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Abstract
Some of the contemporary advocates of Islamic Philosophy believe that the
view of the modern Islamic philosophers regarding knowledge by presence can
solve some of the issues present in the theory of knowledge. The origins of this
belief are probably two popular theories: Allama Tabatabai’s view that acquired
knowledge comes back to knowledge by presence and Ayatollah Misbah
Yazdi’s view regarding the reference of basic axioms to knowledge by presence.
According to the first view, all acquired knowledge is rooted in knowledge by
presence. The main issue is regarding sensory beliefs and the circumstances of
the justified relationship between sensory experience on one hand and sensory
beliefs on the other; however, in this theory, no explanation has been provided
regarding how knowledge by presence can be converted to acquire knowledge
which has been derived from it. Therefore, this view does not help in solving
that important issue. Similarly, according to Ayatollah Misbah’s view, the
guarantee of the validity of basic axioms is because they are based on
knowledge by presence. However, various reasons show knowledge by presence
cannot provide the validity guarantee for basic axioms.
Keywords
Knowledge by presence, acquired knowledge, analytic proposition, basic axioms.

 Assistant Professor, Philosophy of Science Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
ataheri@sharif.edu

׀

🞕 Taheri Khorram Abadi, S. A. (2020). Late Islamic Philosophy and Knowledge by Presence. Journal of Philosophical Theological
Research, 21(82), 129 ۔152. doi. 10.22091/jptr.2019.4351.2121.

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0  ׀http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

130 | Journal of Philosophical Theological Research, Vol. 21, No. 4, Winter 2020, Issue 82

Introduction
Allama Tabatabai considered all human acquired knowledge to be preceded
by knowledge by presence. According to this view, forms can’t emerge in
the mind without knowledge by presence regarding objects. Similarly,
Ayatollah Misbah Yazdi, while searching for a solution to overcome the
Skeptical challenges of Modern Philosophy, considers all basic axioms to be
of the category of analytic propositions and believes our knowledge of them
arises from knowledge by presence. These two views among the advocates
of contemporary Islamic Philosophy in Iran probably resulted in the belief
that turning attention to the infallible knowledge by presence would help
considerably in solving important epistemological issues – which are rooted
in Western modern philosophy. In this article, I will show that these two
views cannot provide the intended epistemological role for knowledge by
presence. Regardless of the right or wrongness of Allama Tabatabai’s view
about acquired knowledge being rooted in knowledge by presence, it is
ineffective regarding the cognitive value of acquired knowledge. Besides,
Ayatollah Misbah Yazdi’s view regarding the knowledge by presence roots
of our knowledge of basic axioms faces many problems.

Knowledge by Presence, the Root of Acquired Knowledge
According to Allama Tabatabai’s view, man’s mind does not have the power
to create something from nothing and therefore, it cannot create forms from
itself. Thus, all mental forms – whether conceptual or testimonial – are
preceded by knowledge by presence and immediate findings of things. The
form building system converts this knowledge by presence into mental forms
that denote things and thus acquired knowledge arises.
The problem is that some of our testimonials regarding external objects are
clearly wrong or are sensory illusions. Therefore, the aforementioned view
does not provide proof for the infallibility of our sensory beliefs and thus, does
not play any special cognitive role for knowledge by presence. Moreover,
since knowledge by presence is not of the category of propositions, the
question arises as to “how something that lacks a structure similar to the
propositional structure can provide a reason and justification for related
beliefs?” This is one version of the challenges that the advocates of the
Coherentist Theory in contemporary epistemology have suggested for the
Foundationalism Theory. Ayatollah Misbah Yazdi and some others have tried
to overcome this challenge by providing explanations for sense-datum and
how they can be false without confronting the challenge directly. However, the
aforementioned explanation does not include something that would eliminate
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the problem of dissimilitude between the findings of knowledge by presence
and propositional structures.

Basic Axioms refer back to Knowledge by Presence
Based on Ayatollah Misbah Yazdi’s view, if we can achieve something
concerning basic axiom propositions that would guarantee their truth; in this
case, we have overcome the Skeptical challenges regarding metaphysical
and philosophical issues. Reflection on these propositions shows that firstly,
they are all analytical and secondly, the concepts utilized in them are taken
from knowledge by presence. Therefore, both the parts of the propositions
and the relationship between these parts – because they are analytical – come
under the domain of our direct knowledge. As a result, based on the fact that
we find the rightness of basic axioms through the infallible knowledge by
presence, there remains no doubt regarding their validity.
An essential problem of this view is its inner contradictions since, on one
hand, to solve the Skeptical challenge it considers basic axioms to be
analytical and on the other hand, believes them to be based on knowledge by
presence. These two ways are in some way incompatible and ultimately,
none can be beneficial in overcoming the Skeptical challenge alone.

Conclusion
This article shows that that firstly, in contrast to the common conception,
Western contemporary epistemology is not heedless of knowledge by
presence. Secondly, focusing on knowledge by presence is not particularly
helpful in solving the problem of cognitive matters. Islamic contemporary
philosophers can only defend the prevalent belief regarding the specific role
of knowledge by presence in epistemology if they confront the cognitive
issues in front of them directly.
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چکیده

برخی پیروان امروزی فلسحۀ اسالمی ،بر این باوراند که دیدگاههای فیلسوفان متأخر اسالمی ٔ
درباره علم حضتوری،
ً
ٔ
ٔ
نظریته مشتهور
نظریته دانتش را حتل کنتد .احتمتاال ،خاستتگاه ایتن بتاور دو
میتواند برختی مستائل مطترح در
ّ
درباره بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری و ٔ
نظریه آیة الله محمد تقی مصتباح یتزدی دربتارهٔ
عالمه طباطبایی ٔ
ٔ
ارجاع بدیهیات اولیه به علوم حضوری است .بنا به نظریه اول ،هر علم حصتولی ریشته در علمتی حضتوری دارد.
حسی از یک سو و باورهتای ّ
حسی ،چگونگی رابطه توجیهی میان تجربه ّ
درباره باورهای ّ
مسئلهای اصلی ٔ
حستی از
سوی دیگر است ،اما در این نظریه توضیحی ٔ
درباره چگونگی امکان تبدیل علم حضوری به علم حصتولی برآمتده
ّ
ّ
ْ
ٔ
نظریته آیتة اللته مصتباح یتزدی،
از آن وجود ندارد و بنابراین ،به حل آن مسئله مهم کمکی نمیکند .همچنین بنا بته
ضمانت صحت بدیهیات اولیه به خاطر آن است که بر علومی حضوری مبتنیاند ،اما دالیل متنتوعی وجتود دارنتد
که نشان میدهند علوم حضوری نمیتوانند ضمانت صحتی برای بدیهیات اولیه فراهم کنند.
کلیدواژهها

علم حضوری ،علم حصولی ،قضیه تحلیلی ،بدیهی ا ّولی.

 استادیار گروه فلسحه علم دانشگاه صنعتی شریو ،تهران ،ایران.
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ً
نسبتا رایجی میان برخی طرفداران امروزی ٔ
فلسحه استالمی ،برختی فیلستوفان استالمی معاصتر
بنا به باور
ّ
ّ
توانستهاند نقش مهم علتم حضتوری را در حتل برختی مستائل مربتوط بته دانتش ،نشتان دهنتد (نتک:
حسینزاده ،۵۷۷۱ ،ص ۵۳۴؛ حسینزاده ،۵۷۸۱ ،ص ۵۲۴؛ سربخشی و فنتائی اشتکوری ،۵۷۷۵ ،ص
ّ
 .)۴۶از اینرو ،در ٔ
دوره اخیر ،آثار مستقلی برای توضیح این علتم و اثبتات نقتش دانتششتناختی 1آن بته
ً
نگارش درآمدهاند (نک :فنائی اشکوری۵۷۳۱ ،؛ سربخشی .). ۵۷۷۴ ،شتاید ،بترای ایتن بتاور نستبتا
ّ
رایج ،بتوان دو منبع و سرچشمه را ردیابی کرد :منبع اول ،این دیدگاه مشهور عالمه طباطبایی است که «هر
ّ
علم حصولیای از علمی حضوری سرچشمه میگیرد» و خاستگاه و منبع دوم این باور نیز دیدگاه آیة اللته
درباره «ارجاع بدیهیات ّ
ٔ
اولیه به علوم حضوری» است .در این مقاله ،نشتان ختواهم داد کته
مصباح یزدی
دالیل خوبی به نحع این باور وجود ندارند .در بخش نخست مقاله دیدگاه عالمه طباطبایی را توضیح خواهم
داد و آنگاه خواهیم دید که این نظریه بر مسائل مربوط به ٔ
نظریه دانش 2،پرتتوی نمیافکنتد .در بختش دوم
مقاله نیز ارجاع بدیهیات اولیه به علوم حضوری را بررسی خواهم کرد .نتیجه بررسی ایتن استت کته _ بته
دالیل متعدد _ پذیرش این دیدگاه مشکل است .بنابراین ،باور رایج پیشگحته دالیل خوبی ندارد.
 .9وابستگی علوم حصولی به علوم حضوری

