مبناگروي سينوي
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دكتر رضا محمدزاده
استادیار دانشگاه امام صادق

چكيده
مقاله حاضر از دو بخش مهم تشكيل شده است .در بخش اول سعي شده به مباحثي
كه در معرفتشناسي معاصر ،پيرامون مبناگروي سنتي مطرح گردیده ،اشاره شود و
در خالل آن ،هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف این نظریات بهه نحهوي مخت هر مهورد
توجه قرارگيرد .به دنبال این مبحث مقدماتي ،در بخش دوم ضمن مهرور دیهدگاهههاي
ابنسينا پيرامون مسأله مباني و مبادي معرفت ،نشان داده شده است كه ميتوان این
نظریه را در دستهبنديهاي ارائه شده جزو نظریات مبناگرایانه سنتي اما بها قرائتهي
خاص بهحساب آورد .این نظریه با ویژگيهاي خاصي كه دارد (از جملهه مبنها بهودن
موجودات فراتر نسبت به موجودات فروتر در جميع اقسام معرفت از مشهاهده گرفتهه
تا یقين ،مبنا بودن ت ورات براي ت دیقات ،مبنا بودن اصول موضوعه هر علم براي
مسائل آن علم ،مبنا بودن دانشهاي فراتر نسبت به دانشهاي فروتر و نيز مبنا بودن
مجموعه بدیهيات براي سایر اقسام معرفت و در رأس بدیهيات ،مبنا بودن اوليهات آن
هم به نحو بالقوه و تكميلي براي جميع اقسام معرفتههاي ييرمباشهر) نهه از الگهوي
ارائه شده از مبناگروي سنتي معاصر كه در بخش اول ارائه ميگردد ،تبعيت ميكند و
نه بسياري از اشكاالتي كه امروزه بر مبناگروي سنتي گرفتهه مهيشهود ،بهر آن وارد
است.

واژگان كليدي
معرفت ،معرفتشناسي ،مبناگروي ،مبنهاگروي سهنتي ،ابهن سهينا ،برههان ،مبهادي
برهان
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بخش اول ه مبناگروي سنتي و نقد آن
در تاریخ تفكر و اندیشه فلسفی ،بسياري از معرفـتشناسـا بـر

بندنـد ـه

اصنلی اولی و بدیهی وجند دارد ه بیواسطه واضح و قابل در ند و ایـ قابليـت
را دارند ه سازو ار معرفتی امل را فراهم ورند .از نظر افالطـن  ،ایـ اصـن
هما صنر 1هستند ه معرفت به نها به عنـنا معـانی تاتـی در درو مـا نهفتـه
است ) .(Plato, 1961, Republic 508d-e, Cratylus 440a-dما بـا معـانی تاتـی ـن
تساوي ،قرمزي ،مثلث ،خنبی و خير ،عدالت و مانند نهـا پـاي بـه عرصـه وجـند
نهادهایم .از نظر ارسطن ،اصن اوليه بدیهی ،هم ن اصن منضنعه ریاضـيا
و منطق ،بیواسطه قابل درك و فهم بنده و سـایر انـنام معرفـت از نهـا اسـتنتا
میگردد .وي معتقد است ه:
«از ميا اوضام و مراحل اندیشه ،ه به واسـطه نهـا بـه دنلـا

سـ و اخـذ

صدق و حقيقت هستيم ،برخی منارد بیتردید صادقانـد ولـی برخـی دیمـر ماننـد
پندارها 8یا محاسلههـا 3از احتمـا خطـا برخنردارنـد ،امـا معرفـت علمـی 4و نيـز
ادرا ا شهندي همناره صادق اند؛ همچني  ،هيچ ننم دیمري از تفكرا جز منارد
شهندي ،دقيق تر از معرفـت علمـی نيسـت ،در عـي حـا معرفـت قاـایاي اولـی
سهلتر از معرفت به منارد برهانی است ،و تمامی معرفـتهـاي علمـی ،ملتنـی بـر
استدال هستند .از ای مالحظه نتيجه می شند هيچ معرفت علمی اولی وجند ندارد
و بنابرای به جز شهند ،هيچ يزي صادقتر از معرفت علمی نيست ،و ای شهند
است ه مقدما اولی را قابل درك میسازد» (.)Aristotle,1997, vol. II, par.19
ای اصن  ،بیتردید صادقاند و اساس و شالنده تمامی معرفـتهـاي علمـی را
تشكيل میدهند .پس از ارسطن ،تنماس نئيناس(1874-1881م)
است .باید دانست صدق یك گزاره به دو نحن ممك است به تهـ

1

نـي نماشـته
یـد ،گـاهی بـه

1-Forms
2-Opinions
3-Calculations
4-Scientific knowledge
5-Thomas Aquinas
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خندي خند و گاهی به واسطه امنري دیمر .مناردي مانند یك اصـل ،1بـه خـندي
خند دانسته میشند و بیواسطه تنسط ته ادراك میگـردد و بـدی ترتيـ
ملكهاي ه با مالحظه صدق ني مناردي ،عقل و خرد را تكميل مـی نـد ،فاهمـه

8

ناميده می شند و علار است از حالت تهنی ثابت و سهلالنصنلی ـه بـه دنلـا
اصن است.
اللته صدق و حقيقتی ه به واسطه امنر دیمر درك میشند نيـز تنسـط عقـل و
خرد فهم میگردد ،اما نه بیواسطه بلكه از طریق بررسی عقالنـی ـه

صـدق و

حقيقت ،پایا و مقصدش را تشكيل میدهد (.)Aquinas, 1911, 12ae Q57,a2

از نظر نئيناس ،ای فاهمه میتناند از اصن اوليه بـراي رسـيد بـه معرفـت
نسلت به حقایق متافيزیكی شامل وجند و صفا خداوند بهرهبرداري نماید.
بعدها رنه د ار نظریه ملناگرایانه را با اظهار اینكه معرفت نسلت بـه وجـند و
نيز نسلت به نهاد تهنی به نام نفس 3بدو نيـاز بـه اسـتنتا  ،تنسـط فاهمـه درك
میگردد ،تنسعه داد .عالوه بر ای  ،ما میتنانيم از حـاال روا شـناختی خـنی
یعنی باورها و تمایال خند ،معرفتی خطاناپذیر داشته باشيم .ممكـ اسـت بـدو
هيچ خطایی معرفت پيدا نم ه درد دارم ،فكر می نم ،باور دارم ه صـاح بـد
هستم و ظاهراً درختی را پي

روي خنی

میبينم .به عالوه ،د ار معتقـد بـند

ما در منرد حقایق متـافيزیكی معـي داراي معرفـت بـیواسـطه هسـتيم .زنجيـره
گزارهها از خصنصيتی همانند علت تام در زنجيره علی( ه نهایتاً همـه منجـندا
به یك علت غيرمعلن منتهی می شنند) برخنردار اسـت ،ایـ همـا خصنصـيتی
است ه د ار با استفاده از

وجند الهی متعالی و امل را اثلـا

ـرد ،همـا

وجند مطلقی ه ضا م اعتلـار تمـامی باورهـاي تجربـی ماسـت .حقـایق بـدیهی،
امنري واضح و متمایز هستند .پرتـن فـروزا و تابنـاك همـي حقـایق اسـت ـه
منج میشند شهند هيچ گاه در فهم و درك حقایقی ه هم روشـ و مشـهندند
1-Principle
2-Understanding
3-The self
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و هم یقينی و فراتر از دسترسی تردید و شك ،نا ام نماند .ممكـ اسـت بـه یقـي
بدانم ه به نظرم میرسد درختی را در برابر خنی

میبينم اما نمیتنانم به نحـن

مستقيم و بیواسطه بدانم ه واقعاً درختی در مقابـل مـ هسـت ،زیـرا باورهـاي
نكـه معرفـت بایـد امـري غيرقابـل تردیـد

