمایناست

اینگونهقضایامهوارهصادقهستند،بنابراینازایننظرنیزحمذوریوجودندارد.

2-2: راه حل دوم
یراجهت بارۀحمذوردوروتسلسلمیتوانپاسخدیگریراافزود:دوروتسلسلدراینجاحمذوریندارد؛ز در

مثال، باب از میباشند. درجهاول دانشهایی و علوم ما معرفتهای جمموعۀ درواقع است. متفاوت ابتنا

گزارههاییمانندجمموعۀزوایایمثلث180درجهاست،واجبالوجودیکتااست،زمنیبهدورخورشیدمیگردد

کهمعرفتشنایساست، باعلمیدرجهدوم یایبعلمدرجهاول ارز اّولهستند. وغیره،معرفتهاییدرجه

بارۀصدقوروشاحرازآنحبثشده،تالشمیشودمعیارصدق اجناممیپذیرد.دراینمعرفتدرجهدومدر

یایبمنودودوباره کنونمیتوانمهنیعلمدرجهدومراباعلمیدرجهسومارز گزارههایپیشگفتهعرضهگردد.ا

کاتگزارهایعقیل، مهنیمسیرراپیمود.اینگونهمیتوانصدقوارزشمعرفتشناخیتجمموعۀمعرفتهاوادرا

ازمجلهبدهییاتاولیهراازراهعقلحمرزساخت،سپساعتبارآنهاراازراهعقلدرمرتبهایدیگروسپساز

راهعقلدرمرتبۀدرجهسوموبهمهنیترتیبدرمراتبدیگر،تعینیمنود.چننیفرایندیدورنیستوهیچگونه

حمذوریندارد.افزونبرآن،مستشکلازراهعقلوبامهنیساختارفعیلذهنخودچننیاشکالهاییرادرك

یربناینقدهای کردهاست،بنابرایناعتبارآنبراعتبارمهنیساختارومهنیمنبعمبتیناست،وباتردیددرآن،ز

یزدوازاساسیبمعنامیشود. مزبورفرومیر

میتوانپارافراترهنادوگفت،براساسراهحلدوم،یعینارجاعبدهییاتاولیهبهعلمحضوریوجتربۀذهین

یرابراساس یاشهودی،پاسخبهاشکاالتمزبورونیزدیگراشکالهایمشابهبااینراهحلآسانتراست؛ز

راهحلمزبورفاعلشناساخوِدواقعیترابدونواسطۀمفهومیاصورتذهینمییابدواینگونهعلومبهدلیل

یژگیای،خطاناپذیرخواهندبود.)حسنیزاده،1394،فصولچهارموپنجم(پسطبقاینراهحلبرای چننیو
یایبازعلمحضوریکهمعرفیتخطاناپذیراست،ونهعقل،هبرهبرداریمیشود.3 ارز
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3- راه حل سوم: اولیات؛ بی معنایی و نادرستی پرسش از صدق
میتوانپاسخیدیگربراساسراهحلاولافزودوآناینکهبرپایۀاینراهحل،پرسشازمطابقتبدهییات

یراعلتتصدیقآنهاذاتو اولیهباواقعوپرسشازمعیاِرصدقمعیار،پرسیشیبمعناونادرستاست؛ز

اجزایدروینشانونهچیزیبیرونازآنهامیباشد.چننیپرسیشدرصوریتصحیحومعناداراستکهعلت

گزارهباشد؛خواهعلتآنحواسظاهریباشد،خواهعلمحضورییا تصدیق،امریبیرونازاجزایدروین

یااستداللومانندآنها.پرسشدراینبارهمانندایناستکهبپرسمی:چراانسان،انساناست؟ حدسیاتواتر

چراسیب،سیباست؟چرارنگزرد،رنگزرداست؟وچرارنگقرمز،رنگقرمزاست؟وغیره.آشکاراست

یرازردبودن،ذایترنگزرداست؛ناطقوحیوان،ذایتانسان کهاینگونهپرسشهایبمعناونادرستهستند؛ز

استومانندآن.پرسشازچراییدرذاتوذاتیات،معناییدرستندارد.پرسشازچرایِیثبوتحممولبرای

کهبتوانحدوسطیادلییلدیگرهمچونحواسظاهری،حواسباطین، گزارههاییممکناست موضوع،در

تواتر،علومحضوریومانندآنهابرایثبوتحممولبرموضوعوتصدیقاینرابطهیافتواینمسألهدرمورد

یراثبوتحممولآنهابرای ز نیزاینپرسشبهجااست؛ اولیهرخمیدهد.حیتدروجدانیات غیربدهییات

بارۀآنها کهپرسشمزبوردر گزارهمیتوانیافت موضوعشانمبتینبرعلومحضوریاست.تهنایکدسته

یبمعناونادرستاستوآنهابدهییاتاولیهمیباشند.

