ّ
صل اهلل عیل ّ
ســیدنا ّ
احلمد هلل ّ
حممد و آله الطاهرین
رب العاملنی و
و لعنة اهلل عیل أعداهئم أمجعنی و الحول و ّ
القوة ّال باهلل ّ
العیل العظمی

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ݡگفتݡگوهاییمیانحججاسالم:

حاج شیخ حممدحسن وکییل و حاج شیخ حممدتیق سبحاین

تدوین:جمتیبݡکرامیت

3

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

5

فهرست
درآمد11............................................................................................

ٔ
فلسفه اسالمی13........................................
•نقد عقل نظری در

•سخنرانی حجةاالسالموالمسلمین سبحانی دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخچه شکلگیری دستگاه معرفتشناسی فلسفی 14.........................................
سابقۀ نقد اندیشه ارسطویی 15..................................................................
راه برخورد با اندیشۀ فلسفی 15...................................................................
سیر کلی نقد روش فلسفی16.....................................................................
عقل نظری 16.....................................................................................
تعریف معرفت17.................................................................................
فلسفی معرفت 19.............................................
اشکاالت وارد بر تعریف
ِ
اشکال ّاول و دوم :فقدان دلیل بر عمومیت وساطت صورت در معرفت و دلیل بر عدم آن 20...
ّ
اشکال سوم :نقد ادلۀ وجود صورت 21..................................................
اشکال چهارم :تطابق بین صورت و واقعیت22........................................
راهحل فیلسوفان برای تطابق و نقد آن 23...............................................
معرفت فلسفی26..........................................................................
فرایند
ِ
معرفت فلسفی27......................................................................
نقد فرایند
ِ
ّ
اشکال اول :کنار گذاشتن استقراء و تمثیل از دایره معارف بشری 27...................
اشکال دوم :ناکارآمدی روش مختار فیلسوفان 28......................................
یقینی نبودن مبادی برهان 28......................................................................

6

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

نتیجۀ معرفتشناسی فلسفی30..................................................................
تبیین معنای یقین 30..............................................................................
نقد ٔ
نتیجه معرفتشناسی فلسفی 31.............................................................
تنها سرمایۀ فلسفهّ :اولیات33....................................................................
نتیجۀ بحث35...................................................................................
جایگزین معرفت فلسفی 38.....................................................................
تعریف علم39....................................................................................
نقش اخالق در معرفت49........................................................................
منطق شبکهای50.................................................................................

•سخنرانیحجةاالسالموالمسلمینوکیلی/دانشگاهفردوسی61............

پاسخ به اشکال ّاول :کنار گذاشتن ّ
ظنیات از دایرۀمعارف بشری 62.............................
اهتمام حکما به منابع دینی63.........................................................
سبب محور قرار گرفتن یقینیات در دانش فلسفه 65...................................
نسبت فالسفه با قرآن و روایات 67.....................................................
جمعبندی پاسخ به اشکال ّاول70.....................................................
پاسخ به اشکال دوم :یقینی نبودن گزارههای فلسفی 70..........................................
تعریف یقین70.........................................................................
یقین بالمعنی االخص 71..............................................................
یقین بالمعنیاالعم71..................................................................
مالک در افتراق دو قسم یقین 72.......................................................
اشتباه در تعریف یقین بالمعنی االخص73...........................................
مصادیق یقینیات در کالم فالسفه و مبنای آنها 76...................................
دو برخورد نسبت به دستگاه ارسطو 79.................................................
نسبت استقراء و تجربه82..............................................................
پاسخ به اشکال سوم :یقینی بودن محسوسات در فلسفه اسالمی 83...........................
پاسخ به اشکال چهارم :عدم اعتناء به وجدانیات در فلسفه 86................................
َّ
مدون نشدن نظام حساب احتماالت در فلسفۀ یونان و فلسفۀ اسالمی90......
سبب
پاسخ به اشکال پنجم :تطابق صورت با واقع 94.................................................
مرحلۀ ّاول:اشکال روشی بهنقد 94.....................................................

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

7

مرحلۀ دوم :عدم نیاز به اثبات ماوراء ادراک 99.........................................
مرحلۀ سوم:عدم نیاز به اثبات تطابق ماهوی در دستگاه صدرایی104..................
مرحلۀ چهارم:عدم لزوم تطابق ماهوی در دســتگاه صدرایی در فرض تحقق ماهیات و
بحث در معیار ارزشمندی ادراکات106.................................................
ّ
مرحلۀ پنجم:بداهت تطابق صورت با ماهیت در دستگاه مشائی108.................
جمعبندی مطالب109............................................................................

•توسعهوتکاملفلسفه 111...................................................

•حجةاالسالم والمسلمین سبحانی
خالصۀ مباحث111................................................................................
برهان در فلسفه 112...............................................................................
پاسخ بهنقدهای واردشده 112...........................................................
تعریف برهان 115.................................................................................
برهان تنها روش موردقبول فالسفه 116............................................................
محل نزاع با فالسفه118...........................................................................
اجزای برهان 119..................................................................................
بررسی مبادی برهان120............................................................................
رکن سوم؛ یقین 121......................................................................
رکن دوم؛ مواد برهان128.................................................................
اشکاالت شهید صدر بر مواد تجربی 130.........................................................
اشکال در متواترات 131...........................................................................
نفی یقین بالمعنیاالعم توسط عالمه طباطبایی 133.................................
اشکاالت در حوزه ّاولیات136....................................................................
اشکال ّاول :کشف تطابق میان صورت و ماده 136.....................................
ماحصل اشکال ّاول142................................................................
اشکال دوم142....................................................................................
نقد پاسخ ارائه شده به چگونگی تطابق صور147...............................................

پاسخبهسخنرانیحجةاالسالمسبحانیدفترتبلیغاتاصفهان 157.........
حجةاالسالم والمسلمین وکیلی

8

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

تقریر محل نزاع 158...............................................................................
تعریف یقین158..................................................................................
عبارت مرحوم مظفر درتعریف یقین 159...........................................................
ّ
تعریف علمۀ طباطبایی از یقین 160..............................................................
ّ
ّ
مقصود از «امکان» در کالم علمۀ طباطبایی و محققین از منطقیین162..........................
ارزش ادراک در فلسفه163.......................................................................
ّ
تعریف مرحوم مظفر و اشکال وارد بر آن 164.......................................................
ٔ
ریشه اشکاالت آقای سبحانی166................................................................
یقین در کالم اصولیان167........................................................................
اقسام بدیهیات167..............................................................................
الف) ّاولیات 168.......................................................................
ب) محسوسات 168...................................................................
ج) گزارههای حساب احتماالت171...................................................
شخصی بودن گزارههای حساب احتماالت و عامل آن 173.....................................
ّ
علت یقین در ّ
مجربات 174......................................................................
اشکال در برداشت آقای سبحانی 177...........................................................
ٔ
رابطه ادراکات ّ
حسی و واقعیت 179.............................................................
پاسخ به اشکال آقای سبحانی دربارۀ تطابق ّ
تصورات با واقع183...............................
پاسخ به اشکال در حوزۀ انطباق قضایای ّاولی با واقع 185......................................
ّ
ٔ
ریشه شبهات شکاکان 187......................................................................

•مکاتبات در فضای مجازی 191...............................................

• بین حجةاالسالم و المسلمین سبحانی و حجةاالسالم والمسلمین وکیلی

• پاسخ حجةاالسالم والمسلمین وکیلی به مباحث طرح شده در مکاتبات 197.
ّ
محل نزاع198.....................................................................................
ریشۀ اشتباه آقای سبحانی199....................................................................
پاسخ به اشکال آقای سبحانی 201................................................................
یقین در عبارات بهمنیار 202.......................................................................
معیار ارزش گزارۀ تجربی در کالم منطقدانان204.................................................

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

9

کالم بهمنیار در باب مشهورات206...............................................................
یقین در عبارات ساوی208........................................................................
نسبت میان استقراء ناقص و تجربه212...........................................................
متواترات و معیار در بداهت آن213...............................................................
ّ
علت عدم اشتراک قضایای حساب احتماالت214..............................................
کالم در مشهورات و علت بدیهی نبودن آن ها215................................................
یقین در عبارات قطب رازی216...................................................................
ّ
یقین در عبارت علمه حلی218..................................................................
اشکال روشی به آقای سبحانی221...............................................................
جمعبندی تعریف یقین در کالم منطقیون 223...................................................
یقین اصولی و منطقی 224........................................................................

•نشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی 227........................

توضیح معنای یقین بالمعنی االخص229........................................................
ّ
تبیین نظر علمه در تعریف یقین 230..............................................................
تاریخچه یقین در فلسفه232.....................................................................
یقین در عبارات ابوعلی سینا239.................................................................
یقین در عبارات عمر بن سهالن ساوی242.......................................................
یقین در عبارات بهمنیار 244......................................................................

ٔ
•دنبالهنشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی 249.................
خب هنشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی253...............
•پاس 

•حجةاالسالم والمسلمین وکیلی
ّ
محل نزاع255.....................................................................................
برداشت نادرست آقای سبحانی از کالم منطقیان 257...........................................
ّ
علت خوانش عبارات بهمنیار و ساوی 259......................................................
تبیین مراد شیخ الرئیس و فارابی260...............................................................
یقین در کالم ابن سینا 261.........................................................................
منشأ اشکال آقای سبحانی در فهم کالم شیخ263...............................................

10

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ٔ
دانشنامه عالیی 269...............................................................
کالم شیخ در
ّ
سر افزودن قید در کالم خواجه 270................................................................
تفکیک وهمیات از قضایای ّاولیات273........................................................
اشتباه دیگر جناب سبحانی278.................................................................

•ضمیمۀاول:مستنداتنشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی 281...
•ضمیمۀ دوم :معیار اعتبار یقین289..........................................