تجربی در معرض خطـا هسـتند ،حـا

باشد (.)Descartes, 1911, Meditations, I, II, III
بر ملناي نظریه د ـار  ،تنهـا دو روش وجـند دارد ـه وصـن بـه معرفـت را
تامي مینماید :شهند و استدال قياسی .وي میگنید:
مقصند م از شهند نه گناهی متزلز حناس و نه داوري گمراه ننـدهاي اسـت
ه از ساختههاي فری

ارانه خيا نشأ میگيـرد ،بلكـه مقصـند مـ از شـهند،

مفهنمی است ه یك ته روش و گاه

را با نا وضنح و بسـاطتی تـدارك

میبيند ه جاي هيچ گننه تردیدي در فهم ما باقی نمیگذارد .یا بـه تعليـري دیمـر،
شهند هما مفهنم غيرقابل تردیدي است ه تنسط ته روشـ و ملتفـت فـراهم
می ید و تنها از ننر عقل سر شمه میگيرد .شـهند ،بسـيار یقينـیتـر از اسـتنتا
قياسی است را ه از بساطت بيشتري برخـنردار اسـت ...بنـابرای هـر ـس بـا
استفاده از ای شهند تهنی میتناند ای واقعيت را دریابـد ـه وجـند دارد و فكـر
می ند ،نيز دریابد ه مثلث تنها محاط به سه ضلع است و ره محاط به یك سطح
واحد است (.)Ibid, vol.1,P. 17

از نظر د ار  ،شهند ،یعنـی همـا نـنري ـه از طليعـت عقـل برخاسـته ،تنهـا
فراهم ننده باورهاي خطاناپذیر و غيراستنتاجی صرف اسـت ،در حـالی ـه عقـل
استداللی(قياســی) منج ـ انتقــا معرفــت از شــهند بــه لــنازم مــأخنت از شــهند
میگردد .استدال قياسی ،صدق و حقيقت را محفنظ مـیدارد .هـيچ روش دیمـري
نمیتناند معرفت را تاـمي نمایـد .یقينـاً اسـتقرا ابطـا پـذیر از نـي تاـمينی
برخنردار نيست.
سانی ن جا الك ( )Locke,1924, p.121و حتی پي

از او تنماس نئيناس

( ،)Aquinas, 1911, Ia, q78, a3تنها به معرفـتهـاي شـهندي و لـنازم نهـا ـه بـا
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استدال عقلی به دست می ید قائل نلندند بلكه دامنـه معرفـت را بـه حـدي وسـيع
میدانستند ه شامل باورهاي حسی نيز میشند.
معرفت تجربی اگر ه از یقينی ه در حقایق شهندي و بدیهی (هم ن حقـایق
ریاضی ،وجند خداوند) وجند دارد برخنردار نيست ،ولـی در عـي حـا معرفـت
است .دینید هينم در ای بحث داراي منضعی مشابه است اللته بـر ایـ ملنـا ـه
انطلاعا حسـی ،منجـد یقـي هسـتند و دامنـه معرفـت بـه باورهـاي متـافيزیكی
گسترش نمییابد (.)Hume, 1748, p.78
بهرغم ای اختالف دیدگاه ،نچه تمامی ای فيلسنفا بر

اتفاق نظر دارند ای

نظریه است ـه مـا داراي معرفتـی خطاناپـذیر و بـیواسـطه از اصـنلی اوليـه یـا
گزارههاي پایه هستيم و سایر حقایق را از همي دانستهها استنتا می نيم .با أخذ
پایــههــاي ابطــا ناپــذیري ــه علارتنــد از اصــن اوليــه غيرقابــل تردیــد یــا
شهندا (عقالنی) ،می تنا از طریق فر یند استدال قياسی ،سـاختما مسـتحكمی
از معرفت را برقرار سـاخت .در ارتلـاط بـا همـي مفهـنم معرفـت بـیواسـطه یـا
غيرقابل تردید ه امروزه گاه از

به معرفت ابطا ناپذیر یاد میگردد ،در اندیشه

فيلسنفا غربی ،دو معناي دیمر وجند دارد ه علارتند از:
بداهت (خندپيدایی) 1و اصالح ناپذیري .8یك گزاره هنمامی بدیهی و خند ــ پيـدا
می باشد ه شخص با فهم و مالحظه

 ،ارهاي جز باور و معرفت بـدا نـدارد.

ني گزارهاي واضح ،روش و یقينی است.(Dancy,1992) 3

 -3در تـا

1-self-evident
2 -incorrigibility
 A companion to Epistemologyمفهـنم بـداهت نـي تعریـه شـده اسـت :گـزارههـاي بـدیهی

گزاره هایی هستند ه به خندي خند شكار بنده و مستقل از سایر گزارهها و دالیل ،معلنماند .درك ني گـزارهاي
علار ا ست از تنجيه امل در باور به

یا معرفت نسلت به

 .ني گزارههایی شامل سه ننم گزاره مـیشـنند:

او ـ برخی حقایق ضروري منطق؛ به عننا مثا اصلهاي امتنـام تنـاقو و ایـ همـانی؛ دوم ـ گـزارههـایی ـه از
صدق تحليلی برخنردارند؛ مانند« :همه مجردها غيرمتأهلاند»؛ سنم ـ برخی گزارههاي ممك الصدق مانند :م وجند
دارم ،م به نظر خندم خشممي میرسم . Goldman,1988, p. 466
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قاعده امتنام تناقو ،1و نيـز حقـایق اساسـی و پایـه ریاضـيا ماننـد ()1+1=8
نمننهایی از ای گزارهها هستند.
8

باور شخصی به نام  sرا اصالحناپـذیر گنینـد اگـر و تنهـا اگــر هـيچ امكانــی
وجـند نداشته باشد ـه بتـنا بـه نشا داد ه در ایـ باور د ار خطا و اشتلاه
است .3نمننه ني گزاره هایی ،مناردي اسـت ـه از نهـا بـه جمـال وانمـندي

4

شده است؛ نظير« :به نظرم میرسد شئ قرمزي مـیبيـنم»« ،مـ در رنـه هسـتم»،
«م هستم» .تمامی ای تصنرا  ،یقينی به حسا می ید ،اما باید تنجه نمـند ـه
اصالح ناپذیري ،در اصل ،ویژگیاي است مربنط به باورها ،در حـالی ـه بـداهت،
ویژگیاي است ه تنها گزارهها بدا متصه میگردند .شاید تفسير واژه غيرقابـل
تردید 1ه در سخ د ار به ار رفتـه ،شـامل مفـاهيم بـدیهی ،اصـالحناپـذیر و
ابطا ناپذیر باشد ،اما ني

يزي قطعاً از جمله باورهاي اصالحناپذیر به حسـا

نمی ید .گفتنی است ه در ميا معرفتشناسـا غربـی ،هـيچ تنافـق روشـنی بـر
تعاریه ای مفاهيم وجند ندارد ،و اربرد نها به نحني متفاو به ـار مـیرود.
در نزد معرفـت شناسـا  ،ایـ نمـرش سـنتی ـ ـه ممكـ اسـت از معرفـتهـاي

1-The law of non contradiction
2-incorrigible
 -1در تا  A Companion to Epistemologyای تعریـه از اصـالحناپـذیري ارائـه شـده اسـت :مفهـنم لمـه
«اصالحناپذیري» بر اساس ریشه لغني
سی و امتنام اثلا

علار است از امتنام رد رد ]استدال [ سی ،امتنام اصالح]اسـتدال [

سی ه د ار خطا شده است .اما در اربرد ای واژه یك خطاي شـایع اتفـاق افتـاده و ایـ

واژه تنها به معناي امتنام ابتال به اشتلاه و خطا (ابطا ناپذیري  )infallibilityبـه ـار رفتـه اسـت .اصـالحناپـذیري،
هم ن ابطا ناپذیري ،اغل بـر باورهـاي شـخص در مـنرد حـاال جـاري ( )current statusمربـنط بـه گـاهی
و شعنر ( )consciousnessوي اطالق می شند .ای امري معقن است ه هر شخص را مرجع و منلـع نهـایی تفكـر،
احساس یا حس فعلیاش بدانيم .و نيز معقن است ه گزارشها و تليي هـاي صـادقانهاش را همـناره بـر هـر دليـل