میتوانادعایپیشگفتهرابهگونهایدیگریتبینیمنود.دراینوجه،بدهییاتاولیهبهواجبالوجودبالذات

یرااو ازاینکهعلتهسیتآنچیست،یبمعنااست؛ز بارۀواجبالوجودبالذاتپرسش تشبیهمیشود.در

واجبالوجودبالذاتوعنیهسیتاست؛برخالفپرسشازاینکهآیااوهست؟بنابرایندرفرهنگفلسیف

کیست؟«نابهجامیباشد.درصوریت اواست؛اماهسیتاواز که»هسیتهرچیزاز مااینپرسشیاایراد

کهازعلتهسیتواجببالغیرپرسششود.بدهییاتاولیهنیزاینگونههستند پرسشازعلتمعناداراست

کرد.آنهاپایههاومبادیتصدییقمعرفتهاییقیینبوده، بارۀآنهانیزمطرح گفتهرادر ومیتواننظیراین

بارۀآنهانارساومساحمهآمیز بنّیالثبوتمیباشندوخودبرچیزیدیگرمبتیننیستند.حیتتعبیرخوِدموجهدر

است.اینگونهقضایادرقلمرواثباتبهمنزلۀواجبالوجودبالذات،واستداللناپذیرهستند.ازبابمنونه،

دستکماصلامتناعاجتماعنقیضنیواصلعلیتاثباتناپذیرمیباشندومنیتوانبرایاثباتآنهااستدالل

حقییقاقامهکرد.
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3-1: اشکال بر راه حل سوم
کرد،بااشکایلدشوارروبهرو یبهاوتبینیهاییبرایآنارائهشدیامیتوانارائه یراخیر،بهرغمآنکهتقر تقر

است.پرسشازعلت،حیتدرجاییکهعلتتصدیق،ذاتواجزایدرویناست،صحیحومعنادارمیباشد.

پرسشازچراییوعلیتدرجایییبمعنااستکهعلّیت،ثبویتباشد.دراینصورت،ذایتتعلیلپذیرنیست

گرپرسشازعلت،اثبایتباشد،چننی گسترۀذاتوذاتیاتمعناییدرستندارد؛ویلا وپرسشازعلتدر

گزارهایچوناولیاتیابدهییاتاولیه، گرذاتواجزایدروین پرسیشنادرستویبمعنانیست.اینگونه،ا

کهعلتتصدیقچیست؛هرچندبهحلاظثبویتاین علتتصدیقآنباشد،میتواندرظرفاثباتپرسید

یکازقضایایبدهییاویلبرایحکمو پرسشنامعقولاست.دربدهییاتاولیه،هرچندعلّیتاجزایهر

تصدیقبهمضمونآن،ذایتایناجزااست،دراینجامیتوانپرسید:چرااینتصدیقحتققیافتوعلتآن

نیزجایچونوچرادارد ینمردودبوده،قابلدفاعنیست.افزونبرآن،تشبیهمزبور یرنو چیست؟بنابراینتقر

کهطرحآناشکالهادرجایخودشایستهتراست.

3-1-1: پاسخ به اشکال 
ینآنهابهشرح کهمهمتر گونبهذهنخطورمیکند گونا برابراشکالمزبور،پاسخهایاوجوهیابیانهایی در

یرهستند. ز

3-1-1-1: وجه نخست
این براساس گونآنقابلدفاعاست. گونا بیانهای و یراخیر تقر که بهنظرمیرسد بهرغماشکالمزبور، 

اشکال،بهحلاظاثبایتمیتوانپرسیدکهعلتتصدیق،حکموفهمصدقدربدهییاتاولیهچیست؟وپاسخ

نیزایناستکهذاتواجزایآنهاسببتصدیقوفهمصدقهستند.بنابراینمیتوانپرسیدکهصدقآنها

ازچهراهیحمرزمیشود؟پاسخایناست:ازراهفهممفاهمیواجزایآن.امامنیتوانپرسیدچراوبهچهدلیل

یراحممولدربدهییاتاولیه،ذایتموضوعو یراصدق،ذایتآنهامیباشد؛ز صادقوباواقعمطابقهستند؛ز