ٔ
فلسحه اسالمی ،علوم انسانی یا حصولی هستند و یا حضوری .در موارد علم حصولی،
بنا به تمایز رایج در
ّ
میان فاعل شناسا و متعلق دانش ،واسطهای وجود دارد؛ این واسطه ،در ذهن است و چون چیتزی دیگتر را
مینمایاند« ،صورت ذهنی» نامیده میشود .علم ما به امور بیرونی به طور معمول این گونه است .وقتی به
درختی نگاه میکنم ،در پی ارتباطهای فیزیکی میان درخت واقعی و دستگاه بینایی و عصبی ،صورتی از آن
درخت در ذهن من نقش میبندد .اکنون به وساطت صورت درخت ،به آن درخت بیرونی آگاهی دارم ،اما
ّ
در علم به بسیاری از امور درونی ،میان فاعل شناسا و متعلق دانش ،واسطهای در کار نیست .برای مثال ،اگر
شاد باشم ،علم من به آن بیواسطه است؛ زیرا شادی امری بیرون از وجود من نیست و واقعیت شادی همان
است که درون من قرار دارد .بنابراین ،خود متعلق علم در نزد من حاضر است و بیواسطه از آن آگاهم .این
علم و آگاهی «علم حضوری» نامیده میشود (نک :مطهری ۵۷۳۱ ،الو ،ص ۲۳۲۔.)۲۳۱
علوم حصولی خود به دو ٔ
دسته تصوری و تصدیقی تقسیم میشتوند :علتوم تصتوری آنهاییانتد کته
 .1به عللی که ذکر آنها در اینجا الزم نیست ،واژه «دانششناسی» را بر واژه مأنوستر «معرفت شناسی» ترجیح میدهم.
2. theory of knowledge
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مشتمل بر قضاوت ذهن نیستند .وقتی تصویر گوشی تلحن همراه خودم را در ذهن خود حاضر میکنم ،تنها
شیء فیزیکی است .با ّ
چیزی که در ذهن من است ،تصویری از آن ْ
تصور ساده گوشی تلحن همراهم ،هیچ
درباره آن نمیکنم .در اینجا علم من تصوری است ،اما اگر کسی ٔ
قضاوتی ٔ
درباره طول و عرض گوشی تلحن
همراهم از من بپرسد ،چه بسا برای پاسخ به او ،بار دیگر تصویر آن را در ذهنم حاضر کنم و اندازه آن را بتا
فاصله میان انگشتانم نشان دهم .در این تصور کردن جدید ،ذهن من افزون بر حاضر کردن تصویر گوشی
ٔ
درباره آن قضاوت میکند و اندازهای را به آن نسبت میدهد .بنابراین ،اکنون علمتی تصتدیقی
تلحن همراه،
دارم که طول و عرض گوشی تلحن همراهمچنین و چنان است .علم تصدیقی در نظر فیلستوفان استالمی،
درباره سرشت ّ
ٔ
قضیه (تصدیق) دیدگاههای متنتوعی داشتتهاندّ ،امتا بته
همان «قضیه» است .این فیلسوفان
ّ
طور کلی میتوان گحت که تحاوت اصلی تصور و تصدیق به خاطر همراهی دومتی بتا حکتم یتا قضتاوت
ذهنی است (نک :المظحر7832 ،؛ مطهری 787۱ ،الو ،ص 237۔.)21۱
ٔ
عالمه سید محمد حسین طباطبایی در کتا اصو فلسفه و سوش سئا رسم همته علتوم حصتولی را برگرفتته
ً
از علوم حضوری میداند (عالمه طباطبایی ،۵۷۸۳ ،ص  .)۸۵اساسا ،ذهن قتدرت خلتق صتورتهای ذهنتی
از عدم را ندارد و تنها کار ذهن این است که از روی واقعیتهایی که یافته استت ،صتورتی نتزد ختود بستازد و در
ً
کتامال ْ
بتدیع از پتیش ختود بیافرینتد ،تبیینتی
خود نگاهداری کند .اگر غیر از این بود و ذهن میتوانست صورتی
ُ
ُ
برای تمایز محتوایی آنها در کار نبود .تمایز صورت ذهنی گل از میتز ،متدیون تمتایز گتل واقعتی از میتز واقعتی
است .بنابراین ،علم حصولی به هر واقعیتی ،وابسته به یافت بیواسطه قبلی از آن واقعیتت استت .استتاد مرتضتی
ٔ
دربتاره قتدرتهای
مطهری ،افزون بر این دلیل ،برای اثبات ناتوانی ذهن بر خلق صورت از عدم ،به دروننگتری
ذهن نیز ّ
متوسل میشود (مطهری ، ۵۷۳۱ ،ص ۲۶۸۔ ۲۳۴؛ نک :طاهری ّ
خرمآبادی.)۵۷17 ،
برخی علوم حصولی ،مربوط به حالتهای درونی انساناند .برای مثال ،ریشته ایتن علتم حصتولی و
این تصدیق (قضیه) یا باور که «اکنون شتادمانام» را بته راحتتی در علتم حضتوری بته «حالتت شتادی»
ردیابی میکنیم؛ زیرا واقعیت حالتهای درونی ،بدون هیچ واسطهای در دسترس شناختی ما هستند ،امتا
بیشتر علوم حصولی ما مربوط به جهان بیرون از ماستت .ایتن علتوم از ادراِهتای ّ
حستی متا بته دستت
آمدهاند؛ زیرا ابزارها و قوای ّ
حسی ما تنها راه هاییاند که ما را با جهان فیزیکی اطرافمتان مترتب میکننتد.
از سوی دیگر ،علم حضوری بنا به تعریو ،ارتباط بیواسطه عالم با معلوم است .از آنجا که علتوم ّ
حستی
با وساطت ابزارهای ّ
حسی حاصل میشوند ،ارتباط عالم (انسان) با اشیای فیزیکی همواره با واسطه تتأثیر
حسی مربوط خواهد بود 1.بنابراین ،چگونته میتتوان گحتت :علتوم حصتولی ّ
حس بر ّقوه ّ
حستی انستان،
 .1برخی معاصران _ به تبع شیخ اشراق _ معتقداند که علم به محسوستات و بتهویژه امتور دیتده شتده ،از ستنخ علتوم حضتوری و
بیواسطه است (نک :سربخشی و فنائی اشکوری ،7817 ،ص ۱3۔.)۶۴
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برگرفته از علومی حضوری به اشیای محسوساند؟
عالمه طباطبایی اینگونه به این پرسش ،پاسخ میدهد که درست است ما به واقعیتهای فیزیکی
دسترسی شناختی بیواسطه نداریم ،اما در اثر ارتباط ّ
حسی با ْ
شیء فیزیکی ،اثری فیزیکی در اندام
حسی _مثل چشم _ حاصل میشود و ما به این اثر ،دسترسی شناختی بیواسطه داریتم و بته تعبیتر
دیگر ،به آن علم حضوری داریم .آنگاه دستگاه ادراِ ّ
حسی ،از این اثر فیزیکی ،صورتی میگیرد و در
ذهن نگهداری میکند« .علم ما به ْ
شیء فیزیکی از طریق آن صورت ساخته ذهن است و بته همتین
دلیل ،علمی حصولی است» .حاصل آن که علمهای حصولی ّ
حسی ما برگرفته از علمهای حضوری
ما به آثار فیزیکی موجود در دستگاه ادراکی ما هستند.
دیتتدگاه عالمتته طباطبتتایی در کتتتا نهادووﺔ ا حکمووﺔ ،تحاوتهتتایی بتتا دیتتدگاه گحتتته شتتده
دارد (عالمه طباطبایی ،۵۷۸۶ ،ص  .)۲۱۸در این کتا  ،سخنی از علم حضوری به اثتر متادی موجتود
در ّقوه ّ
حسی نیست و به جای آن از علم حضوری به عنوان موجتودی غیتر فیزیکتی ستخن میگویتد کته
ّ
علت هستیبخش آن ْ
شیء فیزیکی است .این اختالف ،مورد بحتت و گحتتوگوی شتارحان واقتع شتده
ّ
است .آیة الله مصباح یزدی احتمتال داده استت کته ایشتان در نهادوﺔ ا حکموﺔ ،ادعتایی متحتاوت مطترح
کردهاند که با مطلب پیشین نیز سازگار است (مصباح یزدی ،۵۷۷۷ ،ص ۷۸۱۔ .)۷۸۳در مقابتل ،برختی
معتقدند که عالمه طباطبایی در کتا نهادﺔ ا حکموﺔ ،دیتدگاه دوم و نهتایی ختویش را برگزیدهانتد کته بتا
ُ
دیدگاه ْ
پیشین ناسازگار است (کرد فیروزجایی ،۵۷۷۲ ،ص ۲۴۔ )۲۸و برخی نیز هر دو کتتا را مشتتمل
بر یک دیدگاه دانستهاند (شریوزاده ،۵۷۸۲ ،ص ۸۳۔.)۷۶
ٔ
دربتاره درستتی یتا نادرستتی
از توضیح دیدگاه عالمه طباطبایی در کتا نهادﺔ ا حکموﺔ ،میگتذرم و
ُ
تحسیرهای مختلو آن نیز بحت نمیکنم؛ زیرا هر کدام که به درستی نظر عالمه را بنمایانند ،اثری در نظریه
دانش نخواهند داشت 1.بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری به هر معنایی که باشد ،نمیتواند تضمینی
حسی باشد؛ زیرا نخست آن که وقوع خطای حستی 2و ّ
برای صحت باورهای ّ
تتوهم حستی 3قابتل انکتار