نقاـی غالـ بـدانيم .از سـني دیمـر معقـن بـه نظـر مــیرسـد ـه فـرض نـيم روا شناسـی فيزینلنژیـك تــا
حدي گسترش یابد ه در ترجيح قرائت ها و برداشتهاي عصلی متعارض از گـزارش شـخص ،مـا را منجـه سـازد
. Alston, 1993, p.195

4-Appearance statements
5-indubitable
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غيراستنتاجی برخنردار بند ه سایر معرفتها و دانستهها بر نها ملتنی باشـد ـ
ملناگروي سنتی 1ناميده میشند (.)Pojman, 2001, p. 101

باورهاي پایه و باورهاي ييرپایه

2

در معرفتشناسی ،همه باورها به دو قسم تقسـيم مـیشـند :باورهـاي پایـه یـا
غيراستنتاجی ،و باورهاي استنتاجی.3
باورهاي حقيقتاً پایه 4را به عننا واحـدهاي معرفتـی اولـی و اصـلی ،مـیتـنا
ني تعریه نمند:
باور به گزاره  pبراي شخصی به نام  ، Sحقيقتاًًّ پایه است اگر و تنها اگـر اوالًــ
بــاور بــه

گــزاره بــراي شــخص  Sپایــه (غيراســتنتاجی) باشــد و ثانياً ــ بــاور

غيراستنتاجی  Sبه

گزاره ،باوري حقيقـی (یعنـی داراي تنجيـه غيراسـتنتاجی)

باشد .یك باور منجه غيرپایه ،باوري اسـت ـه اسـتنتا

ملتنـی بـر باورهـاي

حقيقتاً پایه است .نسلت ميا ای دو ننم باوربه گننهاي اسـت ـه باورهـاي پایـه
منج انتقا (یا سرایت) تنجيه و شناخت به باورهاي مستنته 1مـیشـند امـا نـه
برعكس .بر ملناي تحليل معرفتشناسا  ،در ملنـاگروي سـنتی ،صـدق در فر ینـد
انتقا از اصن اوليه ابطا ناپذیر 6به روساخت 7معرفت محفنظ میماند ه شـكل
ای ارتلاط را میتنا به صنر یك هرم یا درخت نمای

داد:

1-classical foundationalism
2-basic & nonbasic beliefs
3-inferred beliefs
4-Properly basic beliefs
5-derived beliefs
6-infallible first principles
7-superstructure
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اللته براي نكه ای ارتلاط به نحني تليي گردد ه منارد و روابـط بيشـتري را
در روساخت جاي دهد ،برخی نمندار نسلت درختی پيچيده 1را پيشنهاد ـردهانـد
):(Pojman, 2001, P.102

باورهاي يير پایه

پاورهاي

پایه

د ــار از مقــدما اوليــه تردیدناپــذیر ،وجــند خداونــد را بــه عنــنا واقعيــت
خيراندی

مطلق 8اثلا

رد و نتيجـه گرفـت ـه تا و نهـاد او مـانع از فریـ و

گمراهی میشند.

1-the complex treelike relationship
2-Omnibenevolent Being
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یكی از استدال هـاي د ـار ملتنـی بـر ایـ مقدمـه اسـت ـه هـر علـت تـام و
اثــربخ

بایــد حــداقل بــه انــدازه معلــن خــنی

از واقعيــت برخــنردار باشــد

( .)Descartes, 1911, Vol.1, P.162د ار از ای نظر واضـح و متمـایز ،وجـند یـك
حقيقت متعالی را نتيجه گرفت ه علـت و سـل تمـام واقعيـت اسـت .از نجـا ـه
خداوند سازو ار ادراك حسی را در ما قـرار داده ،در نتيجـه مـیتـنانيم دریـابيم
هنمامی ه به مطاللی در منرد اشيا عالم باور پيدا می نيم ،د ار فری نشـدهایـم.
به طنر طليعی ،اگر به نظرم برسد ه درختـی را مـیبيـنم ،در واقـع

درخـت را

میبينم .تنها در شرایط غيرطليعی است ه در منرد ني امـنري د ـار فریـ و
گمراهی می شنم .از نجا ه ممك است فری بخنرم ،باید از نسلت داد معرفـت
به ني داوريهاي تجربی خندداري ورزم.
میتنا تصنر اساسی د ار از باور حقيقتاً پایه را ني تعریه نمند:
( )Dباور  Bدر منرد گزاره معي  pحقيقتاً پایه است اگر و تنها اگر  Bبـه طـنر
غيرقابل تردید یا بدیهی براي شخص  Sصادق باشد.
در تعریه باور حقيقتاً پایه از نظر سایر ملناگرایانی ه قائـل بـه اعتلـار تجربـه
نيز هستند ـ هم ن

نئيناس ،الك ،هينم و ليفنرد ـ باید مفهنم تأیيـد تجربـی

ملتنی بر حناس را نيز افزود:
( )Eباور  Bدر منرد گـزاره معـي  pحقيقتـاً پایـه اسـت اگـر و تنهـا اگـر یـا B
غيرقابل تردید باشد یا بدیهی باشد و یا مؤید به حناس.
فيلســنفا معاصــر در مــنرد هــر دو اصــل فــنق اشــكاال متعــددي را مطــرح
ساختهاند ( .)Pojman, 2001, P.103نهـا بـه مسـائلی اشـاره مـی ننـد ـه مربـنط
میشند به:
1ـ استدال د ار براي اثلا وجند خداوند.
8ـ ای پندار د ار
خنی

ه «هر علت تام و اثربخ » بایـد حـداقل بـه انـدازه معلـن

از واقعيت برخنردار باشد.

3ـ تصنر د ار از مفاهيم واضح و متمایز.
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4ـ تصنر وي از ابطا ناپذیري (یا اصالحناپذیري).
بسياري معتقدند ه د ار نتنانسته منارد ( )8( ،)1و ( )3را به طنر مُقنِع اثلـا
نماید .1اما تصنر د ار از منرد هـارم (یعنـی ابطـا ناپـذیري) اگر ـه تنسـط
بسياري از فيلسنفا دیمر نيز مطرح شده اما منكرانی نيز دارد .ای

ـه باورهـاي

وانمندي ما از قليل «م احساس درد می نم»« ،به نظرم میرسد ه شـئ قرمـزي
میبينم» ،و «م احسـاس سـنزش دارم» واقعـاً ابطـا ناپـذیر (یـا اصـالحناپـذیر)
هستند ،محل بحث و تأمل است .را ه ممك است سی ني باورهـایی داشـته
باشد ،اما نمیتنا ای باور را اصالحناپذیر دانست .مثل نكه فردي سـاده لـنح و
زودباور فقط به ای دليل ه پزشك معالج

به او گفته ه درد شانهاش در واقـع

ننعی خارش است ،هميشه هنمام احساس درد بيا می ند ه بدن

د ار خارش

شده است .یا در زمایشی واقعی ،به فردي ه گفته شده ه باید با هنی نشانهدار
و گداخته ،پشت وي داغ زده شند و سپس مشاهده نمنده فلزي ه از فـرط داغـی
قرمز شده از اجاقی خار گردیده است و صداي جِزجِز

را نيز شنيده است .اما

بدو اینكه او متنجه شند ،یك ميله بسيار سرد به پشت او زده شده است .نـي
شخصی براي ند ثانيه احساس سنزش بسيار زیاد داشته است.
به همي نحن ،ممك است ای پرس