برایآناویلاست.اینگونه،مالزمهایمیانعلتتصدیقوپرسشازصدقوجودندارد.درحایلکهتصدیق

بارۀآنکاوشکرد،پرسشازصدق اولیات،علیتاثبایتداردومیتوانازعلتتصدیقدرآنهاپرسیدودر در

آنهایبمعنااست.بهاینترتیب،حیتبراساساشکالپیشگفتهوپذیرشحمتوایآننیزپرسشازصدق

یرهایمطرحشدهقرارمنیدهد.چنانکهدراشکالبیان اولیاتیبمعنامیباشدوایننقد،مشکیلفرارویتقر
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شد،میتوانپرسیدکهعلتتصدیقآنهاچیست،امامنیتوانپرسیدعلتصدقشانچیستوچراخوداین

قضایاواجزایشانعلتصدقهستند،بنابراینپرسشازعلتصدقبدهییاتاولیهیبمعنااست.

3-1-1-2: وجه دوم
بهبیاندقیقتر،برایپاسخبهایناشکالالزماستمیانسهحلاظتفکیکمنودهومتایزهنادوازخلطاحکام

کرد: آنهابایکدیگربهدقتپرهیز

1.صدق؛

2.احرازصدق؛

3.تصدیق.4

تصدیقعلمیکهمهانفهمصدقاست،فعالیتذهینفاعلشناسااست.چننیفعیلکهحکمنفسوحادث

هر در تصدیق ازعلت پرسش که است رو ازاین باشد. داشته کهعلیت میشود درصوریتحاصل است،

گزارهایحیتدربدهییاتاولیهنیزمعنادارد.

کیازرابطۀقضیهباواقعاستوچننیرابطهای کهبهمعنایمطابقتیکقضیهباواقعاست،حا صدق،

یینوبهتعبیریثبویتاست،درمهۀقضایایکسنخوواحدنیست.ازآنجاکهقضایادو درقضایاگرچهتکو

نیزدوگونهخواهدبود: دستهمیباشند،رابطۀمزبور

گزارهها،اویلوذایتموضوعاستوبرایمحلحممولآنهابرموضوعبهدلیل قضایایا 1.حممولدستهایاز

یرا گزارههابالذاتونهبالغیراست؛ز گونه این نیست.بنابراینمحلحممولبرموضوعدر وحدوسطنیاز

آنهابدونواسطۀدلییلماننداستداللوعلمحضوریبرموضوعمحلمیشود.چننیقضایایی حممولدر

بدهییاتاولیههستند.

2.حممولدیگرقضایااویلوذایتموضوعنیستوبرایمحلحممولبرموضوعبهدلییلمهچونعلمحضوری،

گفتمحلحممولبرموضوعدراین حواس،استداللیاحدوسطومانندآنهانیازدارند.ازاینرو،میتوان

یراحممولبهواسطۀدلییلماننداستداللوعلمحضوریبرموضوعمحلمیشود. گزارههابالغیراست؛ز گونه

گزارهدرظرف کهصدقیک اینمعنااست به مییابمیاحرازصدق گذشت،در بهآنچه باتوجه کنون ا

درجه معرفیت با ُمدِرک و گردد معلوم فاعلشناسا برای باشد، بالغیر یا بالذات اینکه  از اعم قضایا حتقق

گزارههابرایفاعلشناسانیزیکساننبوده،بلکه کهقضیهایمطابقباواقعاست.احرازصدق یابد دومدر
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متفاوتمیباشد.احرازصدققضایاییکهحممولشاناویلوذایتموضوعنیستوبرایمحلحممولبرموضوع

بهدلییلمهچونعلمحضوری،حواس،استداللیاحدوسطومانندآنهانیازدارند،بالغیراستوبهدلییل

نیازدارد؛امادربدهییاتاولیهمحلحممولبرموضوعبالذاتاستوحممولدرآنهابدونواسطۀدلییلمانند

استداللوعلمحضوریبرموضوعمحلمیشود،بنابرایناحرازصدقشانتهناباتصوردرستموضوعوحممول

ورابطۀمیانآنهاممکناستونیازبهدلیلندارد،بلکهپرسشازچراییصدقشاننادرستویبمعنااست.