نیست .مواردی هستند که در آنها دچار خطای ّ
حسی میشویم؛ برای مثال ،گاه چیزی ْ
دایره شتکل را _ از
منظر و زاویهای خاص _ بیضی میبینیم .همچنین مواردی از ّتوهم ّ
حسی وجود دارند که در آن ،شخ در
 .1در واقع ،تحسیر دیگر دیدگاه عالمه طباطبائی ،مشکالت بیشتری برای درستی باورهای مشاهدتی فراهم متیکنتد؛ زیترا بنتا بته آن
ّ
ً ّ
شی فیزیکی نیست ،بلکه علم حصولی متا بته ٔ
متعلق علم ،خود واقعیت ٔ
شتی فیزیکتی علتم حضتوری بته علتت
تحسیر ،اساسا
ٔ
ٔ
هستیبخش آن شی فیزیکی است .در این حال ،چگونه میتوان گحت :درستی باور من بته وجتود شتی فیزیکتی تضتمین شتده
است؟ بنابراین ،من تحسیری را برگزیدهام که اشکال کمتری از منظر دانش ،به ٔ
شی فیزیکی در بر داشته باشد.
2. illusion
3. hallucination
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ً
اثر اختالل دستگاه ادراکی ،فیلی را در مقابلش تصور میکند کته اصتال وجتود نتدارد .از ایتنرو ،عالمته
طباطبایی و استاد مرتضی مطهری در صدد توضیح چگونگی امکان خطا برآمدهانتد (عالمته طباطبتایی،
 ،۵۷۸۳ص ۳۷۔۳۳؛ مطهری ، ۵۷۳۱ ،ص  )۲۳۲و سعی کردهاند نشان دهند که مشروط بتودن علتم
حصولی به یافتن واقعیت مورد نظر ،با وقوع خطا سازگار است (.)see Chisholm, 1964
ٔ
درباره ارتباط علم حصولی با علم حضوری ،پرسشهایی وجود دارند که پاستخ نتدادن بته
به عالوه،
ّ
آنها ضمانت صحت علم حصولی مورد نظر را به چالش میکشد .بترای دیتدن ایتن چتالشهتا ،ختو
است به دیدگاههای مبناگرایانته در معرفتشناستی معاصتر غربتی ،نگتاهی بیتافکنیم ( see Chisholm,
ً
ْ
ٔ
ّ
 .)1964بنا بر نظریه مبناگرایی 1،باورهای حسی پایه مستقیما با منبع توجیته مرتب انتد ( Ayer, 1971, pp.
 .)84-85; BonJour, 1978, p .116مقصود از باور پایه ،باوری است که ّ
موجهبودنش ناشتی از باورهتای
دیگر نیست .به طور تقریبی و با صرف نظر از بحتهای ّ
محصل ،میتوان گحت که مقصود از ّ
موجته بتودن
باور ،وجود دلیلی یا شاهدی به نحع صدق آن باور است .باورهای غیر پایته ّ
موجته ،آن باورهاییانتد کته _
مثل باور استنتاجی من به این که «فردا خورشید طلوع خواهد کرد» _ دلیل یتا شتاهد آنهتا بتاوری دیگتر
است ،اما باورهای پایه ّ
موجه _ مثل باور به این که «اکنون سرخی گل ُرزگونهای ،بر من نمایتان استت»_
موجه نیستند و ویژگی آنها این است که ّ
به واسطه باوری دیگر ّ
موجه بودنشان مدیون ارتباط مستقیم با منبع
حستی استت .تجربته ّ
حسی ،تجربه ّ
توجیه است .منبع توجیه باورهای ّ
حستی ،حتالتی شتناختی و البتته،
غیر باورمندانه 2است .مقصود از غیر باورمندانه بودن آن است که دارای محتوای قضیهای و زبانی نیست .در
عین حال ،تجربه حالتی شناختی است؛ زیرا معطوف به جهان و نمایانگر آن است .حاصل آن کته تجربته
حسی را ّ
حسی به گونهای مستقیم ،باورهای پایه ّ
ّ
موجه میکند و برای مثال ،بتاور متن بته ایتن کته «اکنتون
سرخی گل ُرزگونهای ،بر من نمایان است» را ادراِ بینایی کنونی منّ ،
موجه میکند.
ٔ
تجربه ّ
حسی (شناختی بودن در عین غیر قضیهای بودن) همتان خصتلت علتم حضتوری
این ویژگی
است .بر این اساس ،استاد مرتضی مطهری معتقد است:
شک و یقین و تصور و تصدیق و خطا و صوا و حافظه و توجه و تحکر و تعقل و استتدالل
و تعبیر لحظی و تحهیم و ّ
تحهم و فلسحه و علوم ،همه مربوط به علمهای حصولی و به عبتارت
دیگر ،مربوط به عالم مخصوص ذهن است که عالم صور اشیاء است و در متورد علمهتای
حضوری هیچ یک از معانی باال معنا ندارد (مطهری ۵۷۳۱ ،الو ،ص .)۲۳۱
یک نکته آن است که مسبوق بودن علتم حصتولی بته علتم حضتوری _ ختواه بته اثتر ّ
متادی موجتود در
1. foundationalism
2. non-doxastic
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ّقوه ّ
حسی و خواه به موجود غیر فیزیکی _ همواره به نوعی مورد توجه مبناگرایان معاصر غربی بتوده استت
ٔ
نظریته دانتش بته حستا آورد و
و از همینرو ،نباید آن را دیدگاه انحصاری و بدیع فیلسوفان مستلمان در
مهمتر از این ،توجه به چالش پیش روی مبناگرایان معاصر ٔ
درباره چگونگی توجیه باورهای پایته بتا تجربته
حسی است ( .)Davidson, 1989, pp. 126-127; BonJour, 2010, pp, 183-186تجربته ّ
ّ
حستی _ یتا
ٔ
دربتاره ایتن مستئله ،شتک
همان علم حضوری _ غیر محهومی است و هیچ قضیهای را در بر نتدارد .اگتر
دارید با آزمودن بیان تجربه ّ
حسی خود از دیدن یک گل ُرز قرمز خاص ،میتوانید دریابید که حتس ختود
را با هیچ عبارتی ،نمیتوانید به صورت کامل ،برای فتردی دیگتر توصتیو کنیتد .عبارتهتای زبتانی متا
ّ
مشتمل بر محاهیم کلیاند و هر چه تالش کنیم ،بر توصتیو ختود محتتوای یافتت شتده در تجربته قتادر
نیستیم وحتی اگر گمان کنیم که توصیو کامل زبانی ممکن است ،توصیو زبانی با محتتوای غیتر زبتانی
ٔ
تجربه غیر زبتانی ،محتتوای زبتانی را
تجربه ،تحاوت کیحی دارد و از همینرو ،پرسش این است که چگونه
توجیه میکند؟ ر ٔ
ابطه توجیهی میان دو باور قابل فهم است؛ زیرا قضایا ساختار زبانی دارند و منطق روابت
میان جمالت را توضیح میدهند.
ٔ
بنابراین ،میتوانیم بحهمیم که برخی رواب میان قضایا ،رابطه توجیهی میان باورهای مربوط به آن قضایا
را ممکن میسازند و برای مثال ،میان ٔ
قضیه «این سیب قرمز است» و «این سیب یا قرمز و یتا آبتی استت»
ابطه استنتاجی برقرار است .از اینرو ،میتوانیم بحهمیم که باور به اولی میتواند بتاور بته دومتی را ّ
ر ٔ
موجته
نماید ،اما نمیتوانیم ر ٔ
ابطه توجیهی میان تجربه غیر محهتومی و بتاور محهتومی را بحهمتیم و ایتن مشتکلی
است که برخی فیلسوفان را از دیدگاه مبناگرایانه به دیدگاه انسجام 1د ٔ
رباره توجیه ،سوق داده است.
به نظر میرسد که چالش مشابهیٔ ،
درباره دیدگاه عالمه طباطبایی نیز وجود دارد .این دیدگاه باید به این
پرسش پاسخ دهد که «چگونه علم حضوری غیر محهومی به علم حصولی محهومی تبدیل میشود؟» .در
غیا پاسخ به این پرسش ،ضمانتی برای درستی علم حصولی مورد نظر در کار نخواهد بود؛ زیرا ممکتن
است فرآیند تبدیل علم حضوری به علم حصولی از پیچیدگیهایی برخودار باشتد کته درستتی باورهتای
حاصل را در معرض تردید قرار دهد .این مشکل را «چالش ّ
صحت » ٔ
درباره علوم حصولی مینامم ،اما در
ّ
این دیدگاه ،پاسخ قابل قبولی به پرسش پیشگحته و در نتیجه ،راه حلی برای چالش صحت ارائه نشده است.
استاد مرتضی مطهری در توضیح فرآیند تبدیل علم حضوری به علم حصولی میگویند:
… ّقوه مدرکه یا ّقوۀ خیال ،قوهای است که کارش صورتگیری و عکسبرداری از واقعیتات و
اشیاء استت؛ چته واقعیتات بیرونتی (ختارجی) و چته واقعیتات درونتی (نحستانی) .تمتام
تصورات ذهنی که در حافظه ،مجتمع و متمرکز است و اعمال متعدد و مختلتو ذهنتی بتر
1. coherence