 .1دیدگاه افراطی (عامیانه) 289..................................................................
 .2دیدگاه تفریطی (شکاکان) 290................................................................
 .3دیدگاه اعتدالی (منطقدانان) 292............................................................
تفکیک بین یقینیات و مشهورات 292.................................................
تفکیک بین یقینیات و وهمیات295...................................................
معیار تطابق یقین با واقع299............................................................
تعریف یقین در کالم منطقیان متقدم300..............................................
تعریف یقین در کالم منطقیان متأخر 302..............................................
تالش برخی برای دفاع از تعریف متأخران304..........................................
توضیح دوباره با بیانی دیگر 305........................................................

•ضمیمۀسوم:معنایحدسدر کلماتمنطقیان309........................
ناخودآ گاه بودن حدس 309.....................................................................
تفسیر خطای حدس در متأخران310..............................................................

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

11

درآمد
در پاییز سال  ۱۳۹۷هجری شمسی ( مصادف با ربیعاالول  ۱۴۴۰هجری قمری)
به مناسبت ٔ
هفته فلسفه ،سلسله جلساتی تحت عنوان «همایش ملی جایگاه عقل
در کالم و فلس ــفه» به همت انجمن علمی فلسفۀ دانشـــگاههای رضوی و فردوسی
مش ــهد برگزار شد که در آن س ــخنرانانی از بین اساتید و همچنین منتقدین فلسفه
مدعو بودند.
در یکی از این جلس ــات جناب حجةاالسالم والمسلمین محمدتقی سبحانی
ً
انتقاداتی را نسبت به روش و مبانی فلسفی حکمای مسلمان طرح کردند که عمدتا
معرفت
ناظر بود به تبیین فلسفی معرفت(نظریۀ وجود ذهنی و وساطت صورت در
ِ
به اعیان خارجی) و تعریف یقین در منطق اسالمی و محدود کردن معرفت ارزشمند
در یقین بالمعنیاالخص.
در جلس ــۀ بعد حجةاالسالم والمسلمین حاج شیخ محمدحسن وکیلی در هر
دو محور به تفصیل به پاس ــخ اش ــکاالت مطرح شـــده پرداختند .چند هفته بعد در
واکنش به این مطالب حجةاالس ــام سبحانی بیاناتی را ضمن جلساتی که تحت
عنوان توس ــعه و تکامل فلس ــفه در دفتر تبلیغات اســـامی (شـــعبه اصفهان) برگزار
میشد ،ارائه دادند.
از اینپس گفتگوهادر فضایمجازیدنبالشد.باپاسخحجةاالسالموالمسلمین
ٔ
پرونده بحث در باب وساطت
وکیلی به نشس ــت موسوم به توسعه و تکامل فلسفه،
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صورت ،بس ــته ش ــد و این گفتگو تنها در زمینۀ تبیین مراد منطقدانان مســـلمان از
یقی ــن بالمعنیاالخ ــص ادامه یافت که حجةاالســـام ســـبحانی در یک جلســـه و
حجةاالس ــام وکیل ــی در دو جلس ــه به بیان مســـتندات مدعای خـــود پرداختند تا
پرونده این بحث هم با نشست آخر حجةاالسالم والمسلمین وکیلی بسته شود.
اثر پیش رو در واقع متن پیاده ش ــده این مباحثات اس ــت که صوت آن به همراه
گفتگوی کوتاه مکتوب طرفین با رضایت هر دو در فضای مجازی منتشر شده و در
دسترس عموم قرار دارد.
طرفین گفتگو ارائه شـــده مورد تحقیق
در این اثر تالش ش ــد مطالبی که توســـط
ِ
قرار گرفته و مس ــتندات آن در حاش ــیه ذکر شود .همچنین در مواردی که مطلب به
ً
اقتض ــاء فضای گفتگو به صورت ناقص و احیانا تقطیع شـــده ،نقل قول شـــده بود
جهت س ــهولت دسترس ــی خوانندگان محترم به مستند مطلب ،اصل آن (با قبل و
بعد موضع شاهد) در تعلیقه ذکر شد.
ِ
ً
به عالوه در مواضعی که به نظر نیاز به تذکر مطلبی بود (خصوصا در دو نشست
آخر که مس ــتندات تعریف یقین بالمعنیاالخص به صورت مبسوطتری ارائه شده
بود) این تذکرات در تعلیقه وارد شد تا در نهایت به صورت اثر حاضر آماده طبع شد.
امید اس ــت که ای ــن اتفاق زمینه را برای پیگیری بیشـــتر اینگونـــه مباحث آماده
س ــاخته و این قدم کوچک مرضی درگاه حضرت حق و مشـــمول عنایت حضرت
بقیةاهلل ارواحنا فداه قرار بگیرد.
مجتبی کرامتی
محرم الحرام  1442هجری قمری
مشهدالرضا؟ع؟
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ٔ
نقد عقل نظری در فلسفه اسالمی

سخنرانیحجةاالسالموالمسلمینسبحانیدانشگاهفردوسیمشهد

ّ
أعوذ باهلل من الشیطان ّالرجیم.
ّ
سیدنا محمد و آله ّ
سیما ّ
الطاهرین ّ
صلی اهلل علی ّ
بقیةاهلل
بسماهلل ّالرحمن ّالرحیم و
فی األرضین؟جع؟.
ّ
ّ
عرض س ــام و ادب دارم خدمت حضار محترم ،اســـاتید معظم و دانشـــجویان
ٔ
عهده
ی عنوانی را که به
ارجمند و امیدوارم بتوانم در این وقت کوتاه محورهای اصل 
من گذاشتهشده بهسرعت تقدیم حضورتان کنم.
بحث اصلی ما در ٔ
حوزه معرفتشناســـی فلســـفه اســـامی است و بهخصوص
ـئله ادراکات عقل ــی ،آنهم در بخش عقل نظـــری میپردازیم.
در ای ــن حوزه به مس ـ ٔ 
ّ
پرسش اصلی این است که دستگاه معرفتشناسانه فلسفی موجود در تاریخ تفکر
ً
فلس ــفی م ــا امروزه تا چه ان ــدازه با توفیق همراه اســـت و یا أحیانـــا دچار چالشهای
معرفتشناس ــی اس ــت؟ و تا چه میزان امکان بازســـازی این نظام معرفتشناسی
وجود دارد؟
نط ــور که میدانید بنیاد نظریه معرفتشناســـی فیلســـوفان مـــا ّ
حجیت و
همی 
اعتبار عقل بهعنوان مهمترین بلکه تنها منبع معرفتی اســـت .فیلسوفان میگویند
در بین منابع مختلف معرفتی ،این عقل است که میتواند مورد اعتماد قرار بگیرد و
از دریچۀ عقل میتوان به معارف مورد انتظار انسان دست پیدا کردّ .
البته در همان
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ّ
آغاز تذکر میدهند که عقل ،یک س ــاحت نظری دارد و یک ســـاحت عملی و برای
هرکدام بابی را میگشایند و شرایط و فرایند معرفت را توضیح میدهند.
تاریخچه شکلگیری دستگاه معرفتشناسی فلسفی
قب ــل از ورود ب ــه بح ــث میخواهـــم تاریخچـــهای از شـــکلگیری دســـتگاه
معرفتشناسی فلس ــفی خودمان عرض کنم تا بگویم این بحثی که ما امروز مطرح
میکنیم در جایگاه تاریخیاش در کدام نقطه قرار دارد؟
نط ــوری ک ــه میدانی ــم دس ــتگاه معرفتشناســـی فلســـفی ما بازمانـــده از
هما 
ً
اندیشههای ارسطو است ،اساسا دستگاه فلسفه اسالمی ریشه و بنیادش از ارسطو
آغاز شده است .با این تفاوت که در سایر بخشها ،غیر از حوزه معرفتشناسی ،در
ً
طول تکامل فلسفه تغییراتی رخداده است مثال نظریه نوافالطونیانوقتی وارد دستگاه
ّ
فلسفه اسالمی شد به کلی مبانی ارسطو را در پارهای از مباحث مثل وجودشناسی و
جهانشناسی دچار تغییر کرد؛ اما ّ
نظری ۀ معرفتشناسی ارسطو همچنان در فلسفه
نســـخت در مقابل همه انتقادات و اشکاالت،
اس ــامی باقی ماند و به تعبیری جا 
1
این دستگاه همچنان درون فلسفه اسالمی ما دارد کار میکند.