کهحکمنفسوحادثاست،درصوریت نتیجهاینکهتصدیق،فعالیتذهینفاعلشناسااست.چننیفعیل

نیزمعنا اولیه ازعلتتصدیقدربدهییات کهپرسش ازاینرواست کهعلیتداشتهباشد. حاصلمیشود

یرامحلحممولبرموضوعدرآنهابالذاتونه دارد.اماپرسشازعلتصدقشانیبمعناونادرستاست؛ز

بالغیراست.اشکالپیشگفتهاینگونهطرحوتبینیشدکهپرسشازچراییوعلیتدرجایییبمعناخواهد

گسترۀذاتوذاتیات کهعلیت،ثبویتباشد.دراینصورت،ذایتتعلیلپذیرنیستوپرسشازعلتدر بود

گرپرسشازعلت،اثبایتباشد،چننیپرسیشنادرستویبمعنانیست.بنابراین معناییدرستندارد؛ویلا

گرذاتواجزایدروینگزارهایچوناولیاتیابدهییاتاولیهعلتتصدیقآنباشد،میتوانپرسیدکهعلت ا

تصدیقچیست؛اماآیاافزونبرعلتتصدیق،ازعلتصدقنیزمیتوانپرسشکرد؟آیاصدقواحرازصدق

باتصدیقیکیهستندوحمکیواحددارند؟اشکالمزبورنایشازاینمغالطهاستکهمیانصدقوتصدیق

تفکیکنشدهاست.

3-1-1-3: وجه سوم
یفاولیاتیابدهییاتاولیهوتأملژرفدرآنبهایننتیجهدستمییابمیکهپرسشازصدق باتوجهبهتعر

کهصرفتصورموضوع،حممولورابطۀ یف،بدهییاتاولیهقضایاییهستند یرابنابهتعر آنهایبمعنااست؛ز

حضوری، علم ظاهری، حواس دلییلمهچون به آنها تصدیق برای میاجنامد؛ تصدیقشان به آنها میان

کهبراساسقواعدمنطیق،درچننیقضیهای،حممول،اویلو استداللویاحدوسطنیازندارند.آشکاراست

کهصرفتصورموضوع یژگی ذایتموضوعاستوبهحدوسطنیازندارد.برایتصدیققضیهایباچننیو

یرافهمصدقآنعلیتجزاجزای کایفاست،پرسشازصدقآنیبمعنااست؛ز وحممولورابطۀمیانآندو

دروینآننداردوحیتچهبساکاربردتعبیرعلیتدرمورداجزامساحمهآمیزباشد.یعینصدق،ذایتآنهااست

یربابیانخنست،تفاویتفاحشندارد. وامریبهواسطۀغیرنیست.گفتیناستکهاینتقر
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3-1-1-4: وجه چهارم 
افزونبرآنچهگذشت،ازراهحتلییلبودنبدهییاتاولیهبهایننتیجهدستمییابمیکهپرسشازصدقآنها

یبمعنااست.اینمسألهرااینگونهمیتوانتببنیمنود:

کهحممولشانعنیموضوعیاجزءآنیاالزمبنّیآن یده،قضایاییهستند یفبرگز 1.قضایایحتلییلبنابهتعر

راهارتباطوپیوندمفهومی است.بهبیاندیگر،قضایاییهستندکهدستیایببهصدقآنهاواحرازصدقشاناز

کهحممولبه کاوشدرآندرمییابمی موضوعوحممولامکانپذیراستوتهنابامراجعهبهمفهومموضوعو

گونهایباموضوعمهراهاست؛

کهحممولشعنیموضوعیاجزءآنیاالزمبنّیآنباشد،ثبوتحممولبرایموضوعیبنیاز 2.درهرقضیهای

ازعلتاست؛

ازعلتوحدوسطباشد،نیزنیازمندبه کهثبوتحممولشبرایموضوعیبنیاز 3.احرازصدقهرقضیهای

یراثبوتحممولبرایموضوعبدونحدوسطبااحرازصدقمالزماست؛ علتنیست؛ز

4.هرقضیهایکهاحرازصدقشبهعلتنیازنداشتهباشد،احرازصدقآنذایتقضیهاست؛

5.درهرقضیهایکهاحرازصدقشذایتآنقضیهباشد،پرسشازعلتصدقآنیبمعنااست؛چراکهذایت،

ل«.
َّ
تعلیلپذیرنیست؛»الذایتالیعل

نتیجهآنکهبدهییاتاولیهقضایاییهستندکهپرسشازعلتصدقشانیبمعنااست.

3-1-1-5: وجه پنجم
افزونبرآنچهگذشتدرپاسخبهاشکالپیشگفتهمیتواناصلمفروضومسلمدراشکالراموردمناقشه

ل«بهعاملثبوتاختصاصداردوشاملعامل
َّ
قراردادوپرسیدبهچهدلیلادعامیشودکهقاعدۀ»الذایتالُیعل

یان کهصدقمیکند،حکماینقاعدهجر اثباتواستداللمنیشود؛هرکجاذایتمتصوراستوبرهرموردی

اجتماع امتناع آیامیتواناصلعلیت،اصل داد. اختصاص بهظریفخاص رامنیتوان قاعدۀعقیل دارد.