را مطرح نيم ه یـا بـاور وانمـندي «بـه

نظرم میرسد ه شئ قرمزي میبينم» ابطا ناپذیر یا اصالحناپذیر هست یا نه .یا
ای امكا وجند دارد ه در منرد رنگها نا ملهن و سردرگم شنیم ه گما
نيم واقعاً يزي را به رنگ پرتقالی حس مـی ـنم و یـا صـرف اینكـه بـه نظـرم
میرسد  xرا میبينم ،افی است براي نكه ني باوري اصالحناپذیر باشد
از ای گذشته ،مسأله بنيادي تـر در ارتلـاط بـا ملنـاگروي سـنتی بـر ملنـاي دو
تعریه گذشته ه با حروف  Dو  Eنشا داده شد ،وجند دارد.
به عننا مثا  :یا تعریه ( )Dیعنی« :باور  Bدر مـنرد گـزاره معـي  pحقيقتـاً
پایه است ،اگر و تنها اگر  Bبه نحن غيرقابل تردید یا بدیهی براي شخص  Sصادق
1ـ بنمرید به :مقاال متعددي ه در ای اثر نماشته شده است.)Descartes, 1968) :
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باشد» خند ،جملهاي غيرقابل تردید یا بدیهی است یا میتنا به طـنر امـل
را پذیرفت و بیهيچ تردیدي اظهار نمند ـه تمـامی باورهـاي بـدیهی یـا غيرقابـل
تردید نا یقينی هستند ه صدق نها تامينی است
به همي ترتي جمله ( )Eیعنی « باور  Bبه گزاره معي  Pحقيقتاً پایه است ،اگـر
و تنها اگر  Bیا غيرقابل تردید باشد یا بـدیهی باشـد یـا مـنرد تأیيـد حـناس» بـه
خندي خند نه غيرقابل تردیـد اسـت نـه بـدیهی و نـه مؤیـد بـه حـناس .بنـابرای
نمیتناند مطابق معيارهاي خند دوام ورد .ای جمله نيز با خند ناسازگار است.
به ای ترتي از نظر معرفتشناسا معاصر ،باید پذیرفت ه ملنـاگروي سـنتی
د ار شكستی مأینسانه گردیده است .به همي جهت به گمـا خـنی
اعتدا گرای

بـه نـنعی

یافتهاند و از ای قيد ه باورهاي حقيقتاً پایـه بایـد ابطـا ناپـذیر یـا

اصالحناپذیر باشد ،دست برداشتهاند ،اما در عنض ،به جـاي
اختيار ردهاند ،نظریهاي ـه بـر ملنـاي

ابطـا پـذیري 1را

تقریلـاً هـر یـك از باورهـاي پایـه مـا

میتناند ات شند .نچه هننز ملناگرایی ميانهرو بدا معتقد است علـار اسـت
از ســاختار اساســی باورهــاي حقيقت ـاً بنيــادي ــه از تمــامی باورهــاي غيرپایــه
پشتيلانی می ند .دليل نكه ای ملناگرایا هننز بر سر ای ساختار اساسی بـاقی
ماندهاند علار است از مسأله تسلسل.
مسأله تسلسل

2

از نظر معرفت شناسا یكی از عنامـل قـن بـه نـي نظریـهاي علـار اسـت
از متنقه سـاخت تسلسـل در تنجيـه اسـتنتاجی .هنمـامی ـه از دليـل مقـدما
یك استدال سؤا میشـند ،نمـیتـنا ایـ پرسـ

را در مـنرد مقـدما سـایر

استدال هایی ه به ای مقدما منتهی میشند ،تا بی نهایت ادامـه داد .نانكـه نـه
میتنا ای پرس

را صرفاً به مقدماتی ختم نمند ه بـه لحـاظ معرفـتشـناختی

منجه نيستند (و به ای ترتي د ار شكا يت ابدي گردیـد) و نـه مـیتـنا نهایتـاً
1-fallibilism
2-the Regress problem

03

  82دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 7831شماره 04

صدق

مقدمه را به خند

ختم نمند تا مشكل دور پي

ید (اللتـه ،بسـياري

از فالسفه یك نظام دوري را می پذیرند مشروط بر نكه ای دور بـه انـدازه ـافی
بزرگ بنده و درهم تنيـدگیهـاي

بـه انـدازه ـافی تـن در تـن و بغـرنه باشـد،
1

اعتقاد به ني نظـامی یكـی از مـنارد منسـنم بـه انسـجام گـروي بـه حسـا
می ید ( .)Pojman, 2001, p. 107تنها راهی ه باقی میماند،

است ـه باورهـاي

تاتاً منجه 8را ملدأ و ملناي تمامی زنجيـرههـاي اسـتنتاجی دانسـت ،و ایـ همـا
راهی است ه تنسط ملناگرایا برگزیده شده است .هر باور منجهی یا به خندي
خند باوري است پایه(منجه) یا در زنجيره باورها ،نهایتاً به باورهاي تاتـاً منجـه
ختم میگردد .به ای ترتي ملناگروي براي حل مسأله تسلسل ،از سـایر نظریـا ،
قانع نندهتر بنده و بدو

ه منج مصادره به مطلن شند ،زنجيـره تنجيـه

را متنقه میسازد.
نقد مبناگروي سنتي
بر ای نظریه اشكاال متعددي وارد شده است ه به معروفتـری

نهـا اشـاره

میگردد:
اشكا او  :هم نا

ه قلالً خاطرنشا

ردیم ،ملنـاگروي السيك(سـنتی) یـا

حدا ثري ،ن به دنلا معرفت ابطا ناپذیر است ،مـناد و محتـناي بسـيار مـی
براي برپایی عمار معرفت یا نچه باورهاي اندی ورانه مـا

را بنـاي معرفـت

تلقی می ند (یعنی گزارههاي اولی) ،در اختيار ما قرار میدهد .تمسـك بـه معرفـت
ابطا ناپذیر براي به بار ورد معرفتهاي استنتاجی یا باور منجه افی بـه نظـر
نمیرسد ( را ه ميا ا ثر نها نمیتنا حد وسـط و وجـه ارتلـاط یافـت) ،بلكـه
منجر به شكا يت در منرد عالم خار  ،ادراك حسـی ،باورهـاي حافظـهاي ،اتهـا
دیمر ،استقرا و مناردي مشابه نها میشند.

1-Coherentism
2-self-justified
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اشكا دوم :ملناگروي هـيچ تنجيـه اسـتنار و قـني در مـنرد نحـنه و يفيـت
منتهی شد معرفتهاي استنتاجی به گزارههاي پایه به ما ارائه نمی ند .ه رسـد
به نكه بتناند معرفتی را ه در پی

هستيم اعطا ند .حتی ملنـاگروي ميانـهرو،

ه از خند انعطاف نشا داده و قيند و شـرایط انسـجام را مـیپـذیرد ،بـه جـایی
می رسد ه از انسجام گروي ميانه رو ،غيرقابل تشخيص میگردد .بـه ای ترتيـ
به نظر میرسد ملناگروي ،مـا را بـه دو راهـی رهنمـن مـیسـازد ـه در

یـا

شكا يت را برگزینيم یا انسجام گروي را.
1

8

اشكا سنم :از نظر سانی ن ویلفرد سالرز و لنرنس بننژور (بر اسـاس
نچه به برها ارتقا معرفتی 3منسنم است) ملناگروي بدو تمسـك بـه فرضـی
نامنجه 4نمیتناند تليي

ند ه مننه یك تنجيـه تجربـی تماميـت پيـدا مـی نـد.

فرض نيد حرف  Aنمـادي باشـد از خاصـيت «پایـه بـند تاتـی» بـاور ،در ایـ
صنر باوري به نام  ، Bبراي نكه از خصنصيت «پایه بند تاتـی» برخـنردار
باشد ،مقدما استدال تنجيهی تیل ه نام

را  Sمینهيم (ایـ نمـاد ،جـایمزی

نام سالرز میباشد) باید خند منجه باشد.
برهان ارتقاء ()S
1ـ باور Bه از

 Sاست ،داراي خاصيت  Aاست.