 .1در این زمینه کالمی از بنیانگذار کبیر انقالب؟ق؟ شایسته ذکر است:
« بنابراین سخنى که زبانزد بعضى است که این فلسفه از یونان اخذشده ،غلط است ،کى فالسفه یونان از
این حرفها سر درآورده و چه کسى سراغى از این حرفها در کتب آنها دارد .این حرفها در کتب آنها
نبوده و نخواهد بود .بهترین کتاب فلسفى آنها اثولوجیا است که داراى مختصرى از معارف بوده و بقیهاش
ى شیخ ،فلسفه یونانى است و در آنهم این حرفها نیست .و باز گمان نشود
طبیعیات است ،بلى شفا 
که حاجى و یا حکماى اسالمى این حرفها را از خود درآورده باشند ،بلکه این حرفها در ادعیه بیشتر از
ّ
سجادیه و نهجالبالغه و قرآن منبع و سرچشمه و مادر این حرفهاست .بیایید
منظومه است و صحیفه
ّ
منظومه را با این ادعیه مقایســه نموده ببینیم در کدامیک مطالب و معارف حقه بیشــتر اســت؛ منظومه در
یکرشــته و اشــاره به یک غرض است ولى ادعیه در رشــتههاى مختلف و داراى اغراض متعدده است».
تقریرات فلسفه ص ۸۸
برای تفصیل بیشتر نیز ر.ک :مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج  ،5ص .21
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ً
ٔ
سابقه نقد جدی این دستگاه وجود دارد كه من وارد آن نمیشوم ،معموال در این
محافل مثل دانشگاه و حوزه عناوینی عرض میکنم ،برای اینکه عزیزان دانشجو اگر
بخواهند روی اینها کار کنند ممکن است اين عناوين سرآغاز بعضی از پژوهشها و
ّ
رسالههای تحقیقاتیشان بشود ،از این باب سعی میکنیم مقدماتی را عرض کنیم.
سابقۀ نقد اندیشه ارسطویی
تار ی ــخ اندیش ــۀ ارس ــطویی در ح ــوزه معرفـــت ،از همـــان آغاز بهصـــورت جدی
موردانتقاد قرار گرفت .در س ـ ّـنت اسالمی هم میدانیم که منتقدان فراوانی داشت.
در همان آغاز که ترجمه ش ــد کسانی بهنقد این معرفتشناسی پرداختند؛ ازجمله
ٔ
مناظرهمیان ابوســـعید ســـیرافی با ّمتی بن
ارج ــاع میدهم ب ــه دو حادثه مهم :یکی
ٔ
مناظره ابنســـینا و ابوســـعید ابوالخیر.
یونس که مترجم آثار ارس ــطو بود و دیگری به
ّ
البته ّ
صحت و س ــقم ای ــن دومی ،محل بحث اســـت اما محتوایـــش یک محتوای
انتقادی است.
ّ
بعده ــا متکلم ــان در مقابل ای ــن ٔ
نظریه معرفتشناســـی مقاومـــت کردند ،نقد
کردن ــد ،بدیل قراردادند و به همین ش ــکل کســـانی از ٔ
حوزه اهـــل حدیث بهنقد این
نظر ی ــه پرداختند .میدانیم کس ــانی مانند ســـیوطیّ ،
غزالی در یـــک مقطع و بعدها
ّ
ابنتیمی ــه و در بین س ـ ّـنت اس ــامیمان نيـــز هم متکلمـــان و هم اخباریـــان ،بهنقد
دستگاه معرفتشناسی فلسفه ّ
همت گماشتند.
نط ــور که میدانیم در دورۀ معاصر با آمدن فلســـفه غـــرب ،یکی از نزاعهای
هما 
عصر روش ــنگری و رنسانس در غرب نقد همین فلسفه بود .منطق ارسطو همانطور
ک ــه میدانیم به ن ــام «ارگانون» معروف بود ،وقتیکه این منطق به دنياى غرب جديد
آمد ،کس ــانی مانند فرانسیس بیکن ،بدل و بدیل این منطق را ساختند؛ بیکن یک
کتاب ــی تحت عنوان «ارگانون» نوش ــت تا بیاید جانشـــین منطق ارســـطویی بشـــود و
دیگران نيز شروع کردند بهنقد کردن.
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راه برخورد با اندیشۀ فلسفی
س ــخن در این اس ــت که ما امروز در حوزه فکر فلسفه اسالمی ،پس از انباشتی از
نقدهای مختلف به دستگاه معرفتشناسی و منطقی فلسفه اسالمی ،باید با آن چه
کنیم؟ آیا هم چنان مقاومت در مقابل نقدها جایز است یا باید در این نقطه ،تغییر و
ّ
ٔ
فلسفه اسالمی جدید بر بنیاد یک معرفتشناسی تازه بنا بشود؟
تحولی رخ دهد و
ّادع ــای بن ــده ای ــن اس ــت :چالشهـــا و پرســـشهایی کـــه در مقابـــل دســـتگاه
معرفتشناس ــی فلسفی است آنچنان انباشـــته و فراوان شده که دیگر مقاومت در
ً
مقابل این نقدها جایز نیس ــت .معموال در طول این هزار و دویست سال فیلسوفان
و منطقدان ــان ما وقتی در مقابل نقد قرار گرفتند ،مقاومتشـــان بهصورت تصحیح و
اصالح جزئی بوده است ،به یک تعبیر این نظریه را رفو میکردند .یک گوشهای از آن
ٔ
پیکره
را اصالح میکردند تا این پیکره باقی بماند .احســـاس میشود که دیگر بقای
مقاومت بیشتر به تضعیف
معرفتشناس ــی فلسفی ما به این شکل جایز نیست و
ِ
ّ
دستگاه فلسفی میانجامد .این اصل مدعای بنده.
سیر کلی نقد روش فلسفی
ا گ ــر بخواهی ــم روی این مطلب بحث کنیـــم ،بحث تبدیل به یـــک کالن پروژه
ً
یش ــود .ش ــاید مثال اس ــاتید باید پنجاه پایاننامه روی این مســـئله تعریف کنند،
م 
بخشهای مختلف مقاالت س ــفارش بدهند ،عزیزان دانشـــجو کار کنند تا کمکم
ً
ّ
این مدعا روشن شود که آیا واقعا این نقدها و چالشها وارد هست یا نیست؟ اگر من
ّ
بخواهم یک سیر و صورت کلی از این نقدها ارائه کنم :همانطوری که فیلسوفان ما
عقل را پایه معرفتشناسی قرار میدهند و آن را به عقل عملی و عقل نظری تقسیم
میکنند ما هم میتوانیم از همینجا شروع کنیم ،بگوییم عقل عملی و عقل نظری
در دس ــتگاه معرفتشناس ــی ما چه میکنـــد ،مبادیاش چیســـت ،از چه فرایندی
برخوردار است و به چه نتیجهای میانجامد؟
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عقل نظری
من عقل عملی را استثنا کردم و کنار گذاشتم چون گفتند بعضی از اساتید در
همین ٔ
هفته پژوهش فلس ــفی روی آن بحث میکنند .بحث عقل نظری را انتخاب
نظری فلسفی
کردم که در این جلسه خدمت شما عرض کنم و نشان بدهم که عقل ِ
از چه ابعادی قابل مناقشه و نیازمند اصالح است.
ّ
بهطور کلی در بحث عقل نظری فلســـفی ،سه عنصر اساسی و سه محور عمده
ّ
وجود دارد که نیازمند بررسی و دقت است :تعریفی که فیلسوفان از علم نظری ارائه
میکنند و بعد آن را به اجزایی تقس ــیم میکنند .فیلســـوفان ما علم و معرفت را چه
میدانند؟ آیا این تعریف همراه با توفیق اســـت یا نیســـت و اشـــکاالتش چیست؟
اینیک نكته.
نکت ــه دوم فراین ــد دس ــتیابی عق ــل نظـــری بـــه معرفت اســـت ،بـــه تعبیـــر امروز،
روششناس ــی و متدولوژی دستیابی به معرفت؛ فیلســـوفانراهی را ارائه میکنند-
نقطه صفر معرفت به ٔ
توضیح خواهم داد -که ما چگونه میتوانیم از ٔ
نقطه اوج معرفت
دست پیدا کنیم؟ مرحله دوم ،فرایند یا روشهایی است که فیلسوفان دررسیدن به
معرفت ارائه میکنند و مرحله س ــوم نتایج معرفت است .فیلسوفانوقتی این مسیر
معرفت را به ما ارائه میکنند ،درنهایت به ما باغ ســـبزی نشان میدهند که اگر شما
این مس ــیر را طی کنید درنهایت به این نتیجه میرســـید .به تعبیر آنها ما و روش ما
شمارا بهیقین میرساند آنهم یقین به معنای خاص.
تعریف معرفت
ّ
در هر س ــه جهت مباحث مهم ــی در تاریخ تفکر مطرح بـــوده و امروز قابلطرح و
پرسشگری است .یک مبحث در تعریف معرفت از دیدگاه فیلسوفان ،دوم فرایند و
روشها و سوم درنتیجه .من حاال به دلیل ضیق وقت در هر بخشی سعی میکنم به
ّ
نمونههایی اشارهکنم که به نظرم مهمتر است و بیشتر قابل دقت و پژوهش.
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همانطور که میدانید فیلس ــوفان از آغاز -از زمان ارســـطو -وقتی پرســـش شـــد
که علم چیس ــت؟ گفتند :علم صورتی است از شـــیء كه نزد عالم حاضر میشود.
ّ
تصور بر این بود که ما یک حقیقت بیرونی داریم به نام ذهن ،این ذهن مثل یک آینه
منفعل اس ــت بهطور یکه وقتی در مقابل شیء قرار میگیرد صورت آن شیء در این
یش ــود -حاال چگونگی حضور را بحث میکنیم -وقتی من صورت
نفس حاضر م 
شیء را داشتم مثل این است که خود شیء را دارم و نسبت به آن علم پیدا میکنم.