گزارههایمانندآنهارابهظریفخاصاختصاصداد؟چننیقضایایی نقیضنیوامتناعارتفاعآنهاودیگر

برمیگیرند؛هرجاموضوعشانصدق یژهاختصاصندارند،بلکهمهۀجهانهارادر پیشنیبوده،بهجهاینو

کههرجاعلیتصادق گزارهایپیشنیاست کند،حممولشانبرآنمترتبمیشود.ازبابمنونه،اصلعلیت،

یانمییابد.ازاینرو،علیتنهتهنادرجهانخارجازذهن،بلکهدرظرفاستدالل باشد،اصلعلیتجر



41

کبروحداصغرازراهحدوسطمتحقق میانمقدمات،حدا
ّ

گرعلیتورابطۀعیل یاندارد.ا واثباتنیزجر

کرد.دیدگاهمنسوببهاشاعرهمبینبرنیفعلیتمستلزماین نباشد،منیتوانهیچگونهاستدالیلتألیفواقامه

گفتهاند:»حصولالعلمعقیبالنظر یژهازمقّدمایتبهخصوصبرنیاید.آنهابهصراحت کهنتیجهایو است

برابرآنهامهگان دعنداملعتزلة...«.)نصیرالدینطویس،60،1359(در
ّ
الصحیحبالعادةعنداألشعریوبالتول

متحققنباشد،منیتوانبهنتیجهگیریپرداخت
ّ

گرمیانمقدماتاستداللرابطۀعیل کها براینعقیدههستند

وبهنتیجهایدستیافت.

4- پاسخ نقضی 
پاسخ گفت. پاسخ مزبور یرهایاشکال تقر باشیوهاینقیضبهمهۀ یژه،میتوان و 

ّ
برپاسخهایحیل افزون

گونهایاستداللعقیلاستوچننیاستدالیلخودمتناقض کهخودآناشکالنیز نقیضبهاینشرحاست

ازراه یرابراینیفاعتبارعقلبهعقلتکیهشدهوبراینادرستبودناستداللعقیل یاخودشکناست؛ز

استداللعقیل،استداللشدهاست.

کهعقلنهبرایشکاکونهبرایمعرفتشناس گفتهشود:پیامداشکالنقیضمزبورایناست ممکناست

اعتبارنداشتهباشدواینمهاننتیجهایاستکهشکاکبهدنبالآناست.بنابرایناشکالنقیضپیشگفته

که گرهایرامنیگشاید.امابااندکیتأملدراشکالنقیضومقدماتآنآشکارمیشود برایمعرفتشنایس

گزارههایعقیلاستدالل و کات ادرا اعتبار براینیف کهشکاکمنیتواند ایناست ایناشکالنقیض نتیجۀ

اقامۀ برابرویایستادواز کند.بنابراینبهحمضاینکهاودرصدداحتجاجواستداللبرمیآیدمیتواندر

گرچهمعرفتشناسنیزمنیتواندبرایاعتبارعقل،استداللودلیل کرد. استداللبهشیوهایمنطیقجلوگیری

کند،اوازراهمعرفتحضوریبهسرمایههایمعرفیتومانندآن،چنانکهگذشت،اینمشکل عقیلاستدالل

رامرتفعمیسازد.

5- پاسخ های عام
ین کهازمجلهمهمتر گفت کانهپاسخ گونهاشکالهایشکا گستردهنیزمیتوانبهاین راهپاسخهاییعامو از

آنهامیتوانپاسخهایذیلرابرمشرد.

5-1: استدالل ناپذیری امکان یا تحقق معرفت
یهایژرفتروپاسخهنایی گوناقامهشده،نظر گونا گرچهبرایاثباتمسألۀامکانیاحتققمعرفتادلهای ا
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کهمسألۀمزبوراستداللناپذیراست.درنتیجههرگونهاستداللحقییقبرایاثباتیارد دراینبارهایناست

یراهراستدالیلازراهعقلبراساسمقدمایت آنناممکناستوادلۀاقامهشدهتنبهییونهحقییقمیباشند؛ز

پذیرفتهمیشودوباپیرویازقواننیمنطقحتققمیپذیرد.بدوناینمبادیپایهبهحلاظحمتوا،وقواننیمنطیق

بهحلاظهیئت،تألیفاستداللناممکناست.هراستدالیلبراساساینسرمایههایمعرفیتتکّونمییابد.