فلسفۀ اسالمی متأخر و علم حضوری |

۳۱۸

روی آنها واقع میشود ،به وسیله این ّقوه تهیه شدهاند .این ّ
قتوه بتهختودیختود ،نمیتوانتد
تصوری تولید کند و تنها کاری که میتواند انجتام دهتد ایتن استت کته اگتر بتا واقعیتتی از
واقعیتهتتا اتصتتال وجتتودی پیتتدا کنتتد ،صتتورتی از آن واقعیتتت میستتازد و بتته حافظتته
میسپارد (مطهری ۵۷۳۱ ،الو ،ص .)۲۳۵
همانگونه که در این عبارت و دیگر عبارتهای مشابه هویداست ،تنها چیزی که طرفداران ایتن دیتدگاه از
ّ
حستی استت ،امتا
آن سخن میگویند ،توانایی ذهن بر تصویربرداری از علوم حضوری یا همان تجتار
ٔ
درباره چگونگی صورتگیری از علم حضوری یا تبدیل علم حضوری به علتم حصتولی توضتیحی
آنها
ّ
ّ
نمیدهند ،در حالی که چگونگی صورتگیری نیازمند توضیح استت .صترف معرفتی قتوه مستئول یتک
دهنده توضیحی د ٔ
عمل ،نشان ٔ
رباره چگونگی و امکان آن عمل نیست.
لورنس بونجور _ از مبناگرایان معاصر غربی _ برای توضیح چگونگی توجیه باورهای ّ
حسی با تجربته
غیر محهومی ،به گونهای پیچیده تالش کرده است ( .)BonJour, 2010, pp. 196-202چه تالشش موفتق
باشد و چه نباشد ،پاسخ به پرسشی که او با آن دستت و پنجته نترم کترده استت ،شترط موفقیتت دیتدگاه
ٔ
درباره نسبت میان علم حصولی و علتم حضتوری
مبناگرایانه است .دیدگاههای فیلسوفان اسالمی معاصر
ّ
ّ
نیز باید با تالشی مشابه تجهیز شوند تا بتوانند از عهده حل چالش صحت برآیند.
ٔ
دربتاره قضتایای وجتدانی میتوانتد
شاید کسی گمان کند که گحتههای فیلستوفان استالمی معاصتر،
ّ
ٔ
نسبت میان علم حضوری و علم حصولی برآمده از آن را به گونهای عام و از جمله دربتاره علتوم حصتولی
حسی توضیح دهد و پاسخی برای چالش ّ
ٔ
ّ
فلستحه استالمی،
صتحت فتراهم آورد .در اصتطالح منطتق و
قضایای وجدانی انعکاسهایی از علوم حضوری ما بته حالتهتای درونیانتد (مصتباح یتزدی،۵۷۸۷ ،
ّ
ص  .)۲۲۶بنا به عقیدۀ رایج ،باورهای ما به قضایای وجدانی یقینی و خطاناپذیرند .آیة الله مصباح یتزدی
ٔ
درباره صحت قطعی قضایای وجدانی اینگونه توضیح داده است:
بنابراین ،باید کلید حل اشکال را در جایی جستوجو کرد کته متا بتتوانیم هتم بتر صتورت
ً
ادراکی و هم بر متعلق ادراِ اشراف یابیم و تطابق آنها را حضورا و بدون وساطت صتورت
ً
دیگری درِ کنیم و آن قضایای وجدانی است که از یکسو متعلق ادراِ را کته متثال همتان
ً
حالت تترس استت ،حضتورا مییتابیم و از ستوی دیگتر ،صتورت ذهنتی حتاکی از آن را
بیواسطه ،درِ میکنیم (مصباح یزدی ،۵۷۸۷ ،ص .)۲۷۶
اما این توضیح ،مشکل را حل نمیکند؛ زیرا یک پرسش همچنان باقی است که چگونه قضتایای مشتتمل
بر محهوم ،انعکاسی از علومی حضوریاند که در آنها اثری از محاهیم نیستت؟ و افتزون بتر ایتن ،ایشتان
ً
مدعیاند که تطابق صورت ادراکی و متعلق ادراِ را «حضورا و بتدون وستاطت صتورت دیگتری» درِ
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ٔ
واستطه
میکنیم ،امتا تطتابق مستتلزم مقایسته استت و مقایسته نیازمنتد صتورتگیری استت .یافتت بی
ٔ ّ
واسطه متعلق ادراِ به علم حضوری ،به تطتابق منتهتی نمیشتود؛ زیترا در
صورتهای ذهنی و یافت بی
ً
علم حضوری ،چیزی جز خود واقعیت یافتشتده در کتار نیستت .بنتابراین ،تطتابق دو واقعیتت اساستا
ّ
ْ
نمیتواند متعلق علم حضوری باشد؛ زیرا تطابق نسبت است و علتم بته نستبت بتدون مقایسته ،حاصتل
نمیشود .مقایسه نیز کاری است که ْ
ذهن روی صورتهای ادراکی انجام میدهد .بنابراین ،برای علتم بته
ْ
تطابق الزم است تا ْ
ذهن صورتی از صورت ادراکی _صورتی مرتبته دوم _ را بتا صتورتی از متعلتق ادراِ
بسنجد و آنگاه مطابقت آنها را دریابد .بنابراین ،یافتن تطابق ،تنها در قلمرو علم حصولی ممکن است.
ّ
ّ
صحت نمیافکنتد ،البتته ،ایشتان از جنبتهٔ
نتیجه آن که توضیح آیة الله مصباح یزدی نیز پرتویی بر چالش
سلبی به مسئله نگاه کرده و در صدد نشتاندادن قضتایایی بتر آمتدهانتد کته بته واقتع ،انعکاستی از علتوم
ستلبی میتوانتد ر ٔ
ْ
ابطته انعکاستی میتان علتوم
حضوری نیستند .ممکن است کسی بپندارد که این توضیح
حضوری و علوم حصولی برآمده از آنها را توضیح دهد.
ّ
آیة الله مصباح یزدی در پاسخ به برخی اشکاالت مربوط به خطاناپذیری علم حضوری ،بته «تحتاوت
علم حضوری با تحسیر آن» اشاره کرده است (مصباح یزدی ،۵۷۸۷ ،ص  )۵۳۵و بر ایتن بتاور استت کته
هرچند علم حضوری خطاناپذیر است ،اما ممکن است تحسیری که از علتم حضتوری متیکنیم ،اشتتباه
باشد .علم حضوری ،تنها یافتی ختال استت .بنتابراین ،اگتر همتراه بتا آن یافتت _ بترای مثتال ،یتافتن
احساس گرسنگی _ تحسیری را همراه کنیم _ مثل نیازمندی به غذا _ آن وقت استت کته دچتار گرستنگی
کاذ شدهایم .پس ،در این مورد ،یافتن حالت ذهنی خاص ،علم حضوری خال و خطاناپذیر استت،
ْ
ْ
اما دستهبندی آن حالت ذیل حالت گرسنگی و نیازمنتدی بته غتذا ،تحستیری استت کته متا از آن حالتت
استنباط کردیم و بنابراین ،علمی حصولی است .از اینرو ،خطایی بودن ایتن علتم حصتولی ،ضترری بته
خطاناپذیری علم حصولی همراهش نمیزند.
ّ
ٔ
درباره نسبت گز ٔاره وجتدانی بتا علتم حضتوری ستخنی
به تعبیر دیگر ،آیة الله مصباح یزدی هر چند
ً
ٔ
درباره این که چه قضیهای وجدانی نیست ،توضتیح داده استت .قضتایایی کته صترفا انعکتاس
نگحته ،اما
حالتهای یافت شده نباشند ،قضایاییاند که وجدانی نیستند و بنتابراین ،خطتا در آنهتا راه دارد .محمتد
سربخشی این مطلب را اینگونه توضیح داده است که این قضایای خطاپتذیر ،از ستنخ قضتایای نظتری و
استنتاجیاند (سربخشی ۵۷۷۴ ،الو ،ص ۳۳۔ )۳۷و به گمان من ،این توضتیح ستلبی نیتز مشتکل یتاد
شده را حل نخواهد کرد؛ زیرا هیچ معیار روشنی برای جدا کردن انعکاسهای خال علتم حضتوری از
تحسیرها و تعبیرهای آن ارائه نشده است .به واقع ،چگونه میتوان تشتخی داد کته ایتن قضتیه ،انعکتاس
ً
خال علم حضوری است و بنابراین ،قضیهای وجدانی و قطعا صتادق استت یتا اینکته قضتیه مزبتور،
ً
همراه با تحسیر است و بنابراین ،واقعا وجدانی نیست و احتمال خطا در آن راه دارد؟ جنتا سربخشتی در
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صدد توضیحی برای تمییز قضایای وجدانی واقعی از قضایای همراه با تحستیر برآمدهانتد .بنتا بته توضتیح
ایشانٔ ،
جمله «من احساس گرستنگی دارم» حتاکی از علتم حضتوری استت ،امتا تحستیر گرستنگی بته
خالی بودن معده یا نیاز به غذا خارج از ٔ
حیطه قضایای وجدانی استت .ایتن توضتیح کتافی نیستت؛ زیترا
میتوان پرسید که مقصود از «گرسنگی» چیست؟ معنای این واژه «خالی بودن معده» یتا «نیتاز بته غتذا»
نیست .بنابراین ،وقتی سخن از گرسنگی کاذ میکنیم ،بدین معناست که گرستنگی را _ بتا هتر معنتایی
ٔ
قضتیه «متن احستاس گرستنگی دارم»
که داشته باشد _ به صورت کتاذبی احستاس متیکنیم .بنتابراین،
میتواند کاذ باشد و از اینرو ،قضیهای وجدانی نیستت .در ایتن حالتت ،متن «احساستی دارم کته بته
اشتباه ،گمان میکنم احساس گرسنگی» است و اشتباه در ایتن استت کته ایتن حالتت ذهنتی را در ٔ
طبقته
«حالت گرسنگی» جای میدهم .بنابراین ،این قضیه میتواند کاذ باشد .حاصل آن کته بتدون توضتیح
ایجابی از نسبت ٔ
قضیه وجدانی واقعی با علم حضوری ،نحی وجدانیبودن برخی قضتایا هتیچ کمکتی بته
تمییز امور وجدانی واقعی از غیر واقعی نمیکند.
 .1ارجاع بدیهیات اولیه به علوم حضوری