بهتدریج فیلسوفان به نقاط تازهای رسیدند و کمکم جوانه علم حضوری در فلسفه
اس ــامی پیدا شد .این هم باز از ابتکارات فیلسوفان مسلمان بود ،در فلسفۀیونان،
ً
در فلسفه اسکندرانی ،حتی ظاهرا در قرو نوسطی به این عنوان ما چیزی به نام علم
حضوری نداریم ،ریشههایش را داریم ّاما فیلسوفان مسلمان به این نقطه رسیدند که
در کنار علم حصولی ،ما علم دیگری هم داریم به نام علم حضوری 1.علم حضوری
چیس ــت؟ علم انسان اس ــت نس ــبت به نفس و حاالت خودش .گفتهاند :درست
است که ما نسبت به اشیاء بیرونی از طریق صورت علم پیدا میکنیم ّاما نسبت به
ً
خودمان که دیگر صورت نداریم .اینکه من اینجا هستم یا حالت مثال شادی یا غم
دارم که دیگر صورتی ندارد ،این خودش نزد ما حاضر است.
بهتدریج جلوتر رفتیم معلوم شد که ّ
حتی علم حصولی هم مرهون علم حضوری
ّ
است ،ادلهای که فیلسوفان برای علم حصولی ارائه دادند مضمونش بهگونهای بود
که معلوم شد که اگر علم حضوری نباشد علم حصولی هم نیست .چطور؟ گفتند:
اگر قرار است ما نسبت به شیء بیرونی علم پیدا بکنیم باید صورتی داشته باشیم،
این صورت کجا است؟ اگر این صورت بیرون نفس ما است دوباره نیازمند به یک
صورت دیگری اس ــت ،درنهایت ما نسبت به آن شیء بیرونی صورتی داریم ّاما این
 .1عجیب است که از یکسو علم حضوری را با همه نقشی که در معرفتشناسی و فلسفه اسالمی دارد ،از
ابتکارات فالسفه مسلمان بدانیم و از سوی دیگر قائل شویم که دستگاه فلسفه اسالمی و بهخصوص نظام
معرفتشناسی اسالمی ّمتخذ از یونان است و ّ
تغییرات –بهبیان ایشان -اندک و«رفو» هایی هم که
حتی
ِ
در سایر بخشها شده در معرفتشناسی ارسطویی رخ نداده است!
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صورت دیگر در نفس ما حاضر است ،عین نفس ما است و علم ما نسبت به آن علم
حضوری است.
اینج ــا من نکتـ ـ ه ظريفى را میخواهم عـــرض کنم و از اين بحـــث بگذرم و بعد
بپ ــردازم ک ــه آیا ای ــن تعریف توأم با توفیق هســـت یا نه؟ ببینید :درســـت اســـت که
فیلسوفان علم حضوری را مطرح میکنند و آن را ٔ
پایه علم میدانند اما یادمان نرود
از دی ــدگاه فلس ــفی ،علم حض ــوری مادامیکه به علم حصولی تبدیل نشـــود ارزش
معرفتشناس ــی فلس ــفی ندارد .اینکه گاهی اوقات ّ
حتی بعضی از اساتیدمان به
اینجا که میرس ــند ش ــروع میکنند بحثهایی از حوزه عرفان را وارد میکنند :كه
ٔ
فلسفه اسالمی
شما ممکن است ش ــهودی بکنید و ...اینها دیگر فلسفه نیست؛
میگو ی ــد :اگر قرار اس ــت من چیزی را ادراک کنم باید نســـبت به آن شـــیء صورت
داش ــته باش ــم و باید آن صورت را تصدیق کنم .من بایـــد درنهایت به یک تصدیق
برسم و این تصدیق علم حصولی است ،پس بنابراین روششناسی فلسفه اسالمی
دائرمدار علم حصولی است.
ّ
تصور است ،بعد از طریق مقایسه ّ
علم حصولی چیست؟ ابتدا ّ
تصور و ادلهای
یش ــود م ــن تصدیق میکنم .پـــس من دوبـــاره میخواهم برگـــردم ،اگر
ک ــه حاصل م 
بخواهیم دقیق از یک فیلس ــوف بپرس ــیم که معرفت چیســـت؟ درست است به ما
میگو ی ــد ما یک معرفت حضوری داریمّ ،امـــا در آخر مطاف باید بگوید :اصل ،علم
حصولی است.
معرفتشناس ــی فلس ــفی دائرمدار صورت شـــیء اســـت ولو صـــورت از حالت
نفسانی خودم ،من باید از حالت نفسانی خودم صورت داشته باشم تا بتوانم قضیه
بسازم تا بتوانم استدالل کنم .مادامیکه این صورت ،حالت نفسانی و علم حضوری
است ارزش فلسفی ندارد.
پس درنهایت باید بگوییم :از دیدگاه فلســـفه اسالمی ،علم همان صورتی است
ً
که در نفس حاصل میشود که بعدا با حکمی به تصدیق تبدیل میشود.
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فلسفی معرفت
اشکاالت وارد بر تعریف
ِ
ّ
حاال سؤال این است که آیا این تعریف از معرفت و این تلقی از علم ،قابلقبول
است یا نه؟
مـن پنـج ،شـش محـور در نقـد ایـن تعريـف کـه در تاریـخ مطرحشـده -حـاال
بعضیهـا ممکـن اسـت اضافـه بنـده یـا قرائـت بنـده از ایـن مـوارد باشـد -بيـان
میکنـم .مـا ّادعایمـان ایـن اسـت کـه ایـن تعریـف ّ
حتـی اگـر بهصـورت جزئـی
ّ
درسـت باشـد کامـل نیسـت .ایـن تلقـی کـه مـا معرفـت را از طریق صـورت دریافت
ً
میکنیـم و بعـدا ایـن صـورت را تصدیـق میکنیـم ،تعریـف و تصویـر درسـتی از
معرفـت نیسـت .چـرا؟
ً
ّاوال م ــا برای وجود صورت در نفس بهعنوان واســـطه معرفت دلیل قانعکنندهای
نداریم.
ح ــاال من این محورها را میگویم ّاما ممکن اســـت عزیزانی بخواهند جلســـاتی
نظراتش ــان را دراینباره بيان كنند].اشکالی ندارد[ این مسئله را باید مفصل بحث
ّ
کنیم که ادلهای که فیلس ــوفان برای وجود صورت در معرفت آوردهاند چیســـت؟ آیا
ّ
این ادله درس ــت است یا درست نیس ــت؟ درواقع کامیاب هست یا نیست؟ بنده
ً
فعال گزارش کلی میکنم.
ّ
ادلهای که بر وجود صورت بهعنوان واســـطه معرفت گفتهشـــده چیســـت؟ آیا
وقتی من دارم در این س ــالن نگاه میکنم یک صورتی ازاینجا میآید در قوه ّ
حاسه
من قرار میگیرد و من تازه از طریق آن صورت این بیرون را میشناسم؟ اآلن آنقدر
ً
ّ
گفتیم که این تلقی ارس ــطویی از معرفت اســـت که گویا اصال بدیهی اســـت و اگر
ً
کس ــی آن را انکار کند باید مثال ببریمش به بیمارســـتان یا تیمارستان و حال اینکه
ّ
ّ
نی ــک تلق ــی ّاولیه عرف ــی از معرفت بوده اســـت و این تلق ِی عرفـــی کمکم برایش
ای 
ّ
ّ
ادلهای اقامه ش ــده اس ــت و این ادله امروز مورد نقض اســـت ،قابلقبول نیســـت و
قابل اشکال است.
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اشکال ّاول و دوم :فقدان دلیل بر عمومیت وساطت صورت در معرفت و
دلیل بر عدم آن
ّ ّ
ً
ّاوال هیچ دلیلی بر وجود صورت بهعنوان واســـطۀ معرفت نیســـت .البته ادلهای
آوردند که باید اینها را موردبررس ــی قرار دهیمّ .
حتـــی اگر بپذیریم که فیالجمله در
ّ
بعضی از معرفتهای ما صورت واسطه است ،این مطلب کلیت ندارد .ببینید :در
بین خود فیلس ــوفان -چون من سریع میخواهم رد بشوم -کسی مانند شیخ اشراق
که نظریه معرفتشناس ــی فیلس ــوفان را هم میپذیرد ،به علوم ّ
حســـی که میرســـد
میگوید :در علوم ّ
حسی ،ما دیگر واسطه صورت نداریم .به مشاهدات که میرسد
دیگ ــر قاطعانه میگوید که ما وقتی تصویری از واقعیت خارجی را بهصورت ّ
حســـی
میبینیم در اینجا تصویری وجود ندارد.
به تعبیر شیخ اشراق میگوید ما علم حضوری داریم .من نسبت به دنیای بیرون
از طریق حس ،علم حضوری دارم .از دیدگاه شیخ اشراق علم حضوری دارم یعنی:
حاضر در
وجود شیء خارجی نزد نفس من هست ،بلكه عین نفس من شده ،اگرچه
ِ
بیرون است ،اما چون در پیش دید من است من نسبت به آن علمدارم.
ً
پ ــس ّاو ًال عمومی ــت صورت و ّ
تصور دلیل ندارد .ثانيـــا عمومیت ندارد .بنابراین
یش ــود گفت علم هر جا هس ــت حصول صورتی اســـت که از خارج میآید و در
نم 
نفس حاصل میشود.
ّ
اشکال سوم :نقد ادلۀ وجود صورت
نکته سوم ،دلیلی که برای صورت و وجود صورت اقامه کردند – یعنی به گمان
من مهمترین دلیلی که بر وجود صورت اقامه کردند -با بیان کوتاهی که شیخ اشراق
دارد و بیان کاملتری که من یکجا آن را تقریر کردم -قابل نقد است .آقایان چه طور
خارجی خارج از نفســـمان علمداریم ،این
میگویند؟ میفرمایند :وقتی ما به ش ــیء
ِ
علم باید با حضور توأم باشد .اگر چیزی نزد ما حاضر نباشد من علم پیدا نمیکنم.
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میگوییم :بس ــیار خ ــب! بله اگر ش ــیئی غایب باشـــد علم حاصل نمیشـــود .بعد