می،چگونهمیتوانبرایاثباتاینمطلب، گزارههاوتصدیقایترابنّی،معلومبنفسه،مسلموبدهیینینگار گر ا

کرد؟امکاناستداللبرخوداینادعانیزبهمبادیایپایهبهحلاظحمتوا،وقوانیینمنطیقبهحلاظ استدالل

یراباجمهولمطلقمنیتواناستداللکردوبهاعمالنظرواندیشهورزیپرداخت.بهاین هیئت،وابستهاست؛ز

ترتیب،آشکاراستکهاقامۀاستداللواقعیبراثباتمسألۀمزبورممکننیستواستداللهاییکهاقامهشده،

کهآنها یشمیشودودرمییابد تنبهییاست.بنابراینباتنبیه،خماطب،متوجهسرمایههایمعرفیتخو
ً
صرفا

انکارناپذیرهستند.افزونبرآن،اندیشمندانمسلمانازمجلهابنسینا،فخرالدینرازیوصدراملتأهلنی،اولیایت

چوناصلتناقضرااثباتناپذیردانستهوبراینادعااستداللکردهاند.)ابنسینا،49،1404ـ53؛رازی،1969،

348:1؛مالصدرا،443:3،1981(

گواهی علم حضوری بر امکان یا تحقق معرفت   :2-5
کهامکانیاحتققیفاجلملۀمعرفت کاوش،بهایننتیجهدستمییابمی اندکیتأملو با گذشت، ازآنچه

تردیدناپذیراستوبهدلیلواستداللنیازندارد؛بلکهاستداللناپذیربوده،اقامۀاستداللبرآنممکننیست.

افزونبرآن،علممابهحتققیفاجلملۀمعرفت،حضوریاست.درمرحلۀعلمبهعلمبااشرایفشهودیبهذهن

کرد. یایب ودرونخودوباجتربۀدروینمیتوانچننیادعاییراارز

کنونبااینپرسشروبرومیشومی:چگونهعلممابهحتققمعرفتحضوریاست؟بهبیاندیگر،چگونه ا

میتوانحضوریبودنعلمخودبهاینپدیدهراتبینیکرد؟تبینیاینواقعیتآشکاراست.هرکسبامراجعه

بهدرونخودمیتواندببیندکهبهاموری،یبواسطۀمفاهمیوصورذهینمعرفتدارد؛ازمجلهبهخود،بهقوای

کی،احساساتوحاالتنفساینوحیتبهصورذهینخود.ازمجلهحاالتنفساینانسان،شك،یقنیو ادرا

ظناست.اوبهحتققچننیحاالیتدرونخودمعرفتداردومعرفتاوبهآنهاحضوریاست.آیاشکاكدر

اوبهشکشیقنیدارد.حالمعرفتشبهشكخودچگونهمعرفیت
ً
اینشکداردکهشکوتردیددارد؟قطعا

است؛حضوریوبدونواسطۀصورومفاهمیذهیناستیاحصویلوباواسطۀصورومفاهمیذهین؟حیت
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کندکهدرشکخودنیزشکدارد،کهدرحالسالمیتوصحت،اینگونهنیست گرشکاكبهنادرسیتادعا ا

واوبهیقنیبهشکشیقنیدارد،معرفتاوبهشکویدرشکشچگونهمعرفیتاست؟باواسطۀمفاهمیو

صورذهینویابدونواسطۀآنها؟یبتردیدعلماومعرفیتحضوریاست.اوبهخود،بهشک،یقنی،افکار

کرد،دراینگونه گردرهرچیزبتوانشک واندیشههایخودبدونواسطۀمفاهمیوصورذهینمعرفتدارد.ا

معرفتهایذکرشده،منیتوانتردیدمنود.اینمعرفتها،معرفتهاییشکناپذیر،عنیوجودوباهسیتمهراهو

ازهسیتجداییناپذیرهستندومنیتوانمیانآنهاوهسیتجداییافکند.علمووجوددراینگونهمواردیکی

بودهودومفهوممیباشندکهبریكحقیقتمحلمیشوند،مفهومعلمازجهیتومفهومهسیتیاوجودازجهت

دیگریوباتوجهبهحلاظدیگریازاینواقعیتحکایتمیکنند.