حاصل بخش نخست مقاله ،این بود که بازگرداندن علوم حصتولی بته علتوم حضتوری ،هتیچ مستئلهای
ّ
مرتب با نظریه دانش را حل نمیکند .اکنون ،به بخش دوم مقاله میپردازم .یکی از دیتدگاههایی کته نقتش
ّ
ٔ
دربتاره ارجتاع
علم حضوری را در دانش بشریُ ،پررنگ نشان میدهتد ،دیتدگاه آیتة اللته مصتباح یتزدی
بدیهیات اولیه به علوم حضوری استت (مصتباح یتزدی ،۵۷۸۷ ،ص ۲۷۷۔ .)۲۷۷مقصتود از بتدیهیات
ّ
اولیه ،قضایایی هستند که ّ
تصور محاهیم بهکار رفته در آنها ،برای تصدیق به آنها کافی است .بترای مثتال،
ٔ ّ
قضیه «کل از جزء بزرگتر است» کافی است که محاهیم آن را بهخوبی بحهمیم و پتس از
در مقام تصدیق به
فهم محاهیم ،برای تصدیق ،به هیچ چیزی دیگری مثل استدالل ،تجربه یا … نیاز نداریم.
به عقی ٔده ایشان ،بخش مهم دانشهای بشری ،شناختهای هستیشناسانه و فلسحیاند و از آنجتا کته
دانشهای فلسحی ما مبتنی بر استنتاج از قضایای بدیهی اولیاند ،اگر بتوان «ضمانت ّ
صحتی» برای آنهتا
ٔ
مسئله اصلی علوم حصولی حل میشود .ضمانت صحت بته معنتای کشتو تضتمینی
جستوجو کرد،
ٔ
دربتاره
مطابقت علوم حصولی _صورتهای ادراکی _ با واقعیتهایی است که این صتورتها یتا قضتایا
آنهایند .مشکل اصلی در علوم حصولی ،این است که کشو مطابقت ،اگر از طریق صورتهای ادراکی یا
قضایای مرتبه دومی باشد ،برای ّ
صحت قضایای دیگتر نیتز نیازمنتد ضتمانتی دیگتر هستتند و آن نیتز بته
ّ ْ
صحت دست نختواهیم یافتت.
نوبه خود ،از طریق قضایای مرتبه سومی خواهد بود و هیچگاه به ضمانت
ّ
بنابراین ،تنها راه آن است که بتوانیم مطابقت قضایای بدیهی ّاولی با متعلقهای آنهتا را _ بتدون وستاطت
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ّ
قضایای دیگری _ بیابیم .به تعبیر دیگر ،باید انطباق قضایا با متعلق علم حصولی را با علم حضوری بیابیم.
چگونه میتوان از راه علم حضوری ،مطابقت بدیهیات اولیه را با واقعیت یافت؟ تنهتا راه آن استت کته
ّ
هم به خود این قضایا و هم به متعلق آنها دسترسی بیواسطه داشته باشیم تتا بتتوانیم انطبتاق آنهتا را نیتز
بیواسطه درِ کنیم .برای دستیابی به ایتن هتدف ،بایتد هتم محتاهیم بتهکار رفتته در بتدیهیات اولیته را
ّ
ریشهیابی کرد و هم ٔ
ریشه حکم به اتحتاد موضتوع و محمتول در آنهتا را یافتت .پتیش از ایتن ،آیتة اللته
مصتتباح یتتزدی نشتتان داده استتت کتته قضتتایای بتتدیهی اولتتی از «معقتتوالت ثتتانی فلستتحی» شتتکل
ّ
میگیرند (مصباح یزدی ،۵۷۸۷ ،ص ۲۵۸۔ .)۲۵۷معقولهای ثانی فلسحی _ مثل محاهیم علت و معلتول
_ محاهیمی هستند که از راه تأمل و سنجش ذهنی به دست آمدهانتد؛ بتر ختالف معقتوالت اولتی _ مثتل
ٔ
ریشته
محاهیم آ و سحیدی _ که انعکاس مستقیم اشیای خارجیاند .همچنین ایشان نشان داده است کته
ٔ
دسته نخست معقتوالت ثانیته فلستحی ،علتوم حضتوریاند1.محتاهیمی مثتل« ،استتقالل»« ،احتیتاج»،
«علت» و «معلول» از علوم حضوری ما به نحس و ر ٔ
ابطه آن با اراده و حالتهای درونتی انتتزاع میشتوند.
بنابراین ،مطابقت این محاهیم با منشأ انتزاعشان را با علم حضوری درِ میکنیم.
از سوی دیگر ،این احکام همگتی از احکتام تحلیلیانتد .احکتام تحلیلتی ،آنهاییانتد کته «محهتوم
محمتتول آنهتتا از تحلیتتل موضوعشتتان بدستتت میآیتتد» .از آنجتتا کتته محهتتوم موضتتوع _ هماننتتد
«محهوم معلول»_ مشتمل بر محهوم محمول _مثل «محهوم احتیاج به علت»_ است و اتحاد میان موضتوع
و محمول را با « ٔ
تجربه درونذهنی مییتابیم» .بته عبتارت دیگتر ،علتم حضتوری بته محتاهیم موضتوع و
محمول ،برای علم حضوری به اتحاد میان آن دو کحایت میکند .حاصل آن که هم خود قضتایا را بتا علتم
حضوری مییابیم و هم مطابقت آنها با واقع را به علم حضوری درمییتابیم .در نتیجته ،بتدیهیات اولیته
ضمانت صحت دارند.
ً
برای من روشن نیست که اوال ،چرا ایشان محاهیم بهکاررفته در بدیهیات اولیه را ریشتهیتابی کتردهانتد.
همانطور که دیدیم ،ضمانت ّ
صحت یافتن _ برای دستهای از قضایا _ مشروط به این بتود کته هتم ختود
قضیه و هم واقعیت مربوط را به علم حضوری بیابیم تا بتوانیم انطباق آن دو را نیز با علم حضتوری بیتابیم.
بنا به دیدگاه رایج در فلسحۀ اسالمیٔ ،
همه محتاهیم و بتالتبع همته قضتایا ،ذهنیانتد و بنتابراین ،دسترستی
مستقیم و بیواسطه به آنها وجود دارد و فرقی میان معقوالت ثانی فلسحی با دیگر محاهیم در کتار نیستت.
حسی نیز در ذهن ما حاضراند و بنابراین ،به قضایای مشتمل بر محاهیم ّ
حتی محاهیم ّ
حسی نیتز اشتراف و
 .1دسته نخست معقوالت ثانی فلسحی ،محاهیمیاند که از راه سنجش و تأمل بر امور معلوم بته علتم حضتوری بته دستت آمدهانتد.
برخی معقوالت ثانی فلسحی ،از تأمل بر معقوالت ثانی فلسحی دیگر بهدست میآیند و از ایتنرو ،معقتوالت دستتههتای دوم یتا
سوم بهحسا میآیند (مصباح یزدی ،7838 ،ص .)220
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دسترسی بیواسطه داریم .از اینرو ،نیازی به ریشهیابی محاهیم بهکار رفته در بدیهیات اولیه در کار نیست.
ّ
به عالوه ،آیة الله مصباح یزدی ،از یافت حضوری مطابقت محاهیم فلسحی با منشتأ انتزاعشتان ستخن
ً
گحته است ،اما میدانیم که بنا به عقیدۀ ایشان محتاهیم محترد یتا تصتورات ،صترفا «شتأنیت حکایتت» از
واقعیتها را دارند (مصباح یزدی ،۵۷۸۷ ،ص  .)۲۲۷مقصود ایتن استت کته ّ
تصتور ستادهای کته درون
قضیه نیست ،بهخودیخود بر هیچ چیزی داللت ندارد و از همینرو ،تصورات محرد ،بته صتدق و کتذ
متصو نمیشوند .بنابراین ،سخن گحتن از مطابقت محاهیم فلسحی با منشأ انتزاعشان در اینجا نادرستت و
ٔ
یا دست ْ
دربتاره
کم مبهم است .اگتر حکایتت بالحعتل تنهتا از آن تصتدیقات استت ،در آن صتورت تنهتا
ْ
شیء معلول است» یا «این ْ
قضایایی مثل «این ْ
شتیء علتت استت» میتتوان از مطابقتت ستخن گحتت.
ّ
درباره ریشهیابی تصورات ،دو مشکل وجود داردٔ )۵ :
ٔ
حاصل آنکه
نظریه آیة الله مصباح یتزدی نیتازی بته
طرح این مسئله ندارد )۲ .مطابقت و عدم مطابقت ،در تصورات راه ندارند .در ادامته ،بته ایتن دو مشتکل
مرتب  ،خواهم پرداخت.
ّ
الله مصباح یزدی این است که ٔ
همه قضایای بدیهی ْ
اولی تحلیلی هستند ،امتا مشتکل ستوم
فرض آیة
1
این است که برخی قضایای بدیهی اولی را نمیتوان_ به تعریو مشهور کانتی _ تحلیلی دانستت .قضتیه
«الو نمیتواند نا-الو باشد» بدیهی اولی است و در عین حال ،محهوم محمول آن _«نمی تواند نتا۔الو
باشد»_مندرج در محهوم موضوع ،یعنی«الو» نیست .محمد حسینزاده ،در مقام پاسخ بته ایتن اشتکال،
ّ
مدعی است کته آیتة اللته مصتباح یتزدی ،تعریتو کتانتی را اتختاذ نکترده استت (حستینزاده،۵۷۷۱ ،
ص ۵۳۳۔ .)۵۳۷بنا به تحسیر ایشان ،تعریو مورد نظر از قضایای تحلیلی ،شامل آن دستته قضتایایی نیتز
بتین» موضتوع استت .الزم ّ
میشود که هرچند محمول آنها مندرج در موضوع نیستت ،امتا «الزم ّ
بتین،
محهومی است کته از محهتوم موضتوع ختارج و در عتین حتال ،از آن جدانشتدنی استت .همچنتین ایتن
انحکاِناپذیری محهومی _ در موارد الزم ّ
بتین _ نیازمنتد اثبتات نیستت .بترای مثتال ،محهتوم «بزرگتتر از
ّ
ّ
جزء بودن» الزم ّبین محهوم «کل» است؛ زیرا داخل در آن نیست و در عین حال ،بهروشنی از محهوم «کل»
جداناشدنی است .تحسیر قضایای تحلیلی به این معنای وسیعٔ ،
همه قضایای بدیهی اولی را در بر میگیرد.
ّ
این پاسخ ،به گمان من ،مشکل را حل نمیکند .اگر محهوم محمول از محهتوم موضتوع ختارج باشتد،
دیگر نمیتوان گحت که اتحاد موضوع و محمول بهطور بیواسطه و حضوری درِ میشود .درست استت
وضوح بر موضوع حمل میشود ،اما از آنجا که میان دو محهتوم ر ٔ
ْ
ابطته اشتتمال یتا عینیتت
که الزم ّبین ،به
برقرار نیست ،علم حضوری به محتاهیم ،محمتول و موضتوع بترای علتم حضتوری بته اتحتاد موضتوع و
محمول کحایت نمیکند .به تعبیتر دیگتر ،علتم حضتوری بته محتاهیم محمتول و موضتوع ،همتان علتم
 .1کانت بعد از تعریو مشهورش ،تحلیلیها را بر مبنای اصل امتناع تناقض ،تعریو میکند