میگویند :این حضور الزمهاش این اس ــت که وجودی باشـــد ،یعنی باید بین وجود
ً
ّ
نفس من و وجود آن ش ــیء حضور اتف ــاق بیفتد .میگوییم که حاال مثال فیالجمله
ّ
قبول داریم .بعد میگویند :حضور ممکن نیست مگر اينکه اتحاد باشد بین عالم و
ّ
معلوم؛ و معلوم است که این میز و صندلی و شما بزرگواران ،اتحاد وجودی با نفس
ً
من ندارید؛ چون شما ّمتحد با نفس من نیستید پس باید حتما صورتی باشد که با
نفس من ّمتحد باشد.
ای ــن مطل ــب در جای خودش گفتهشـــده اســـت ،بحث هم کردیـــم که حضور
ّ
مس ــتلزم اتحاد نیس ــت؛ هیچ دلیلی ندارد که حضوری که در علم اخذ میشـــود و
ّ
لشیء این مستلزم اتحاد وجودی بلکه وحدت وجودی
گفته میشود حضور شیء
ٍ
ّ
باشد .نه ،ممکن است حضور باشد ّاما اتحادی نباشد .این هم یک نکته.
اشکال چهارم :تطابق بین صورت و واقعیت
ٔ
واســـطه معرفت ،دشواری بزرگی بر
ّاما نکته اساسـ ـیتر :پذیرش صورت بهعنوان
دوش فیلس ــوفان م ــا در ٔ
حوزه معرفت گذاشـــته که تا امروز هـــم علیرغم تالشهای
فراوانی که کردهاند حلنشده است .آن دشواری تطابق بین صورت است و واقعیت.
اگر ش ــما گفتید :من در تمام علوم خود واس ــطه صورتی دارم که از طریق آن صورت
خارج را میشناس ــم ،در ٔ
حوزه معرفتشناســـی باید اثبات کنید صورتی که نزد من
حاضر است با واقع و مطابقش تناظر یکبهیک دارد .وقتی نفس من نسبت به شیء
بیرونی غائب اس ــت و هیچگونه ارتباط حقیقی میان من و خارج نیست و شما هم
ّ
فرض گرفتید تا اتحادی نباش ــد علمی نیســـت ،ســـؤال میشـــود :از عالم خارج نزد
من چه چیزی هس ــت؟ فقط یک صورت اس ــت .باال و پایین بروم صورت است! از
نط ــرف نگاهش کن ــم ،از آنطرف نگاه کنم ،با خیال نگاه کنم ،باعقل نگاه کنم
ای 
آخر از شیء تنها صورت دارم.
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سؤال این است :من مجموعهای از صورتها در نفس خودم دارم ،یک واقعیت
بیرونی هم هس ــت ،بین این صورتهای نفس من و واقع بیرونی چه ارتباطی وجود
ّ
ً
دارد؟ ایبسا اصال بین این صورت و عالم خارج هیچ نسبتی نباشد ،جهل مرکب
باش ــد .م ــن در عالم خ ــودم ُص ـ َـوری را دارم از آنطرف دیگر عالم خارج هـــم دارد راه
ٔ
نظریه معرفتشناسی فلسفی که مبتنی بر صورت است مشکل
خودش را میرود.
مطابقت را چگونه حل میکند؟
راهحل فیلسوفان برای تطابق و نقد آن
فیلس ــوفان خواستند این را حل کنند .گفتند :شـــما اشتباه کردید .شما فرض
گرفتی ــد ک ــه ما صورت ــی داریم در نفس ،شـــیء خارجـــی هم یکچیزی اســـت برای
خ ــودش ،آنهم ی ــک صورتی دارد .بعد از ما میپرس ــید :این صورتی ک ــه اآلن من از
این میز دارم ،چه نس ــبتی با او دارد؟ بله اگر دو تا صورت باشـــد باید بگوییم انطباق
این صورت با آن صورت محل اشکال استّ .اما ما فیلسوفان یک ّادعایی میکنیم
ٔ
فلســـفه اســـامی اصالح کند،
ای ــن همانجایی اس ــت که عرض ک ــردم قرار بودهمشکل را رفو کند -گفتند :ما یک ّادعای باالتری داریم.
آن ّادع ــای باال ت ــر این اس ــت که آن صورتی که در نفس شـــما بهعنـــوان صورت
ّ
این میز هس ــت که اسمش وجود ذهنی میشـــود با صورت خارجی میز اتحاد دارد.
ّ
میگویی ــم :یعنی چه اتحاد دارند؟ این صورت در نفس من اســـت و آن میز در آنجا
است .میگویند :بله وجود این دو ،دو تا است ّاما واقعیت خارجی آنها یک صورت
دارد که ماهیت است ،ماهیتش در خارج و نفس ،یکی است .اآلن که من دارم این
می ز را میبینم یک صورت از آن دریافت میکنم كه به وجود خارجی موجود است،
همی ــن صورت وقتی میآید در نفس من ،به وجود نفس من موجود میشـــود .اینجا
اسمش وجود ذهنی است.
میگویی ــم :چط ــور؟ میگویند :این صـــورت بین خارج و ذهن من یکی اســـت،
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َ
َ
نه دو تا صورت که مش ــابه باش ــد .اگر دوتای مشـــابه باشد میشـــود شبح و شبح به
سفس ــطه میانجامد .پس یک صورت واحد اســـت که یکبار قائم اســـت به وجود
خارجی میز و یکبار قائم است به وجود نفسی من.
میگوییم :چه طوری ممکن است یک ماهیت واحد به دو وجود موجود بشود؟
این س ــؤال ّاول .این س ــؤال به نظر میرســـد هنوز پاســـخ پیدا نکرده اســـت ،نه بنا بر
اصالت ماهیت ،نه بنا بر اصالت وجود.
حاال پذیرفتیم که صورتی از ش ــیء خارجی آمده در نفس من ،میگویید که اين
صورت عین آن صورت خارجی اس ــت .غمض عین میکنیم ،میگوییم :حاال که
ّ
ای ــن صورت آمده در نفس م ــن ،تحققش به نفس من چگونه اســـت؟ از قدیم خود
فیلس ــوفان گفتهاند :آیا کیف نفسانی است؟ اینکه بخواهد از سنخ کیف نفسانی
ّ
باش ــد مشکالتی دارد ،به ملصدرا كه رسید گفت :کیف نفسانی نیست ،بلكه آن
صورت از سنخ وجود است.
س ــؤال :من یک وجود نفس دارم که ماهیت خ ــودش را دارد ،آن صورت هم یک
ً
وج ــود دارد ک ــه آنهم وجود خودش را دارد .قطعا ماهی ــت آن وجود با ماهیت وجود
من که نمیتواند یکی باش ــد چون ما دو وجود هســـتیم .اینجا اســـت که فیلســـوفان
ش ــروع کردند به نظریهپردازی؛ بهعن ــوان آخرین ّ
نظریهای که در این باب ارائهشـــده
اس ــت ،ارجاع میدهم دوس ــتان را به دروس اسفار استاد بزرگوار آیةاهلل جوادی كه در
وجود ربطی
آخر فرمودند باید اینطور بگوییم :وجودی که صورت به او قائم اس ــتِ ،
ّ
نسبت به نفس من است و این صورت یک وجود ظلی دارد و یک وجود ربطی.
ّ
ّ
این هم مشکل را حل نمیکند .حتی اگر اتحاد صورتش را با تكلف حل کنیم و
بگوییم که یک صورت اس ــت که هم در میز هست وهم در من ،ولی از وجودش که
نمیتوانی ــد فرار کنید .این ص ــورت در نفس من یک وجود دارد كه باوجود نفس من
دوئیت داردّ ،
حتی اگر بگویید که وجودش وجود ربطی است بازهم دوئیتش با نفس
من از بین نمیرود .این هم اشکال بعد.
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اش ــکال بعدى در وج ــود ذهنی را که فقط عنوانش را میگویم و رد میشـــوم این
اس ــت که این وج ــود ذهنی که ش ــما میگویید عیـــن وجود خارجی اســـت از کجا
ّ
میآید؟ این هم باز مشکلی است که برای ملصدرا عویصهای درست کرده است.
ً
تقریبا در اس ــفار و آثارش پنج رأی از آراء مالصدرا میشود استفاده کرد .این مطلب
نش ــان میدهد که خود ایشان هم مستأصل است و مشکل را حل نکرده .میدانید
اش ــکال چیس ــت؟ ش ــما فرمودید که ما یک میز خارجی داریم ،نفس من از آن یک
ص ــورت انتزاع میکن ــم -تا اینج ــا آمدیم-حال میگوییـــم :آن صورت میـــز چه طور
منتقل ش ــد به نفس من؟ آن صورت که در میز بود ،ازآنجا صورت برداشته شد پرید
و آمد در ذهن من قرار گرفت؟ ّ
تصور ّاولیه ارسطویی یک ّ
تصور تشبیهی بود ،ارسطو
تص ــور میکرد که ذهن ما منفعل اس ــت و حالت آینه دارد .وقتـــی مقابل چیزی قرار
میگیرد صورت میافتد در آن ،بعد خود فیلسوفان ما گفتند که این بیمعنا است،
یعن ــی چ ــه که ازآنجا صورت بپرد در ذهن ما ؟ اگر صورت عرض اســـت که عرض از
یک جوهر به جوهر دیگر قابلانتقال نیســـت و اگر جوهر اســـت ،جوهر که نمیتواند
بلند شود از بیرون بیاید و بپرد در جوهر من.
ّ
لذا با مشکل مواجه شدند .شروع کردند راهحل ارائه دادن؛ عدهای گفتند :این
ص ــورت مربوط به عقل ّفعال اس ــت ،وقتی انســـان این میز را میبینـــد عقل ّفعال از
آن باال مراقب اس ــت ،بهمح ــض اینکه من با میز مواجهه کـــردم ،آن صورت میز را از
ب ــاال در نفس من میآورد- .حاال من اشـــکاالت معرفتشناســـی را میگذارم کنار،
برای این ّادعا ما یک متافیزیک بزرگی باید درست کنیم که :عالم هست ،عقول هم