8ـ باورهایی ه از خاصيت  Aبرخنردارند ،به احتما زیاد صادقاند.
3ـ بنابرای باور Bه از

 Sاست ،به احتما زیاد صادق است.

4ـ بنابرای باور Bه از

 Sاست داراي تنجيه معرفتی است (به ای معنا ـه

به نحن معرفتی ،منجه است) (.)Bonjour,1985, P.31-32

1-Wilfred Sellars
2-Laurence Bonjour
3 -the Epistemic Ascent Argument
4-un warranted stipulation
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باید تنجه نمند بحث ما درباره باورهاي تجربی است ،یعنی باورهایی پيرامـن
عالم خار

ه شامل باورهاي حسی ،حافظهاي و خنیشت نمرانه( 1یعنی باورهـاي

مربنط به حاال تهنی بالفعل فرد) میباشد .بننژور مدعی است ـه اگـر  ،Bپایـه
باشد ،مقدمه ( )1نيز منجه خناهد بند ،و اگر پذیرش  Bبراي سی معقـن باشـد،
وي باید ارتلاط ميا مقـدما 1و 8در اسـتنتا  3را دریافتـه باشـد .یعنـی ،بـراي
منجه بند پذیرش  Bبه عننا یـك بـاور تاتـاً پایـه S ،بایـد بـه لحـاظ شـناختی
صاح استدال هایی براي پذیرش  Bباشد به نحني ه  Bاگر ه پایه نيست ولی
به واسطه سایر باورها ،منجه میگردد .در نهایت به ای نتيجـه مـیرسـيم ـه B
پایه نيست ،زیرا تنجيه
پيامد ای سخ

حداقل بر یكی از باورهاي تجربـی دیمـر ملتنـی اسـت.

است ه ملناگروي ميانهرو نمیتنانـد مسـأله تسلسـل را حـل

نماید (.)Bonjour,1985,P.31-32

بخش دوم ه مبناگروي سينوي
مطالعه

ه در اندیشه غربی پيرامن ملناگروي صنر میگيرد ،شـاید ایـ

تصنر را در ته بنجند ورد ه اب سينا و سایر فالسفه مسلما نيز در زمـره
قائال به ملناگروي سـنتی قـرار مـیگيرنـد .ایـ تصـنر اگـر ـه مطلقـاً باطـل و
نادرست نيست ولی بررسی افكار اب سينا نشا دهنده
منحصر به فردي دارد ه به دليل ویژگیهای

باید

است ه او دیدگاههاي
را نسلت به سایر نظریـا

در حيطــه ملنــاگروي ســنتی متمــایز دانســت .بنــابرای بهتــر اســت بــه تليــي
معرفتشناسی او پرداخته شند ،اللته در حدي ـه بتـنا بـه بيـن

وي پيرامـن

ملانی معرفت و نحنه ابتنا سایر معرفتها بر نها وقنف یافت.
اب سينا به عننا یك اصل لی معتقد است ه بشر قادر بـه درك حقـایق امـنر
میباشد (اللته نه به نحن مسـتقل و غيروابسـته) .تنانـایی بشـر بـراي درك امـنر،
منحصر به امنر طليعی و مادي نيست و او میتناند حقایق ماوراي ماده و طليعت
1-Introspective beliefs
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محسنس را نيز درك ند .انسا گاه امنر و حقـایق را مسـتقيماً و بـدو واسـطه
درك می ند و گاه براي درك نها از طریق واسـطه عمـل مـی نـد .در حالـت دوم
انسا براي درك حقایق از قابليتهـاي فراوانـی برخـنردار اسـت .مشـاهده ،فكـر
(تعریه و استدال ) ،حدس و تجربـه از جملـه امكانـاتی هسـتند ه بـراي حصـن
معرفت از نها بهرهبـرداري مـیگـردد .از ایـ گذشـته ادراك غيرملاشـر انسـانی
داراي مراتلی هارگانه است (عقلی ،حسی ،خيالی و وهمی) .ای نـنم معرفـتهـا
هم در حيطه تصنرا و هم در حيطه تصدیقا متحققاند .از ميا

نهـا تنهـا یـك

قسم (عقلی) در فهم واقعيا به نحن متمایز و انسانی قابل تنجه اسـت ،امـا سـایر
منارد را نمی تنا از اعتلار و اعتماد الزم برخـنردار دانسـت .بـه همـي دليـل در
ملاحث مربنط به برها

ه به نحن غيرملاشر بـراي فهـم واقـع تـالش مـیشـند،

همي دسته از معرفتها منرد تنجه قرار میگيرند .در مت ای مقاله ،نجـا ـه از
ملادي معرفت سخ رانده میشند ،غاللاً مراد همي سنخ معرفتها میباشد.
در حيطه معرفتهاي غيرملاشر ،اب سينا دو ننم اساسـی معرفـت را از یكـدیمر
متمایز ساخته است .او از یكی از ای دو تعلير به مشـاهده و از دیمـري تعليـر بـه
یقي نمنده است .مشاهده علار است از احاار مطلن بدو هـيچ گننـه مـانع.
نقطه مقابل مشاهده ،یقي نام دارد .یقي از نظر وي ،احاار مطلن همراه بـا حـد
وسط در ته است ،در حالی ه سایر قنا با

تزاحم ندارند (یعنی وقتـی بيننـده

يزي را می بيند و تخيل دیمري با مشاهده وي تعارض ندارد) .یقـي از

جهـت

ه یقي است به واسطه تمثل حد وسط صـنر مـیگيـرد .امـا مشـاهده ،ملكـهاي
است ه حتی اگر با حد وسط همراه گردد ،به

نيـازي نـدارد (ابـ سـينا1413 ،هــ،

ص  .)842-847با تنجه به ملاحثی ه در سطرها بعد بد نها اشـاره خناهـد شـد ،او
در معرفتشناسی خنی

به ننعی معرفتهاي تصنري و تصدیقی قائل است ـه

ملناي عام تمامی علنم و معرفتها را تشكيل میدهـد و بـراي درك نهـا نيـاز بـه
هيچ گننه استدال و تالش عقالنی نيست و از نها تعلير به اوليا مینماید .به ای
ترتي معلنم میگردد اوليا از سنخ گزارههاي مشاهدهاي بنده و معرفت نسـلت

02

  04دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 7831شماره 04

به نها از معرفتهاي یقينـی متمـایز اسـت .اینكـه مـراد از ایـ مشـاهده يسـت،
پرس

مهمی است .تنجه به ثار مختله اب سينا نشـا دهنـده

اسـت ـه وي

ادراك ملاشر و غيرملاشر در مرتله انسانی را ملتنـی بـر نـنعی ارتلـاط وجـندي
ميا انسا و حقيقت یا حقایقی ماوراي عالم ماده میدانست ـه گذشـته از نكـه
منشأ معرفتهاي بشري هستند ،ملدأ و منشأ وجندي انسـا و سـایر منجـندا
عالم مادو خنی

به حسا می یند .نجـا ـه انسـا بـراي تحقـق درك امـنر،

صرفاً از ای ارتلاط با

ملدأ بهره میگيرد ،ادراك از سـنخ مشـاهده اسـت .ایـ

مشاهده خند به انحاي مختلفی صنر میگيرد .گاه صرف مشاهده بـدو تنجـه
به غير بنده و خند ،مقصند است ،اما گاه صرف مشاهده براي فهم غيـر صـنر
میگيرد .در ای صنر گاه نفس انسا براي فهم غيـر (بـه دليـل برخـنرداري از
ما الزم) می تناند به صرف ای مشاهده ا تفا نماید .ای هما است ه قلالً گفته
شد اب سينا در منرد

تعلير مشاهده را به ار برده است .اما نجا ه نفس (بـه

دليل نقص) نمیتناند براي فهم غير به صرف ای ارتلاط ا تفـا نمایـد و عـالوه بـر
نا ار است از سایر قناي معرفتی ه در نفس او تعليه شده استفاده نمایـد ،بـا
سایر ادرا ا غيرملاشر خنی

مناجه است ه براي تحقق یقي نسلت به نها به

واسطه یا وسط نيازمند است (اب سينا1413 ،هـ ،ص.)111
غير از نچه پي
سينني نق

از ای گفته شد ،تنجه به دو پدیده دیمر نيز در فهم ملنـاگروي

اساسی دارد :تفكر و حدس.