(.)Kant, 1997, pp 141-142
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حضوری به اتحاد میان آن دو نخواهد بتود .بنتابراین ،نمیتتوان گحتت کته اتحتاد موضتوع و محمتول در
قضایای تحلیلی با این معنای وسیع ،به علم حضوری درِ میشود .حاصل آن کته ایتن راه حتل تنهتا در
ّ
صورتی ممکن است که آیة اللته مصتباح یتزدی تعریتو کتانتی را معیتار تحلیلتی بتودن بدانتد .جنتا
حسینزاده خود متوجه بودهاند که علم حضوری به اتحاد موضوع و محمول ،اشتمال محهتومی را میطلبتد
و از اینرو ،ناآگاهانه دچار تناقض شدهاند« :گرچه بزرگتر بتودن عتین یتا جتزء محهتوم کتل نیستت ،الزم
محهومی آن است و بزرگتر بودن در محهوم کل گنجانده شده است» (حسینزاده ،۵۷۷۱ ،ص .)۵۳۸
چهارمین مشکل این است که قضایای تحلیلی بته تعریتو مشتهور کتانتی ،همتانگوییانتد 1و بنتابراین،
دانش مهمی در بر ندارندٔ .
قضیه «هر معلولی علتی دارد» ،هیچ دانتش ارزنتدهای در بتر نتدارد؛ زیترا اگتر
ّ
چیزی معلول بودنش معلوم باشد ،نیازمندی آن به علتت هتم معلتوم استت و بنتابراین ،تصتدیق بته ایتن
ٔ
قضیه تحلیلی هیچ دانش جدیدی برای تصدیقکننده در بر ندارد .به عبتارت دیگتر ،هتیچ معیتاری بترای
ْ
معلول بودن ارائه نمیکند و از این جهت با قضایای نزدیک «هر ممکنی علت دارد» و «هر حتادثی علتت
دارد» متحاوت است .این دو قضیه معیار معلولیت را علی الحرض بدست میدهند و بنتابراین ،تصتدیق بته
آنها دانش جدیدی در بردارد؛ تصدیق به اولی ،این دانش جدید را در بر دارد که هر چیتزی کته میتوانتد
باشد یا نباشد ،برای وجود داشتن نیازمند علتی است و تصدیق به دومی نیز این دانش جدید را در بتر دارد
ْ ّ
که هر چیزی که زمانی نبوده است ،برای بودنش علت میخواهتد .حاصتل آن کته اگتر قضتایای بتدیهی
اولی تحلیلی _ بنابر تعریو مشهور _ کانتی میبودند ،نمیتوانستند دانتش فلستحی متا را افتزایش دهنتد.
حاصل دو اشکال سوم و چهارم آن است که بدیهیات ّ
اولی ٔه احکام ،تحلیلی نیستند.
ّ
اولتیّ ،
صتحت گزارههتای
مشکل پنجم ،این پرسش است که به فرض تحلیلی بودن قضایای بتدیهی
تحلیلی چه نیازی به ارجاع آنها به علم حضوری دارد؟ بنا به باوری که بهطور فراگیتر پذیرفتته شتده _ بته
استتتثنای منکتتران تمتتایز میتتان تحلیلتتی و تتتألیحی_ دانتتش بتته قضتتایای تحلیلتتی بیاشتتکال استتت.
پوزیتویستهای منطقی از فیلسوفانی بودند که احکام منطق و ریاضیات را تحلیلی میانگاشتتند ( Ayer,
ٔ .)1971, pp. 64-83
انگیزه آنها این بود که با فرض تحلیلی بودن ،دانش پیشتین بته ایتن قضتایا نیازمنتد
ّ
تبیین نیست .آیة الله مصباح یزدی نیز منکر تمایز میتان قضتایای تحلیلتی و تتألیحی نیستت .بنتابراین ،بتا
ّ
تحلیلی دانستن قضایای بدیهی اولی چه دلیلی برای لزوم ارجاع آنها به علم حضوری وجتود دارد؟ یتک
راه برای گریز از این اشکال ،این تحسیر است که ایشان _ بر خالف بسیاری فیلستوفان _ دانتش پیشتین بته
احکام تحلیلی را نیازمند تبیین دانستهاند و برای برآورده شدن هتدف تبیینتی ،احکتام تحلیلتی را بته علتوم
حضوری ارجاع دادهاند .به عبارت دیگر ،ایشان به این پرسش کته «چترا دانتش متا بته احکتام تحلیلتی،
1. tautology
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بینیاز از تجربه است» این گونه پاسخ میدهند کته ایتن احکتام ،از علتوم حضتوری برگرفتته میشتوند و
بنابراین ،معرفت ما به آنها نیازمند تجربه نیستت ،امتا ّ
موجته بتودن ایتن تحستیر میطلبتد کته ایشتان بتر
نیازمندی دانش پیشین به احکام تحلیلی بته تبیتین ،استتدالل کترده باشتند؛ در حتالی کته ایشتان چنتین
1
استداللی اقامه نکردهاند.
ّ
ّ
به ٔ
عقیده آیة الله مصباح یزدی ،علم حصولی به خاطر «با واستطه بتودن» بته طتور کلتی در معترض
خطاست و تنها راه تضمین صحت آن این است که به گونهای به علم حضوری بتازگردد (مصتباح یتزدی،
ّ
 ،۵۷۸۷ص  .)۲۷۶دلیل این امر ،آن است که نمیتوانیم بیواسطه به متعلق علم حصولی آگتاهی داشتته
باشیم .از آنجا که این اشراف بیواسطه وجود ندارد ،همه علوم حصولی خطاپذیراند و از همتینرو ،بایتد
ّ
به سرا علوم حصولیای برویم که در آنها اشراف بیواسطهای بر متعلقشان وجتود داشتته باشتد .علتوم
حصولی مربوط به قضایای تحلیلی از این ویژگتی برخوردارانتد و بنتابراین ،میتتوان آنهتا را خطاناپتذیر
دانست ،اما این دیدگاه قابل پذیرش نیست .قضایای تحلیلی به این دلیتل خطاناپذیرانتد کته همتانگتویی
ّ
دارند و داللتی هم بر تحقق چیزی در عتالم ختارج ندارنتد و از همتینرو ،میتتوانیم تصتدیق کنتیم کته
مجردی ،ازدواج ناکرده است»؛ هرچند آگاهی ما به مردهای ّ
«هر مرد ّ
مجرد و ویژگتیهایشتان همتواره از
طریق صورتهای ذهنی و علوم حصولی باشد .برای باور خطاناپذیر به این قضیه ،اشتراف بیواستطه بتر
اشیای فیزیکی مورد بحت (مردهای ّ
مجرد و خواصشتان) الزم نیستت .نتیجته آن کته علتم حصتولی بته
خاطر با واسطه بودنش ،محکوم به خطاپذیری نیست.
ّ
ّ
ششمین اشکال این است که آیة الله مصباح یتزدی ،ضتمانت صتحت بتدیهیات اولیته را بته داشتتن
ّ
محاهیم علم حضوری و همچنین واقعیتهای متعلق آن محاهیم ،مشروط میدانستند تتا بتتوانیم مطابقتت
میان ایتن دو را نیتز بته علتم حضتوری بیتابیم (مصتباح یتزدی ،۵۷۸۷ ،ص  ،)۲۲۶امتا ایشتان تنهتا بته
ٔ
درباره علم حضوری به انطبتاق قضتایا بتا واقعیتهتای مربتوط،
تحلیلی بودن این قضایا اشاره کردهاند و
ْ
سخنی نگحتهاند .ممکتن استت در پاستخ گحتته شتود کته ریشتهیابی محتاهیم قضتایای بتدیهی اولتی در
ّ
علوم حضوری برای همین مقصود بود .بنا به ریشهیابی مزبور ،محتاهیم علتت و معلتول را از رابطته اراده و
نحس به دست میآوریم و چون هم محهوم و هم مصداق را به علم حضوری مییابیم ،مطابقتت محهتوم بتا
واقعیت مرتب را نیز به علم حضوری مییابیم .بنابراین ،علم حضوری ّ
ٔ
قضتیه مربتوط بته احتیتاج
صحت
ٔ
قضتیه مربتوط بته احتیتاج اراده بته نحتس،
اراده به نحس را تضمین میکند .اشکال این پاسخ این استتکه
بدیهی اولی نیست؛ زیرا ٔ
قضیه بدیهی اولی _ بنا به نظر استاد مصباح یزدی _ این بود که «هر معلولی ،علتی
ْ