هس ــتند ،عقل ّفعال هم هس ــت ،عقل ّفعال هم ازآنجا دارد دائم صورت میریزد به
ای ــن عال ــم تا من بگویم :آقا من كه دارم نگاه به این مانیتور میکنم برای توضیح این
دیدن باید یک متافیزیک از عقل ّاول تا عقل فعال و روح و نفس درست کنم  -بعد
معلوم شد این هم فاید ه ندارد؛ یعنی چه که این صورت را از باال میاندازد در نفس
ّ
صورت کجا است که میاندازد؟ خود صدرالمتألهین در اسفار در یکجا
من؟ این
ِ
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این را مطرح میکند ،در یکجای دیگری ّ
متوجه این اشکال میشوند میفرمایند :نه
صورت از باال نمیآید ،صورت از خود نفس است ،نفس میآید همان صورت خارج
ّ
خلق استّ ،
مجرد است و ایجاد میکند .من
را تولید میکند در خودش .نفس ما
نگاه به این مانیتور میکنم -آن صورت که از بیرون نمیتواند بیاید ،محال است ،از
باال هم که نمیتواند بیاید مشکل دارد -میگوییم :نفس صورت مانیتور را در نفس
من ایجاد میکند.
این چند مشکل اساسی دارد که من واردش نمیشوم .دوباره یک معرفتشناسی
پیچی ــدهای را م ــا اینجا دار ی ــم .من تمام این نـــکات را در ذیل چه گفتـــم؟ در ذیل
تعریف معرفت از دیدگاه فیلس ــوفان مســـلمانّ .اولین گام در معرفتشناسی ،این
است که صاحب نظریه باید معرفت را تعریف کند .ما معتقدیم تعریف فیلسوفان
از معرفت توأم با توفیق نیست .رفتیم رفتیم رفتیم تا امروز هم این ّ
قضیه حل نشد که
ّ
ای ــن صورت از کجا میآید؟ خب ما میگوییم :آقا یک بازگشـــت در تفکر ،همهاش
آدم نباید برود جلو! یکجایی هم باید دندهعقب بیاید .یکجایی هم سرپیچ بپیچد.
یکجا هم باید ّ
تأمل کند و به نقدهای دیگران ّ
توجه کند.
ً
پ ــس ّاوال ،تعریف علم که مبتنی بر حصول صورت اســـت با اشـــکاالت عدیده
مواجه است و تبیین خوبی برای معرفت انسانی نیست .باز من در اینجا سه ،چهار
بح ــث دیگ ــر دارم .اآلن ت ــازه از صورت بحث میکنیـــم ،بعد آقایـــان میگویند :این
صورتَ ،م ُ
عه ٌ
یش ــود :تصدیق .این تصدیق چیســـت؟ دوبـــاره باید روی آن
حکم م 
ُ َ
لشیء است
یء
بحث ش ــود .بعد تمام اینها حاضر در نفس من اســـت،
ٍ
حضور ش ٍ
این حضور چیس ــت؟ این قابلبحث اســـت .اگر رســـیدم اشـــکال حضور را عرض
ً
خواهم کرد که ما اصال نس ــبت به حاالت نفســـانی خودمان ،نســـبت به ُص َور ،علم
ً
ـا ّادعای حضور یک صورت بیرونی و ّ
حتی حضور حاالت و
حضوری نداریم ،اص ـ
ً
ملکات ما نزد ما ّادعایی است که هم نقص دارد ،هم نقض دارد .این را هم من فعال
میگذارم کنار تا مرحله بعد برسد .این در تعریف معرفت.
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معرفت فلسفی
فرایند
ِ
ً
ثانیا :فرایند و متدولوژی معرفت در دســـتگاه معرفتشناسی فلسفی چیست؟
یکـــه به اینجا
هم ـ ٔـه بزرگان ،اس ــاتید و دانش ــجویان محتـــرم میدانند کـــه آقایانوقت 
میرسند ابتدا میگویند :عقل درواقع سه تا منطق دارد؛ یکی از طریق قیاس است،
دوم استقراء و سوم تمثیل .فیلسوفان تمثیل و استقراء را کنار میگذارند ،میگویند:
راه منحصر دس ــتیابی به معرفت ،قیاس اســـت؛ چرا؟ چون تمثیل و استقراء مفید
ّ
یقین نیست؛ بنابراین این دو تا را به کلی میگذاریم کنار و میآییم سراغ قیاس که
یقینی ،بدیهی و روشن است و نتیجه میدهد.
معرفت فلسفی
نقد فرایند
ِ
اشکال ّاول :کنار گذاشتن استقراء و تمثیل از دایره معارف بشری
ما ّاول اشکالمانهمینجاس ــت .دســـتگاه فلســـفی کـــه اســـتقراء را بااینهمه
پیکره و ٔ
حوزه حضور حذف میکند ،یک دســـتگاه فلســـفی کامل نیســـت؛ ما چه
اصراری داریم که در حوزه معرفت بخش بزرگی از معارف خودمان را قیچی کنیم و
حوزه معرفت فلسفی کنار بگذاریم؟ استقراء هم یک معرفت است و دادههایی
از ٔ 
دارد .من دوستان را ارجاع میدهم به کتاب مبانی منطقی استقراء از مرحوم شهید
صدر .شهید صدر در این کتاب ،مبانی قیاس را نقد میکند -قیاس را نقد میکند
یعن ــی برهان را نق ــد میکند که حاال عرض میکنم  -و معتقد اســـت که اســـتقراء
یکی از روشهای خوب برای دس ــتیابی به معرفت اســـت .ایشـــان ّ
حتـــی ّادعایی
میکند که یک نوع یقینی هم میشود از دل استقراء درآورد .شهید صدر میگوید:
ب ــه چه دلیل ما اس ــتقراء را کن ــار میگذاریم؟ خیلی از فیلســـوفان معاصر غرب هم
ایرادش ــان به منطق ارس ــطویی این بود که شـــما رفتید ســـراغ قیاس .قیاس مبتنی
ٔ
پیکره ذهنی نظری انتزاعی .خوب است ،درجای خودش هم کاربرد
اس ــت بر یک
دارد ما منکر قیاس نیس ــتیمّ ،اما اینکه تمامیت معرفت فلســـفی را شـــما در داالن
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قیاس منحصر کنید خطا است .پس مشکل دستگاه معرفتشناسی ما این است
ّ
که متدولوژ یاش یکهانگار است ،بهاصطالح امروز ،مونومتدیک است ،تکروشی
ً
است .این ّاوال.
اشکال دوم :نا کارآمدی روش مختار فیلسوفان
ً
ثانی ــا :قیاس را پذیرفتیم ،میگوییم شـــما به ما وعده دادید که ما قرار اســـت که
ش ــمارا بهیقین برسانیم .در قسمت س ــوم خواهم گفت که این یقینی که فیلسوفان
قرار اس ــت ما را به آن برسانند چیس ــت و آیا این امید و آرزو به نتیجه میرسد یا نه؟
ٔ
مرحله سوم میگویم .اآلن میخواهم در روش بحث کنم .میگوییم :روش
این را در
چیست؟ میگویند :روش ،برهان است.
تنها راه در بین انواع روشهایی که در قیاس قابلارائه است صناعات خمس
اس ــت؛ پنجتا صنعت داریم :خطابه ،جدل ،شـــعر و تنهـــا روش قابلقبول ،برهان
ّ
اس ــت .برهان چیس ــت؟ برهان آنجایی است که ما مقدمات یقینی و بدیهی را از
طریق قیاس مبنا قرار میدهیم ،اس ــتنتاج میکنیم و این ما را بهیقین میرســـاند و
ّ
ّ
درنتیجه معرفت پیدا میکنیم .میگوییم :مقدماتی که شـــما میگویید مقدمات
یقینی اس ــت چه چیزهایی است؟ میگویند شـــش تا استّ :اولیاتّ ،
حسیها یا
حس درون و ّ
مش ــاهدات -اع ـ ّـم از ّ
حس بیـــرون -تجربیات یـــا گزارههای تجربی،
متواترات ،حدس ــیات و فطریات .این شش تا در بین همۀ گزارههایی که ما داریم
یقینی هستند.
یقینی نبودن مبادی برهان
ً
ما ّاولیات را فعال میپذیریمّ ،اولیات چیست؟ میگویندّ :اولیات آن چیزی است
که اگر شما موضوع و محمول را ّ
تصور کنید بدون نیاز به سبب خارجی و بدون نگاه
به چیز دیگری تصدیق میکنید .میگوییم مثل چه؟ میگویند :مثلاینکه دانشگاه
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بزرگتر از این سالن است ،این سالن کوچکتر از دانشگاه است .این بدیهی است،
تصور دانشگاه و ّ
چون ّ
تصور این سالن ،کافی است که حکم کنیم دانشگاه فردوسی
بزرگتر از این س ــالن اس ــت .میگوییم :این ّاولیات اس ــت ،این را قبول داریم -حاال
ً
بعدا ع ــرض میکنم -بعـــد از ّاولیات چه؟ میگویندّ :
حســـیات.
نکتـ ـهای دارم که
میگوییم ّ
حس ــیات یعنی چه؟ میگویند :همینکه شـــما مشاهده میکنید ،لمس
میکنید ،نگاه میکنید ،گوش میدهید ،درونتان یک احساســـاتی دارید ،گرســـنه
ً
یش ــوند ّ
حسیات .ســـؤال میکنیم :اینها واقعا یقینی
هس ــتید ،درد دارید اینها م 
ً
هستند؟ -آنهم یقینی که فیلسوف میگوید که بعد عرض میکنیم .فعال به همین
ً
ّ
معنای حداقل یقینی اکتفا میکنیم -واقعا امروز در دنیای علم میتوانهمچنان بر
این ٔ
نکته ارس ــطویی پافشاری کرد که مشـــاهداتما یقینی هستند؟ مشاهداتمان
یقینی هستند یعنی چه؟
س ــوم ،تجربیات یقینی اس ــت ،میگوییم تجربیات یقینی یعنـــی چه؟ از زمان
ارس ــطو نکتهای گفتهشده است ،ارس ــطو معتقد بود که اگر ما آمدیم نسبت به یک