از نظر اب سينا ،انسا براي درك یقينی غيرملاشر بسـياري از واقعيـتهـا (بـه
معنایی ه پي

از ای با اصطالح یقي از

یاد گردید) نا ار است از پدیده تفكـر

استفاده نماید .تفكر علار است از ننعی تالش و حر ت تهنـی بـراي وصـن بـه
مطلن از طریق معلنما پيشي (همن1413 ،هـ ،1 ،ص .)18-11او ایـ حر ـت را در
واقع تالشی می داند ه نفس انسا از طریق
ماورائی) طل می ند و بدی ترتي

 ،معرفت را از واه معرفـت (امـر

مادگی و استعداد الزم بـراي برخـنرداري از

فيو ای معرفت را از خند نشا میدهد و با تحقق مشا لت ميا نفس و صنر
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مطلن  ،فيو معرفت به او ارزانی میشند (همن1413 ,هـ ،ص .)111به ای ترتي فكر
علار است از ننعی تارم ه معد اجابت یا قلن فيو مناس براي تمثل تهنـی
است (اب سينا1413 ،هـ ،ص .)811به علار دیمر فكر علـار اسـت از طلـ اسـتعداد
تام براي اتصا به منلع فيو ه اب سينا

را «عقل» ناميده است .از ای رو فكر

براي احاار حدود و تصنر نها و نيز براي احاار حد وسط نيازمند اتصا بـه
ملادي است (همن ،ص  .)192در ای ميـا افرادي هستنــد ـه بـه دليــل مـادگی و
اشتياق بيشتر بـه انجام حر ت امل مذ نر ،محتا نيستند و واهـ صـنر ( نكـه
ادراك و معرفت از او سر شمه میگيرد) ،ای معرفت را از طریق حـدس بـه نهـا
اعطا می نماید (همن) .از نظر اب سينا ،سی نيازمند بـه فكـر اسـت ـه یـا نفـس او
د ار دور شده ،یا از تمری برخنردار نيست و به ایـ دليـل از نيـل بـه فـيو
الهی عاجز مانده ،یا نفس او د ار گرفتاريهایی شده است .اگر سـی د ـار ایـ
امنر نشده باشد از جال و روشنی نفس برخنردار است و از ای رو مـیتنانـد بـه
حق دست یابـد (همـن ،ص  .)111-111بنـابرای حـدود وسـط از فـيو الهـی نشـأ
میگيرد و اگر تحقق نها از طریق تفكر صنر نميرد ،حـدس بـه حسـا مـی یـد
(همن ،ص .)811شيخ ،حدس را فياـانی الهـی و اتصـا عقلـی مـیدانـد ـه از روي
س روي نمیدهد و در

فكر صنر نمیگيرد .سی صاح حدس اسـت ـه

نفس او داراي قنه قدسی است (همن ،ص .)117
بر همي ملنا است ه شيخ انسانها را به هار گروه تقسيم نمنده است:
1ـ سانی ه به محو تصنر مطلن  ،حد وسط را نيز مییابند.
8ـ سانی ه نياز به فكر قليل و تردد در خيا دارند.
3ـ سانی ه به فكر ثير نيازمندند.
4ـ سانی ه نيازمند تلقي نندهاي واحد

هـم خـار از فكـر و عقـل خـنی

میباشند (همن ،ص .)73-78
از نظر او هر ه نفس در ساحت معقنال

متر به حر ت و مسافر بپـردازد،

س حدود وسط و نچه در حكم ای حدود است ،متر واقع می گردد و هـر ـه

33

  06دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 7831شماره 04

در ای حر ت و سير و سفر ار زمنده تـر باشـد ،دسـتيابی

بـه حـدود وسـط

راحتتر صنر میگيرد (همن ،ص .)811با تنجه به نچه گفته شد ،در علنم حقيقـی
(یعنی نجا ه مقصند ،یافت حقيقت امنر است) ،برهـا  ،اندیشـهاي اسـت نشـأ
گرفته از معلنما پيشي

ه با گاهی نظاممند نسـلت بـه

تهنی میتنا معرفت نسلت به

معلنمـا و حر ـت

امنر را از منشأ و منلـع معرفـت سـ نمـند.

اب سينا معتقد است انسانها در فكر و اندیشـه خـنی  ،نظـامدهنـده معرفـتهـاي
پيشي هستند .هما معرفتهاي پيشي نيز ممك اسـت از طریـق تفكـر و اندیشـه
دیمري حاصل شده باشند ،اما ای زنجيـره اندیشـه هـاي ملتنـی بـر معرفـتهـاي
پيشي

ه معرفت هاي متفرق و ه معرفـتهـاي نظـاممنـد (در هـر یـك از علـنم

حقيقی) نه میتناند تا بی نهایت ادامه یابـد و نـه ممكـ اسـت د ـار تنقـه دوري
گردد ،بلكه به ملانی منتهی می گردد ه یا در خند

علم ،بدو استناد و استدال

مفروض و منرد پذیرش است (اما در علمی دیمر اثلا میشند) و یا اساساً بـين
و غيرمحتا به بيا و دليل است (ابـ سـينا1414 ،هــ ،ص  .)124او ایـ ادعـا را تنهـا
منحصر به معرفتهاي تصدیقی نمی داند بلكه

را شامل معرفـتهـاي تصـنري

نيز دانسته است (همن ،1364 ،ص .)61
شيخ براي ابطا ای دور و

تسلسل اقدام به اقامه برها نيز نمنده اسـت .او

در جایی الزمه قن به تسلسل در معرفتهـاي برهـانی را دو امـر محـا دانسـته
است :یكی امكا وجند وسط هاي نامتناهی ميا دو حد متناهی ت ر شده اسـت و
دیمري قن به وجند و عدم وجند همزما وسط بي هر یك از حدود در

علـم

(همن1414 ،هـ ،ص .)112او معتقد است قائل شـد بـه جـناز نـي تسلسـلی منجـ
می شند در سير صعندي و تنازلی معرفـت ،هـيچ گـاه بـه دو حـد قاـيه مطلـن
(اصغر و ا لر) دست نيابيم (همن ،ص.)831-889
به ای ترتي  ،اب سينا هر یك از علنم و معرفتهاي نظاممند را منتهی به ملادي
می داند ه در

علم از ملادي خاص

علم به شمار مـیرود و در محـدوده

علم منرد اثلا یا بحث قرار نمیگيرد ،بلكه اگر محتا اندیشه یا بحث باشـد ،بایـد
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نها را در علم و دانشی فراتر و عامتر منرد بررسی قرار داد .به ای ترتي علنم،
داراي ننعی ارتلاط طنلی معرفتی می باشند ه در مرات ای ارتلاط طنلی ،در هر
علم و دان

باالتر ،ملادي علم فروتر اثلا می شند .اما ای مرات در او خند به

علم و دانشی ختم میگردد ه ملادي سـایر دانـ هـا بـه وجـه عـام در
می شند .ایـ دانـ

بحـث

علـار اسـت از فلسـفه اولـی (همـن ،ص  161و  .)194بنـابرای

شيخالرئيس معتقد است در هر دانشی ،سه گننه معرفت منضـنم (یعنـی معرفتـی
ه در خند

علم به دست نمی ید بلكه یا از امنر بـي و بـدیهی اسـت و یـا اگـر

نياز به اثلا و بحث داشته باشد ،در علمی عامتر بحث میگـردد) وجـند دارد ـه
ملناي معرفتهاي مربنط به