 .1برخی فیلسوفان با دالیلی ،نشان دادهاند که تحلیلی بودن از نیازمندی دانش پیشین به تبیتین نمیکاهتد؛ ( see BonJour, 1985,

.)pp 199-207
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ّ
دارد» در حالی که قضیهای که ضمانت صحت دارد ،این است که «این اراده من به خود من (نحس) نیازمند
است» .بنابراین ،علم حضوری نمی تواند صحت بدیهی اولی مورد نظر را تضمین کند.
ّ
آیةالله مصباح یزدی خود این اشکال را مطرح کرده و در مقام پاسخ به آن برآمده و بر ایتن باورانتد کته
یافت حضوری احتیاج اراده به نحس ،مربوط بته سرشتت ختاص ایتن دو نیستت و آنچته را در ایتن علتم
حضوری مییابیم ،ر ٔ
ابطه وابستگی است .بنابراین ،در همه موارد وابستگی ،نیازمندی وجتود دارد و همتان
ّ
ّ
یافت حضوری احتیاج اراده به نحس برای ضمانت صحت حکم کلی «هر معلولی نیازمند علت استت»،
کافی استت .در واقتع ،ایتن حکتم برآمتده از تعمتیم متورد ختاص اراده و نحتس نیستت ،بلکته ختود آن
ٔ ّ
قضیه کلی بدیهی را در ما ایجاد میکند.
علم حضوری ،باور به این
ّ
البته ،وجود وابستگی در موارد دیگر باید با برهان به اثبات برسد؛ زیرا همته قضتایایی کته ستور کلتی
دارند ،در این ویژگی مشترِاند کته داللتتی بتر وجتود مصداقشتان در جهتان ختارج ندارنتد .بته تعبیتر
حسینزادهٔ ،
همه بدیهیات اولیه ،قضتایای حقیقیهانتد و قضتایای حقیقیته ،دستتکتم در حکتم قضتایای
ّ
شرطیه هستتند (حستینزاده ،۵۷۷۱ ،ص  .)۵۸۷قضتایای شترطی بتهختودیختود ،داللتتی بتر تحقتق
ّ
ٔ
درباره جهان ختارج خبتری میدهنتد .بنتابراین ،معلولیتت و
مقدمشان ندارند و از اینرو ،نمیتوان گحت
وابستگی در مواردی که به علم حضوری معلوم نیستند ،نیازمند استدالل است.
ّ
ّ
الله مصباح یزدی ،به گمان من ،مشکل را حل نمیکند؛ زیرا ٔ
قضیه بدیهی اولتی کلتی استت
پاسخ آیة
و نمیتواند انعکاسی از علم حضتوری شخصتی بته نستبت اراده و نحتس باشتد .بنتابراین ،حتتی اگتر از
اشکالهای مربوط به نسبت علم حضوری و حصولی _ که در بخش نخست مقاله از آن ستخن گحتتیم _
صرف نظر کنیم ،نسبت میان علم حضوری با قضایای بدیهی اولی به ناچار ،نسبتی متحاوت خواهتد بتود
ّ
و پرسش این است که چگونه علم حضوری شخصی ،باوری کلی را در ما ایجاد میکنتد؟ آیتا میتان ایتن
ّ
علم حضوری و آن علم حصولی کلی ،علوم حصولی دیگری نیز واسطهاند کته جزئتی باشتند؟ اگتر ایتن
واسطهها وجود داشته باشند ،همچنان اشکال باقی است .اگر واسطهای میان علتم حضتوری شخصتی و
ّ
علم حصولی کلی در کار نباشد ،آنگاه چگونگی این نسبت نیازمند توضیح است .صترف ادعتای نستبت
تولیدی میان این دو در غیا توضیح کافی ،دلیلی برای پذیرش آن فراهم نمیکند.
اگر از این اشکال نیز صرف نظر کنیم ،با مشکل دیگری روبه رو میشویم و آن این که با ایتن تحستیر،
ّ
توسل به تحلیلی بودن احکام بدیهی اولی ،چه نیتازی را برطترف میکنتد؟ بنتا بته توصتیو پتیشگحتته،
علتتم حضتتوری شخصتتی بتته احتیتتاج اراده بتته نحتتس ،ختتودش ب ترای تضتتمین صتتحت حکتتم بتتدیهی
اولی «هر معلولی علتی دارد» کافی است .بنتابراینّ ،
توستل جستتن بته تحلیلتی بتودن بتدیهیات اولیته و
توضیح ابتنای آنها بر علم حضوری ،زائد به نظر میرسد.
ّ
به گمان من ،تنشی در سخن آیة الله مصباح یزدی به نظر میرسد .این تنش ناشتی از ایتن استت کته
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ّ
_ صرف نظر از اشکالهای گذشته _ برای تضمین صحت بدیهیات اولیه با علم حضوری ،دو راه مستتقل
از هم ،پیش رو داریم :یک راه این است که بر تحلیلی بودن آنها تکیه کنیم و در این صورت ،نه نیتازی بته
ّ
ریشهیابی محاهیم در علوم حضوری داریم و نه با مشکل تعمیم از موارد شخصی به قضیه کلی مواجتهایم.
ً
راه دوم این که میتوانیم با علم حضوری شخصی به معلول بودن اراده برای نحس ،مستتقیما حکتم بتدیهی
ّ
کلی را با توضیح پیشین ،به دست آوریم و در این صورت ،نیازی به تحلیلی دانستن قضایای بتدیهی اولتی
ّ
و ابتنای تحلیلیها به علوم حضوری نخواهیم داشت .گویتا آیتة اللته مصتباح یتزدی هتر دو راه را بتا هتم
پیمودهاند .تنش موجود در سخنان ایشان ناشی از تمییزنگذاردن میتان ایتن دو راه مستتقل بتوده و اشتکال
ابهام و تنش را به مشکالت پیشین اضافه کرده است.
آیا میتوان این تنش را برطرف کرد؟ آیا میتوان دیدگاه ایشان را به گونهای تقریر کترد کته هتم بته علتم
حضوری ،به مطابقت گزاره های تحلیلی توسل جوید و هم به علم حضوری ،به مطابقت معقوالت ثتانی
فلسحی با مصادیقشان نیازمند باشد؟ زادیوسحی و حسینی تحسیری ارائه کردهاند که گویا این تنش را از بتین
میبرد (زادیوسحی و حسینی ،۵۷۷۲ ،ص ۵۵۵۔ .)۵۵۴بنتابر ایتن تحستیر ،دیتدگاه استتاد مصتباح یتزدی،
مشتمل بر سه گام است :گام نخست ،توسل به تحلیلی بودن بدیهیات اولیه و ابتنتای صتحت گتزارههتای
تحلیلی بر علم حضوری است ،اما صرف تحلیلی بودن قضایای بدیهی اولی و یافتن درستی آنها با علتم
حضوری ،برای تضمین ّ
صحت این قضایا کافی نیست؛ زیرا نهایتت چیتزی کته از ایتن استتدالل نتیجته
میشود این است که میان محاهیم به کار رفته در این قضایا ،راب ٔ
طه استلزام برقرار است و البته ،ممکن استت
مصداقی برای این محاهیم ،در جهان خارج در کار نباشد .برای این که این قضایا داللت بر جهتان ختارج
ّ
الله مصباح یزدی با ّ
داشته باشند ،الزم است گام دومی برداشته شود .آیة
توسل به علم حضوری ،به مصادیق
این قضایا _ مثل علم حضوری به معلول بودن اراده برای نحس _ این گام را برمیدارد .از آنجا که محاهیم یاد
شده ،فلسحی و برگرفته از علوم حضوریاند ،مصداق داشتن قضایای بدیهی اولی ثابت میشود ،اما هنوز به
ّ
گام سومی نیاز است؛ زیرا این حکم میبایست به مصادیق یافت شده مخت نباشد .آیة الله مصباح یزدی
در قالب اشکال و پاسخ مزبور تالش کردهاند تا این مشکل را حل کنند و سرایت حکم ّ
علیت به دیگر موارد
را بر استداللهایی استوار کنند که وابستگی وجودی را در آن موارد ،اثبات میکنند.
این تحسیر ،به گمان من ،تنش مزبور را از بین نمیبرد؛ زیرا _ چنان که مالحظه کتردیم _ ایتن دو راه از
یکدیگر مستقلاند .برای آزمودن ،بیایید علم حضوری بته معلولیتت اراده را از ایتن دیتدگاه حتذف کنتیم.
ّ
آیة الله مصباح یزدی همچنان میتواند به یافت حضوری خود قضایا و درستی آنهتا دستت یتازد و بترای
کننده وابستگی وجتودیّ ،
نشان دادن مصادیق دیگر این قضایا به استداللهای اثبات ٔ
متوستل شتود .بتود و
نبود علم حضوری به منشأ انتزاع معقوالت ثانی فلسحی تحاوتی در ایتن نظریته ایجتاد نمیکنتد .از ستوی
ّ
دیگر ،میتوانیم تحلیلی بودن بدیهیات را از این دیدگاه حذف کنیم .بار دیگر میتوان بدیهی اولتی کلتی را
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به علم حضوری و به رابطه نحس و اراده مستند کرد.
یک امکان دیگر برای رفع تنش این است که توسل به علم حضوری شخصی بته رابطته اراده و نحتس،
ٔ
دربتاره مشتروط بتودن علتم
هدفی دیگر را دنبال میکند .ممکن است ایشان با دیدگاه عالمته طباطبتایی
ّ
ٔ
حصولی به علم حضوری هم نظر باشند و از همینرو ،برای نشان دادن ریشه حضتوری محتاهیم علتت و
واسطه ر ٔ
ٔ
معلول ،به یافت بی
ابطه نحس و اراده متوسل میشوند ،اما در واقتع ،چنتین نیستت .ایتن درحتالی
ّ
ّ
است که آیة الله مصباح یزدی این دیدگاه را رد کتردهانتد (مصتباح یتزدی ،۵۷۷۷ ،ص  )۷۸۱و بنتابراین،
میتوان نتیجه گرفت که این تنش در دیدگاه ایشان ،همچنان باقی است.
 .۴خاتمه