موضوع ــی ،مش ــاهداتمان را تک ــرار کردیـــم بهیقین میرســـیم .میگوییـــم :چطوری
ً
ً
بهیقین میرسیم؟ مثال آب در صد درجه میجوشد ،مثال چوب روی آب میماند.
میگوییم :چرا؟ میگوید :چون وقتی شـــما چیزی را مشـــاهده کنیـــد و تکرار کنید،
ن گزارهای به وجود میآید به این عنوان که چیزی که اکثری
عقل ّفعال میشود و در آ 
ّ
باش ــد اتفاقی نیست ،یا اگر چیزی تکرار بشـــود غیر از دائمی نمیتواند باشد ،موقت
ّ
نمیتواند باش ــد؛ یعنی اگر ش ــما دیدید در عالم خارج اتفاقی دارد میافتد و این هم
ً ّ
ّ
مکرر میشود ،باید بگویید :حتما علتی وجود دارد که دائم این حالت پیش میآید.
م ــن اینجا آزمایش ک ــردم دیدم آب در صد درجه جوش ــید ،رفتم در دامنه اورســـت
نط ــور بود ،رفتـــم در آفریقـــا آنهم همینطـــور بود ،خب
امتح ــان ک ــردم آنهم همی 
ً
ّ
نمیشود ،این اتفاق حتما سببی دارد لذا یقین حاصل میشود.
عالوه بر این مرحوم ش ــهید صدر گفتهاند و در بحثهای فلســـفه علم امروز هم
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ً
ً
ّ
مکرر گفت هش ــده است که ّاوال :تجربیات ،مستلزم تکرار نیست .اصال آن استقراء را
با تجربه نباید خلط کرد .ما در اینجا نه استقراء میکنیم و نه نیازمند به این تکراری
ّ
ً
ّ
هس ــتیم که ش ــما میگویید .اصال ام ــروز متدولوژی دانش تجربی بـــه کلی آن تلقی
گذشته را کنار گذاشته است .با یک کار آزمایشگاهی یک تئوری را اثبات میکنند،
ً
م ــا نیازمند این نیس ــتیم که بیاییم تک ــرار کنیم که بگوییم این تکـــرار حتما داللت
ً
میکند]سببی اینجاست[ این ّاوال.
ً
ثانیا شما صد تا تکرار کنید ممکن است صد و یکمی ،ممکن است دویستمی،
ممکن اس ــت هزارمی خالف این باش ــد .همین آب را برمیداریم باالی قله اورست
برویم در صد درجه نمیجوشد ،فشار که کم میشود نقطۀجوش پایین میآید ،فشار
زیاد بش ــود نقطۀجوش باال میرود ،اینطور نیســـت که ما بگوییم تجربیات یقینی
هس ــتند .همچنی ــن متواترات ،در این دســـتگاه برهانی گفته میشـــود اگر چیزی را
شما به ّکرات شنیدید ،یقین حاصل میشود که تواتر بر کذب نباشد .باز ما عرض
میکنیم :چه تعدادی خبر اگر من بش ــنوم یقین میکنم ،این یقین چیست؟ مبنای
حصول یقین در تواتر کجا است؟ همینطور تا آخر.
نتیجۀ معرفتشناسی فلسفی
آخ ــر ماج ــرا را من عرض کنم که این نکته را ضمیمه کنم با آن بحث ســـومم که
میخواه ــم بگو ی ــم .مرحلۀ س ــوم این اســـت که بگوییـــم :حاصل معرفتشناســـی
فلسفی چیست؟ معرفتشناسی فلسفی قرار است در آخر چه به ما تحویل بدهد؟
ارمغانش برای ما چیس ــت؟ چه وعدهای فیلسوفان میدهند که ما برای رسیدن به
آن دنب ــال برهان با این اوصاف برویم؟ میگویند :اگر شـــما ایـــن راه را بیایید بهیقین
دس ــت پیدا میکنید و تنها راه دس ــتیابی بهیقین ،قیاس اســـت به لحاظ صورت،
برهان اس ــت به لحاظ ّ
ماده و جز این یقینی پیـــدا نمیکنید .میگوییم منظورتان از
یقین چیست؟
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تبیین معنای یقین
ً
در منط ــق حتم ــا عزیزان دیدند که آنجا میگویند :یقین دو نوع اســـت؛ یقین به
معنای اعم ،یقین به معنای اخص .یقین به معنای أعم همین است که من نسبت
ب ــه گزارهای تصدیق میکن ــم و احتمال خالف نمیدهم .اگر من نســـبت بهچیزی
ً
علم داشته باشم آنگاه شما از من میپرسید :واقعا احتمال خالف نمیدهید؟ من
ً
مراجعه میکنم ،میگویم نه واقعا هرچه نگاه میکنم هیچ احتمال خالفى نمیدهم
ً
مث ــا اینکه اآلن در این س ــاعت روز اســـت ،هـــوا آفتابی اســـت ،بیرون ایســـتادهام
خورشید را دارم میبینم ،شما میگویید آقا شما احتمال خالف نمیدهید؟ میگویم
ً
نه احتمال خالف نمیدهم ،واقعا جزم دارم .به این میگویند :یقین به معنای اعم.
آیا فیلسوف این یقین را از ما میخواهد؟ میگوید نه این یقین که در غیر قیاس
یش ــود ،در غیر برهان هم ممکن اســـت پیدا بشـــود .یقینی که من به
هم حاصل م 
شما وعده میدهم یقین به معنای خاص است .آن چیست؟ این است که نهتنها
احتمال نقیض نمیدهید امکان نقض هم ندارد .محال است که بتوانید این یقین
را نقض کنید .در هیچ زمانی و در هیچ شـــرایطی فرض نقیض این قضیه نمیرود.
مثل چه؟ مثل ّاولیات ،الکل أعظم ِمن الجزء ،اینکه کل ،بزرگتر از جز ء است را من
یقی ــن دارم ،احتمال نقیض ه ــم نمیدهم عالوه بر این ،چیز دیگر هم دارم؛ میدانم
ک ــه هم ــواره در هر جا این گزاره صادق اس ــت ،یعنی امکان نق ــض را هم برمیدارم.
میگویم :نقضش ممتنع اس ــت .فیلس ــوفان در دستگاه معرفتشناسی به ما وعده
میدهند اگر مس ــیر برهان را طی کنید به چنین یقینی میرســـد و اینچنین یقینی
اس ــت که شما نمیتوانید در سایر دستگاههای معرفتی ،نه علم ،نه در الهیات ،نه
در امثال اینها پیدا کنید.
ٔ
نقد نتیجه معرفتشناسی فلسفی
سؤال :شما قرار است با چه دستمایهای این یقین را تحویل ما بدهید؟ صورتش
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ً
را فرمودید قیاس است و ما هم میپذیریم که واقعا صورت قیاس ،آنهم شکل ّاول،
ً
بدیهی و یقینی اس ــت  .اگر صغری و کبری هر دو درست باشد نتیجه حتما قطعی
اس ــتّ ،اما س ــخن در ّ
ماده است .مگر با صورت میشود معرفت درست کرد؟ ٔ
همه
اساس برهان روی ّ
مواد برهان است ،روی همین شش گزارهای است که برای ما نام
بردید .غیر از ّاولیات و غیر از فطریات که آنهم باز ممکن به ّاولیات است برگردد ،به
ما نشان دهید که کدامیک از این گزارههای چهارگانه است که به ما یقین به معنای
اخ ــص میدهد که امکان نقض ندارد؟ هیچکدام .خب من چون فرصت نمیکنم
منطقی اس ــتقراء مرحوم ش ــهید صـــدر ارجاع میدهم که ایشـــانهمین را
ب ــه مبانی
ِ
اثبات کردهاند .روشن هم هست.
ّ
مشاهدات حداکثرش این است که من اآلن به خورشید نگاه میکنم میگویم:
اآلن روز است .میگویید :احتمال نقیض میدهید؟ میگویم :نه .میگویید امکان
دارد ک ــه نقض کنیم؟ میگویم بله که امـــکان دارد .نقیض یک گزاره ،زمانی محال
است که منجر به اجتماع نقیضین بشود یعنی از نفی گزاره ،اجتماع نقیضین الزم
میآید .از نفی اینکه بگویم اآلن روز نیست ،هیچ اجتماع نقیضین الزم نمیآید .به
تعبیر دیگر مشاهدات ،یقین به معنیاالعم است ،نه یقین به معنی االخص.
ً
در ب ــاره تجربیات ّاوال همینجا چشمبســـته میگوییم کـــه در  99درصد 999 ،در
ً
 1000اص ــا یقین نمیده ــد ،امروز هیچ فیلســـوف دینی ّادعای یقیـــن در مورد هیچ
تئوری علمی در هیچ رش ــته علمی نمیکند .درســـت اســـت؟ حاال میگوییم یک
درص ــد ،دو درص ــد،ده درصد ،ش ــما یقین به معنیاالعم پیدا میکنید .شـــما به ما
وعده دادید اگر دنبال برهان بیایید یقین به معنیاالخص به شما تحویل میدهیم.
ّ
خب این مقد ِمۀ دوم که تجربیات هم رفت سراغ کارش!
ّاما متواترات :من از اینکه صد نفر بیایند به من در مورد چیزی گزارش بدهند -که
اآلن با این ش ــبکهها هزارتا هم گزارش میکنند و شایعههایی هم درست میکنند-
ّ
حاال میگوییم همه شرایط تواتر است ،تواطؤ بر کذب هم ممکن نیست ،حداکثر این
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ً
تواتر به شما یقین به معنیاالعم میدهد؛ یعنی من جزم پیدا میکنم به اینکه واقعا
ً
اآلن مثال در وس ــط جنگل آمازون چنین ش ــهری وجود دارد .من ندیدم ،پنجاه نفر،
صد نفر رفتند خبر دادهاند .من میگویم بله چنین شهری وسط آن جنگل هست ،نه
عکسش را دیدهام ،نه چیزی .این یقینی که من پیدا میکنم یقین به معنیاالخص
ُ
ُ
ٌ
است؟ یعنیُ :