دان

است (ملادي تصنري) ،نچه وجند
و نچه هم ماهيت

را تشكيل میدهد :نچـه مـاهيت

منضـنم

منضنم (ملادي تصدیقی وجـندي) اسـت،

و هم وجندش منضـنم (ملـادي تصـدیقی اعـم از وجـندي و

غير وجندي) است (اب سينا1414 ،هـ ،ص  .)71-71اینكـه یـا مـیتـنا ميـا علـنم و
نظام هاي معرفتی مناردي را یافـت ـه منضـنعا مشـترك یـا اصـن منضـنم
مشترك

دان ها را تشكيل دهد ،از پرس هایی است ه اب سينا مطرح نمنده

و سعی رده بدا پاسخ دهد .از نظر وي برخی گـزارههـا ملـادي مطلـق هـر نـنم
معرفت را تشكيل میدهند .برخی گزارهها را نيز میتنا به عننا ملادي مشـترك
تعدادي از دان ها در نظر گرفت (همن ،ص.)116-111
هما طنر ه قلالً اشاره شد ملناگروي شيخالرئيس تنها بـه دانـ هـا منحصـر
نيست ،بلكه هر جا پاي معرفت در ميا باشد ،ه در حيطه معرفتهـاي نظـاممنـد
(مثل معرفت ریاضـی ،معرفـت طليعـی ،معرفـت هندسـی )...و ـه در غيـر
ملادي میتنا سخ گفت ه بدو

 ،از

نها اساساً هيچ معرفتـی حاصـل نيسـت .ایـ

ملادي را شيخ «المصدق بها بالواسطه» ناميده اسـت (همـن ،1364 ،ص  .)66-61شـيخ
براي تليي ای مطل غير از نچه پي

از ای ت ـر شـد ،گـاه ایـ اصـل را اثلـا

می ند ه «همه يز مجهن نيست» .دليل او بر ای مطل

30

اسـت ـه اگـر «هـر

  00دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال دوازدهم  /پاييز و زمستان  / 7831شماره 04

يز مجهن باشد» خند ای گزاره نيز باید مجهن باشد و تناقو حاصل مانع از
پذیرش

است (همن1413 ،هـ ،ص.)112

در ای جا ای سؤا بطـنر جـدي مطـرح اسـت ـه از نظـر شـيخالـرئيس ـدام
گزارهها را میتنا گزارههاي پایه یا ملادي نهایی همه معرفتها (یا به تعلير خند
وي :ملادي مطلق همه معرفتها) دانست .یا

گننه ه در بخـ

او ایـ مقالـه

ت ر شد ،ای ننم گزاره ها منحصر در گزاره هاي خند پيدا است ه صرف تصـنر
منضــنم و محمــن

در تصــدیق ب ـه نهــا ــافی اســت مطالعــه علــار هــاي

شيخالرئيس نشا میدهد ه از نظر وي ای گزارهها داراي عرض عریای اسـت
و شامل اننام متعددي غير از گزارههاي منرد اشـاره مـیبـاشـد .او معتقـد اسـت
تمامی ای ننم گزارهها ،گزارههایی هستند ه از صدق ضروري برخنردارند .ایـ
ضرور گـاهی تنهـا ضـرورتی ظـاهري اسـت و گـاهی ضـرور بـاطنی اسـت.
ضرور ظاهري گزارههاي پایه ،به واسطه حس ،تجربه یا تناتر حاصل میگـردد.
ت ر ای نكته الزم است ه ضرور گزارههاي محسنس یا مجر تنها مـأخنت از
حس یا تجربه نيست ،بلكه در نها یا صنر عقلی بعد از درك صـنر شخصـی
و محسنس تحقق مییابد (اب سينا1481 ،هـ ،ص19ـ  .)81اما ضرور بـاطنی یـا تنهـا
ناشی از عقل است و یا نكه عالوه بر عقل از امري دیمر نيز بهره میگيـرد .نچـه
داراي ضرور باطنی ناشی از صـرف عقـل اسـت« ،اولـی» نـام دارد؛ ماننـد ایـ
گزاره ه «هر ل بزرگتر از جز است» .سایر منارد ضرور بـاطنی ـه غيـر از
عقل ،از امنر دیمر نيز بهره میگيرد ،از دو حا خار نيست :یا نچـه مـك ننـده
به حسا می ید و امري است ه به صنر غریزي بـراي انسـا حاصـل اسـت.
شيخ ای ننم گزارهها را «فطریا » مینامد؛ مانند« :هـر هـار زو اسـت» .یـا
معي امري است بيرونی.
در ای صنر گزاره از جمله ملادي به حسا نمـی یـد ،بلكـه محتـا اثلـا و
اسناد به امنر بيرونی است (همن1414 ،هـ ،ص .)64-63بر ایـ اسـاس ملـادي برهـا
پنه ننم می باشد :محسنسا  ،مجربا  ،متناترا  ،اوليا  ،فطریـا  .تمـامی انـنام
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معرفـتهـاي برهـانی بــه یكـی از ایـ پــنه قسـم منتهـی مـیگــردد .بـا تنجـه بــه
ویژگیهایی ه شيخ براي گزارههاي برهانی قائـل اسـت (ضـرور  ،ليـت ،دوام،
اوليت ،یقينی بند (همن ،ص137 ،131 ،188 ،181؛ همـن ،1364 ،ص  .)81ای ملادي نيـز از
تمامی شاخصهاي مزبنر برخنردارند .به ای ترتي معلنم میگردد ه ملـادي و
ملانی معرفت از نظر شيخ از تننم و تعـدد قابـل تـنجهی برخـنردار اسـت و تنهـا
شامل گزارههاي اولی نمیگردد.
پرس

دیمري ه مطرح است

است ه نحنه ابتناي تمامی اننام معرفـت بـه

معناي برهانی لمه بر گزاره هایی ه فـی حـد نفسـه بـ ني و خـند پيـدا مـیباشـند
(اوليا ) مننه است براي پاسخ به ای سؤا مهم باید تنجه نمند از نظر شـيخ،
گزارههاي اولی ،قاایا و مقدماتی است ه:
1ـ از جهت قن عقلی در انسا شكل میگيرد؛ 8ـ سل تصـدیق نهـا تنهـا تا
خند نها است و در سرشت انسا وجند دارد؛ 3ـ ایـ نـنم قاـایا تنهـا محتـا
امري است ه اب سينا از

به مفكر جامع (قنه تنله) یاد می ند .به ای ترتي

ه

براي تصدیق ای ننم گزارهها به هيچ ننم فعاليت فكري از قليـل قيـاس یـا اسـتقرا
نيازي نيست ،اما قنه یاد شده با استفاده از معانی بسـيطی ـه از طریـق حـس یـا
خيا یا وجهی دیمر به دست می ورد ،بدا قاایا دست مـی یابـد .انسـا بعـد از
تنله به ای ننم گزاره ها درمی یابـد ـه گـنیی همـناره بـه نهـا عـالم بـنده اسـت
(اب سينا ،1364 ،ص .)61-64به علار دیمر نمیتنا انسا را هميشه نسـلت بـه ایـ
ننم گزارهها گاه و متنجه دانست .را ه بداهت و خندپيدایی ای ننم گـزارههـا
ناشی از فهم و تصنر اجزا نها یعنی منضنم و محمن است و بـه همـي جهـت
براي ای ننم گزاره ها از نظر شـيخ ،ملـانی و ملـادي تصـنري وجـند دارد (همـن،