که یژگی ینو یژگیها،مهمتر کهدرمیانآنو یژگیهایعلمحضوریهستند چننیخصوصیتهاییازمجلهو

کذبیاخطامتصفمنیشود؛چنانکهبه معرفتشناخیتمیباشد،خطاناپذیریآناست.علمحضوریبه

یراعلمحضوری،نفسواقعیتاستونهمفهومیاصورتحاصلازآن. صدقنیزقابلاتصافنیست؛ز

بارۀاینکهمهگانچننیمعرفیتدارندحبثواستدالل هرکسچننیسرمایهایداردودروجودشنایسعلمدر

کهعلممابهخودمانحضوریاستوماننداوشیخ کردهاست میشود.ازمجلهابنسیناازدوراهاستدالل

اشراقودیگراننیزچننیاستداللهاییرااقامهمنودهاند.

کیتمطلق،ادعایینامعقولوعلمبهحتققمعرفت،امریبدهییوشهودی بهمهنیخاطراستکهادعایشکا

است.مصداقهاییازاینمعرفتحضورینزدماوجودداردوباعلمحضوریمهگاینحتققآنهارابهطور

مستقمیوبدونواسطۀصورومفاهمیذهینمییابمی؛بدوناینکهبرایاثباتاینسرمایههایمعرفیتبهعقل

یمی. واستداللحقییقعقیلاستنادجو

5-3: شکاك و امکان استدالل جدلی
کند؛ برپایۀآنچهدرمبحثاستداللناپذیریامکانیاحتققمعرفتارائهشد،شکاكمطلقمنیتوانداستدالل

کننده)عقل(،شیوۀ کیاستدالل یرااقامۀاستداللمتوقفبرپذیرشمعرفتهایبسیاریازمجلهنیرویادرا ز

استداللواعتبارآن،شکلوضربدرستاستدالل،اصلامتناعاجتماعنقیضنیوغیرهاست.حالشکاك

کهما کند کهدرمههچیزشکدارد؟شکاكازیكسومنیتواندانکار کنددرحایل چگونهمیتوانداستدالل

کّیتمطلقنامعقول کیدکردمیکهشکا میومنیتوانمیآنهاراانکارکنمی؛ازاینرو،بارهاتأ معرفتهایبسیاریدار
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کند.برپایۀ است،وازسویدیگر،بااجناماینامرغیرعقالینوانکارمعرفتیقییناومنیتوانداستداللاقامه

اینتبینی،بهایننتیجهدستمییابمیکهنهشکاکونههیچکسدیگرمنیتواندبرحتققسرمایههایمعرفت،

استدالیلحقییقاقامهکند.بنابرایناشکالدوروتسلسلوهراشکایلمانندآنسالبهبهانتفاءموضوعاست.

پایۀمبنایرئالیستهااست.اوباهبرهگیریاز کهاستداللشکاك،جدیلوبر کند ممکناستبهذهنخطور

مسلماتموردقبولخمالفاناستداللمیکند.چرااونتواندبهطورجدیل،ازراهمفروضاتآنانبرادعاهایخود

کهچننیاحتمایلنیزنادرستاست.ممکننیستاوحیتبهطورجدیلنیز کند؟ویلآشکاراست استدالل

گیرداردکهمههچیزراشاملمیشود.اوبرایاینکهبتواندـحیتبه کند.اوشکوتردیدیفرا بتوانداستدالل

کندبایداصلعلیتوعلیتاثبایتمقدماتبرایدستیایببهنتیجه،اصلامتناع طورجدیلـاستداللاقامه

تناقضوغیرهرابپذیرد.بدونپذیرشآنهاحیتبهطورجدیلنیزمنیتوانداستداللکند.اوکهدرمقاممناظره

گفتۀاورابپذیرند؛درغیراین کیتخودرابهدیگرانبقبوالندوخماطبان وحبثبرمیآید،درصدداستتاشکا

گرمنیخواستدیدگاهخودرابرایدیگراناثبات صورتصحبتکردنوحبثکردنبادیگرانچهسودیدارد؟ا

کندوحقیقتآنرابرآنهاواضحوروشنسازد،چهنیازیبهحبثواقامهاستداللبود؟پساینکهدرصدد

کهاستداللهایشدیگرانراحتتتأثیرقرارمیدهد،شخصیااشخایص گوبرمیآید،براینباوراست گفتو

کردنبهمعنایپذیرفنتاصلعلیتاست؛علیت گفتهاشرامیپذیرند.پسلببهسخنگشودنواستدالل

برابرنگرشوی. کیتوتسلمیآنهادر گفتههایویدرمتقاعدساخنتدیگرانبهشکا

5-3-1: خودشکن بودن اقامۀ استدالل
یخعرضهشدهاست،اقامۀاستدالل کیتیانسبیتگراییدرطولتار بهرغمآنکهاستداللهاییدردفاعازشکا