باور رایج میان برخی طرفداران فلسحۀ اسالمی این بود که علم حضوری نقتش پررنگتی در دانتش بشتری
دارد .برای این باور رایج ،دو منشأ احتمالی را جستوجو کردیم که یک متورد ،دیتدگاه عالمته طباطبتایی
ّ
ٔ
دربتاره
دربا ٔره بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری است و دیگتری دیتدگاه آیتة اللته مصتباح یتزدی
بازگشت دانش ما به بدیهیات ٔ
اولیه برخی علوم حضوری.
ّ
عالمه طباطبایی نتیجه ّ
خاصی را در ّ
نظریه دانش ایجاد نمیکند .نخست این که حتی
دیدیم که دیدگاه
ً
ّ
اگر این نظریه را بپذیریم ،همچنان خطاهای حسی ممکناند و اساسا قرار نبوده است که این نظریه ،امکان
خطا و ّ
حسی را منتحی نماید .از سوی دیگر ،مشکل اصلی ،ر ٔ
توهم ّ
ابطه تتوجیهی میتان علتم حضتوری از
یکسو و باورهای ّ
حسی از سوی دیگر است و این نظریه هیچ پرتو نوری بر حل این مشکل نمیافکند.
ً
سرچشمه دیگر این باور رایج ،احتماالٔ ،
نظریه ارجاع بدیهیات اولیه به علتوم حضتوری استت ،امتا _
همانطور که دیدیم _ این دیدگاه ،تنشی درونی دارد که دستیابی به تحسیر درست آن را مبهم متیستازد و
حتی اگر با این تنش کنار بیاییم ،نتیجه آن خواهد بود که دو راه برای تضمین درستی بتدیهیات اولیته پتیش
روی ما قرار دارند :یک راه این است که به تحلیلی بودن بدیهیات اولیه متوسل شویم و مشکل ایتن راه نیتز
ْ
تحلیلی نیستند؛ زیرا  )۵هیچ دلیل قانعکننتدهای بترای
این است که بدیهیات اولیه مورد استحاده در فلسحه،
تحلیلی دانستن همه بدیهیات اولیه ،ارائه نشده است؛  )۲متورد ختاص «هتر معلتولی علتتی دارد» اصتل
ّ
علیت نیست و این قضیه تنها یک همانگویی بیفایده است؛  )۷برخی قضایای بدیهی اولتی ،تحلیلتی _
به معنای محید برای این دیدگاه _ نیستند.
ّ
راه دیگر (ارجاع بدیهیات اولیه به علوم حضوی) نیز کمکی به تضمین صتحت آنهتا نمیکنتد؛ زیترا
ً
اوال ،هیچ دلیلی برای علم حضوری به موارد ّ
خاص همه بدیهیات اولیه ارائه نشتده استت و دوم
بار دیگر ،
ٔ
آن که مورد خاص علم حضوری به رابطه نحس و اراده حداکثر باوری همتانگویانته _ هتر معلتولی علتتی
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دارد _ در ما ایجاد کند ،اما به باور مربوط به اصل ّ
علیتت _ هتر ممکتن یتا حتادثی علتت دارد _ منتهتی
نمیشود .سوم آن که برخی احکام بدیهی اولی چنانانتد کته متوارد ّ
خاصشتان بته علتم حضتوری یافتت
ّ
نمیشوند .برای مثال ،چگونه میتتوان گحتت متوردی از «هتر کلتی از جتزئش بزرگتتر استت» بته علتم
ّ
حضوری یافت میشود؟ نسبت بزرگتر بودن کل از جزء ،نسبتی استت کته میتان اشتیای فیزیکتی برقترار
ّ
است و اشیای فیزیکی نیز متعلق علم حضوری نیستند.
ٔ
نتیجه نهایی این است که هتیچ یتک از دو دیتدگاهی کته از آنهتا بحتت کتردیم ،نقتش متمتایز علتم
ُ
حضوری در حل مسائل ٔ
نظریه دانش را نمینمایانند .بنابراین ،دالیل خوبی به نحع باور رایتج میتان برختی
طرفداران کنونی فلسحۀ اسالمی وجود ندارند و از همینرو ،فلسحۀ اسالمی معاصر نتوانسته نقتش پررنگتی
ّ
حل معضالت ٔ
نظریه دانش ،معرفی نماید.
برای علم حضوری در
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