1414هـ ،ص  13و  . )333اللته ملنـا بـند تصـنر بـراي تصـدیقا  ،تنهـا مخـتص بـه
گزارههاي اولی نيست و شامل حا تمامی گزارهها میشند (همن ،ص  .)13تنجه بـه
تنضيح یاد شده در منرد اوليا از ای جهت الزم به نظر مـیرسـد ـه اصـطالح
«اولی» گاه به معنایی متفاو در علار هاي شيخالرئيس به ار رفته (همـن ،ص.)69
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گفتنی است ه از نظر شيخ ،ادراك نفس به خند ،اولـی اسـت و از طریـق سـ و
ا تسا صنر نمی گيرد ،ای ننم ادراك از ادرا ـا

اوائـل (اوليـا ) اسـت (همـن،

1481هـ ،ص.)81

نحوه ابتناي معرفت بر گزارههاي اولي
شيخ معتقد است ملادي عام در علنم را به دو صنر میتنا به ـار بـرد :یـا
بالقنه یا بالفعل .هنمامی ه از نها بالقنه استفاده میشند ،یعنی هيچ گاه به طـنر
صریح به عننا مقدمـه و جـز اسـتدال مـنرد اسـتفاده قـرار نمـیگيرنـد ،بلكـه
مفروض اند و در صنرتی ه نياز پي

ید ،به نها تنجه مـیشـند .ماننـد

شخص استدال ننده به مخاط خنی

اظهار می ند اگر مـدعاي اظهـار شـده را

نپذیرد باید مقابل

ـه

را بپذیرد (و ایـ ناشـی از اصـل امتنـام تنـاقو اسـت) .امـا

هنمامی ه از نها به نحن بالفعل استفاده میشند ،گاه از معناي لی نها اسـتفاده
میشند ،مانند نكه خند اصل تناقو به عننا یكی از مقدما اسـتدال اسـتفاده
شند ،و گاه از معناي بنمی و اختصاصی
میشند .مثالً به جاي اظهار ای

در حيطه علمی خاص بهـرهبـرداري

ه اجتمام و ارتفام نقياـي محـا اسـت ،از ایـ

گزاره استفاده میشند ه «هر مقداري یا مشارك است یـا ملـای » در حـالتی ـه
مشارك و ملای با یكدیمر تقابل تناقو داشته باشند (اب سينا1414 ،هـ .)117-116 ،او
در جمعبندي نسلتاً دقيقی اظهار می ند ه :استفاده از ای اصل عـام در علـنم بـه
سه صنر انجام میشند:
صورت اوله گاهی از ای اصل بـه عنـنا مكمـل تصـدیق نسـلت بـه مقـدما
برها استفاده می شند .مثالً اگر برهانی حاوي صغرا و لرایی فرض شـند ،ایـ
اصل (ولن نكه بدا تصریح نشـند) پشـتنانه لـراي اسـتدال اسـت .اگـر نـي
نلاشد،

گاه ه در لرا حكم لی را براي منضنعی اثلا می نيم احتمـا ایـ

هست ه سل ای حكم از

منضنم ،در لرا ممك باشد و بدی ترتي حصن
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نتيجه یقينی و قطعی ميسنر نمیگردد .پس اعتقاد به ای ملدأ اولی به عننا مكمل
تصدیق به مقدما نيز مكمل تصدیق به نتيجه است.
صورت دومه گاهی از ای اصل نه به عنـنا مكمـل یكـی از مقـدما  ،بلكـه بـه
عننا مكمل خند قياس استفاده میشند .به علار دیمر ای اصل به شكلی ،یكـی
از مقدما قياس را تشكيل میدهد .ني امري در قياس خله صـنر مـیپـذیرد
ه در

اثلا صدق مدعا در گرو ذ نقيو

است .در مقدما قياس خلـه،

اصل اجتمام نقياي (ولن به صنر مامر) تحقق دارد .نا
اگر مطلن (مثالً گزاره اله،

است) صادق نلاشد نقيو

ه گفته مـیشـند:
صادق است (و ایـ

اشاره به اصل « كل شئ إما أن يصدق عليه الموجب أو السالب» است پس باید «اله،

نيست»

صادق باشد).
صورت سوم ه گـاهی شـكل تخصـيص یافتـه ایـ اصـل مـنرد اسـتفاده قـرار
میگيرد .اللته ای تخصيص یا در ناحيه منضنم است یا در ناحيه محمن و یا هر
دو .اصل لی علار است از « :كل شئ إما أن يصدق عليه االيجاب أو السلب» .همي اصل در
صناعت هندسه ممك است با ای تعلير بيا شند « :كل مقددا إمدا ميداي و إمدا مشدا

».

در ای منرد «كل مقدا » یكی از مصـادیق «كدل شدئ» اسـت .در طـرف محمـن نيـز
ایجا مشار ت و سل

(یعنی تلای ) ایجا و سللی خاص است ه مختص به

صناعت ریاضيا است .علت ای تخصيص واضح است زیرا نيازي وجـند نـدارد
ه قايه به صنرتی لی مطرح شند بلكه به نحني ه در علم منرد نظـر ـاربرد
دارد مطرح میشند (اب سينا1414 ،هـ ،ص .)191-191

یافتههاي پژوهش
از دیــدگاه شــيخالــرئيس ،ملنــا در ملاحــث معرفــت ،از انــنام و انحــاي متعــددي
برخنردار است .ملناگروي شيخالرئيس بر ملاحث مهم و متننم نظریه فلسـفی وي
از جمله وجندشناسی ملتنی است .مهـمتـری ایـ ملـانی علارتنـد از :ملنـا بـند
منجندا فراتر نسلت به منجندا فروتـر در جميـع اقسـام معرفـت از مشـاهده
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گرفته تا یقي ؛ ملنا بند تصنرا براي تصدیقا  ،ملنا بند اصن منضنعه هر
علم براي مسائل

علم ،ملنا بند دان هاي فراتر نسلت به دان هـاي فروتـر و

نيز ملنا بند مجمنعه بدیهيا براي سایر اقسام معرفت و در رأس بدیهيا  ،ملنا
بند اوليا براي جميع اقسام معرفـتهـاي غيرملاشـر .در ایـ دیـدگاه بـه هـيچ
عننا ادعا نمیشند ه در المنیی هرموار ،ل اقسام معرفت به شـكل منطقـی بـه
اوليا منتهی میگردد تا اشكا شـند نتيجـه ایـ نقطـه نظـر

اسـت ـه بـراي

تنسعه و گسترش معرفت ،الزم است ميا اوليا  ،حد وسط وجند داشته باشد و
به دليل فقدا

ني حد وسطی ميا اوليا هيچ گاه نمیتنا شاهد وسعت یـافت

معرفت بند .پایه بند اوليا براي تمامی اقسام معرفت ،در غالـ مـنارد ،امـري
تكميلی و بالقنه به حسا می ید و بـه ایـ ترتيـ شـكل ملنـا بـند اوليـا

ـه

مصداق منحصر معرفتهاي خندپيدا و خندروش هستند ،براي سایر معرفـتهـا
از المني تصنیري ه پي

از ای  ،در بخ

نخست مقالـه ترسـيم گردیـد ،تلعيـت

نمی ند .بنابرای با جرأ میتنا ادعا نمند اشكاال متعـددي ـه بـه ملنـاگروي
سنتی گرفته شد ،بر ملناگروي سينني وارد نيست .اللته در ای ميا باید بر نظـام
فلسفی اب سينا تأ يد نمند و تنجه نمند ه ملناگروي سـينني در صـنرتی قابـل
پذیرش است ه ای نظام منرد پذیرش قرار گيرد.

منابع و مآخذ
 اب سينا ،حسي ب علی ،االشهارات و التنبيههات ،همـراه بـا شـرح خناجـه
نصيرالدی طنسی ،تهرا  ،دفتر نشر تا 1413 ،هـ
 همن ،التعليقات ،قم ،دفتر تلليغا اسالمی1481 ،هـ1379 ،
 همن ،الشفاء المنطق ،به تحقيق ابنالعال عفيفی ،قم ،مكتله المرعشی النجفی،
1414هـ
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