گیربهطورمنطیقنادرستاست،بلکهاینفعالیتخودشکنبوده،دستخوش کیتیانسبیتگراییفرا برایشکا

تناقضگوییاست.ازاینرو،تالشبرایاقامۀاستدالل،هرگونهاستدالیل،ناموفقاست.)سهروردی،1355،

کهشکاكبراینیفعلمومعرفتتألیفواقامه 212:1؛طباطبایی،272،1385(توضیحآنکههراستدالیل

میکند،خود،مستلزمپذیرفنتدستکمهشتمعرفتوعلماست؛ازمجله:

یقاستداللبهنتیجۀآن کهازطر اقامهمیشود 1.علمبهنتیجۀاستدالل؛هراستداللوبرهاینبهاینمنظور

علمحاصلشود،بنابراینشکگرایان،درحقیقت،مدعیهستندکهباایناستداللمیتوانبهنتیجۀآنعلم

پیداکرد؛
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که 2.علمبهامتناعتناقض؛متسكبههراستدالیلبرایاثباتادعایمزبور،مستلزمپذیرفنتایناصلاست

کیکهخطااست،درعنیخطابودنمنیتوانددرستباشد.بهاینترتیب،استنادبه ادراکخطایی،یعینادرا

برعلمبهحمالبودنتناقضمبتیناست؛ هراستدالیلبرایهدفمزبور

عقیل استداللهای کیت، شکا از دفاع در شده طرح استداللهای گرچه عقیل؛ استدالل اعتبار به علم .3

نادرسیتهستند،استنادبهآنهابهمعنایمعتبرمشردناستداللعقیلاستوبهتعبیردیگربهمعنایمعتبر

مشردنقواننیاستنتاجمنطقاست.

کیت    5-3-2: نامعقول بودن بلکه امتناع استدالل بر شکا
است. نادرست منطیق طور به گیر فرا نسبیتگرایی یا کیت برایشکا استدالل اقامۀ که دیدمی فوق گفتار در

یا کیت شکا برای استدالل اقامۀ شد، ارائه که وجوهی اساس بر که میکنمی کید تأ هناده، فراتر را پا کنون ا

کانه گیرواستداللشکا کیتیانسبیتگراییفرا نسبیتگراییمطلق،معقولوممکننیست.ازاینرو،ادعایشکا

گفت: یانسبیتگرایانهازمجلهاستداللموردحبثخود،نامعقولوغیرعقالیناست.بهاینترتیب،میتوان

کیتیانسبیتگراییمطلقونیف ازنگاهحمکتاسالمیودیگرفلسفههایمهگن،اقامۀاستداللبرایشکا

ارزشمعرفتشناخیتاصلتناقضواصلعلیتودیگراصولمانندآنها،عقالینوممکننیست؛چنانکه

با اثباتدعاویخود برای هرگونهتالششکاك نیست. اصولممکن آن اثبات برای استداللحقییق اقامۀ

کانۀخودبهمعنای شکستروبرواست.اومنیتواندچیزیرااثباتیانیفکند.تالشبرایاثباتدعاویشکا

کهدرصدداستداللبرمیآیدبااستداللخودچههدیفرامورد کی دستبرداشنتازآندعاویاست.شکا

کیتمعتقد یشاقناعکرده،آنهارابهشکا نظردارد؟آیاجزایناستکهمیخواهددیگرانرادرادعاهایخو

کهاثرگذاریبراندیشهوخرد کاربهمعنایایناست سازدودیدگاهخودرامعقولوخردپسندجلوهدهد؟این

کماصلعلیتراپذیرفتهاستودرنتیجهشکویمطلقو دیگرانراباورداردوغیره.بنابرایناودست

گرکیسازاستداللشکاک،نقیضمطلوبونتیجهایراکهدرصدداثباتآنبرآمدهبگیرد گیرنیست.آیاا فرا

کهویاصلامتناع اوبرآشفتهخنواهدشد؟آیاچننیموضعیرامیپذیرد؟اینگونهبرخوردبهاینمعنااست

گرچهبهظاهردرآنتشکیكوتردیدمیکند. تناقضرابهطورعمیلپذیرفتهوبرطبقمفادآنرفتارمیکند؛

اینگونهممکننیستکیسبتوانداصولپیشگفتهرانیفیااثباتکند،نهشکاکمیتواندآنهارانیفکندونه

رئالیستمیتواندآنرااثباتکند.
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