ممتنع نقیضه؟ حداکثر یقین به معنیاالعم است.
الیمکن نقضه؟
ّثم ماذا؟ حاصل چه شد؟ این را بگویم تمام کنم.
تنها سرمایۀ فلسفهّ :اولیات
ٔ
همه دس ــتگا ه معرفتشناس ــی فلســـفی صرفنظـــر از اینکه علـــم حصولیاش
ّ
مش ــکل اس ــت ،مباح ــث مقدمات ــی تبییـــن و علـــم حصولـــی صورت هم مشـــکل
اس ــت ،در متدولوژی شما قرار اس ــت به ما یقین بالمعنی االخص االخص تحویل
بدهید .تنها س ـ ٔ
ـرمایه فلس ــفه برای یقین بالمعنی االخصّ ،اولیات اســـتّ .اولیات
چه چیزهایی هس ــتند؟ آن قضایایی هســـتند که موضوع و محمولشان برای حکم
نسبت به آنها کافی است -حاال من دیگر به اساتید جسارت نمیکنم ،فقط برای
عزیزان و دانش ــجویان و دوستان خودم عرض میکنم -عزیزان میدانند در فلسفه،
قضایایی که اینچنین هس ــتند چند دسته میشوند :قسم ّاول قضایای توتولوژیک
یا این همانگویی یعنی اینکه من بگویم ســـیاه ،سیاه است یا انسان ،انسان است،
ّ
حتی انسان ،حیوان ناطق است؛ یعنی آنچه را که از مفهوم ّاول است ،مفهوم دومی
که محمول است هم بر آن بار میشود.
قسم بعد قضایای تحلیلی است و به تعبیری همان ّاولیات ،یعنی ّ
تصور موضوع
و محمول ]در حکم به نسبت کافی است[ از این دو تا که بگذریم -که جناب دکتر
منصوری اس ــتاد این کار هس ــتند باید بفرمایند -خیلی از فیلسوفان معاصر غرب،
میگویند قضایای ّاولیات بهاصطالح ما ،از این دو تا خارج نیست .گروهی هستند
ّ
میگوین ــد ن ــه ما یک س ــری قضایای ترکیبـــی ماتقدم هـــم داریم .ببینیـــد :قضایای
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توتولوژ ی ــک و قضایای تحلیلی اص ــا از عالم خارج خبر نمیدهـــد .من میتوانم در
منزل بنش ــینم درس هم نخوانم و ه ــزار قضیه توتولوژیک یا تحلیلی تولید کنم ،یک
س ــیمرغ درس ــت کنم تعریفش کنم پانصدتا محمول بر آن بارکنم .همه هم قضایای
یقینی است.
قضای ــای ترکیبی یعنی قضایای انضمامی که گـــزارش از عالم خارج میدهند.
ٔ
فلسفه اسالمی هم قبول دارد و به
بعضی فیلس ــوفان میگویند -ما هم قبول داریم و
همینها تکیه میکند -که ما یکس ــری قضایای خارجی داریم که برای اینکه م ا به
ّ
آن ّ
قضیه حکم کنیم نیازمند به مراجعه به خارج نیســـتیم بلکه بهصورت ماتقدم و
ّ
پیشینی میتوانیم نسبت به آنها حکم کنیم .مثل قانون علیت .مثالهایی که زدم
از آنهاست .اصل تناقض از آنها است ،الکل أعظم ِمن الجزء ّ
البته تحلیلی است
ولی ا گ ــر یک مقدار ارفاق بدهیم میتوانیم بگوییم که این هم جزء قضایای ترکیبی
ّ
ماتقدم است.
سؤال این است :قضایای توتولوژیک که به درد فلسفه نمیخورد ،اگر هم بخورد
فقط چفتوبس ــت فلس ــفه را درس ــت میکند؛ چون قضایای انضمامی نیســـتند و
از خ ــارج خبری نمیدهند .قضایای تحلیلی و توتولوژیـــک را کنار بگذارید .تعداد
ّ
قضایای ماتقدمی که به این ش ــکل اس ــت که کافی ســـت شـــما موضوع و محمول
را بگیر ی ــد تا حکم کنید چند تا اس ــت؟ چند تا کیســـه میتوانـــد روی میز بگذارد؟
برویم به تاریخ فلسفه مراجعه کنیم ،ببینیم در تاریخ فلسفه ما چند تا قضیه ترکیبی
ّ
ّ
ماتقدم دستمایه فیلسوفان بوده است .آیا با این تعداد ّ
قضیه ترکیبی ماتقدم میتوان
فلسفهای ارائه داد که انسان و جهان و هستی و دنیا و آخرت و ّاول و آخر را توضیح
بدهد؟
امکانپذیر نیست .چرا؟ من میگویم آقا :یک نگاه آ کسیوماتیک کنید .از طریق
آ کس ــیوماتیک کردن دستگاه فلس ــفی میشود این را تشـــخیص داد .اگر یک ٔ
گزاره
فلس ــفی به م ــن بدهید ،باید بتوانید به طریق آ کســـیوماتیک یعنـــی اصل موضوعی
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ً
ّ
رش ــتههایش را برگردانی ــد ب ــه ّاولی ــات ،یعنـــی ترکیبات ماتقـــدم .تقریبا هیـــچ گزاره
ّ
فلسفی چنین حالتی ندارد یعنی در اصل موضوعیاش موفق نیست ،این معنایش
چیس ــت؟ معنایش این است که فیلســـوفان ما برای اینکه نفس را توضیح بدهند،
عقل را توضیح بدهند ،جهان را توضیح بدهند ،هســـتی را توضیح بدهند ،وســـط
ی از صغری و
قضایای ّاولی غیر قضایای ّاولی را وارد میکنند؛ یعنی ممکن است یک 
کبری ّاولی باشد ولی دیگری تجربی یا وجدانی است .به قول اساتید ما امروز بزرگان
از فلس ـ ٔ
ـفه اس ــامی میگویند :در اینجا میتوانید یک کبـــری را از وحی هم بیاورید،
از نق ــل هم بیاورید .اگر یقینی باش ــد و درجای خودش باشـــد .خب وقتی شـــما در
دستگاه فلسفیتان نمیتوانید از ّاولیات یک گزاره کامل فلسفی بسازید ،چرا چنین
ّادعایی میکنید؟ خالصه کنم.
نتیجۀ بحث
دس ــتگاه فلس ــفی ما از ّاول ،افقی را به ما نشان میدهد .آن افق ،یقین به معنای
اخص اس ــت ،میگوید بیا بنش ــین س ــر درس فلســـفه ت ا آخرش معرفتهای شمارا
تبدی ــل بهیقین بالمعنی االخص کنم؛ یعنی یقینی به شـــما بدهم که امکان نقض
ن ــدارد ،نقیضش ممتنع اس ــت .قدمبهقدم با این فلســـفه همراه میشـــود ،میگوید
ً
صورت میخواهم ،میگوییم صورت تطابق با واقعش اثبات نمیشـــود .اصال اصل
ّ
وجود این صورت و از کجا آمدنش محل کالم است ،خب این از پایه .در تصدیقش
هم که به برهان و قضایای یقینی که میرسیم ،بازهم مشکلداریم .اینها هم یقین
ّ
بالمعنی االخص نمیدهد .نتیجه تابع ّ
اخس مقدمات است.
ّ
اتفاقی که در تاریخ معرفتشناس ــی فلســـفی ما افتاده این اســـت که ما را برای
ّ
ّ
رس ــاندن به قلهای بیس ــت س ــال میکشـــانند که مـــا به آن قلـــه برســـیم .وقتی نگاه
ّ
ً
مسیر ما به آن قله نمیرسد .خود متدولوژی فلسفی کامال
میکنیم ،میبینیم که این
ِ
گویا است که نمیرسد .عرض کردم این معرفتشناسی ما را به نتیجه نمیرساند.
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آنوقت شما چه میگویی؟ حرفتان چیست؟
م ــن یک جمله میگو ی ــم و بعد توضیح آن را میدهم .میگویم :از ّاول دســـت از
چیزی که در آمال بشر هست ،ولی درواقعیت بشر نیست ،بردارید.
شما در اینجا استقراء را حذف میکنید برای رسیدن بهیقین بالمعنی االخص.
خ ــب ا گ ــر بهیقی ــن بالمعنی االخ ــص نمیرســـید و در آخر قـــرار اســـت تجربیات و
مشاهدات را تحویل دهید ،از ّاول استقراء را بپذیرید .تمثیل در جاهایی در دانش
بش ــری کار ب ــرد دارد ولی ش ــما میگویی ــد که تمثیل مذموم اســـت .مگر بســـیاری از
برهانهای شما مذموم نیست؟ اثبات کردیم! چرا از ّاول آنقدر داالن معرفتشناسی
در فلسفه را تنگ میگیرید و ما را از بسیاری از معرفتهای بشری محروم میکنید،
در طول مسیر -عذر میخواهم این را میگویم -یک ٔ
وعده سر خرمن میدهید که آقا
شما میرسید به آن یقین کذا؟
خب نتیجه چه ش ــده است؟ این را من یک جلسه باید توضیح بدهم که ما به
ّ
دلیل تلقی فیلسوفانه از دستگاه معرفت انتزاعی از دانش تجربی محروم شدیم .به
دلیل اینکه دس ــتگاه مبتنی بر علم حصولی درست کردیم و صورت درست کردیم
ً
و گفتیم معرفت حتما باید تبدیل بهصورت بشـــود ،از معرفتهای وجدانی محروم
ش ــدیم .ما از وحی محروم ش ــدیم چون گفتیمٔ :
گزاره قرآنـــی یقین بالمعنی االخص
نیس ــت ،پ ــس ق ــرآن و روایات و س ـ ّـنت را کنـــار بگذاریـــد .خب جایـــش چه چیزی
بگذاریم؟ جایش به ما ّ
حسیات تحویل میدهید که آنهم همین نوع است.
ّادعای ما این است:
 .1فلسفۀ اسالمی مبتنی بر نظام عقالنی طبیعی بشر که چند روشی و پلیمتدیک
است ،باید از ّاول انواع و گونههای معرفت را به رسمیت بشناسد.
 .2از آرزو اندیش ــی دس ــت بکش ــد ،بشـــر دارای مراتب معرفت است ،یقینی که
ش ــما تصویر میکنید در عالم یافت مینشود جستهایم ما .آن معرفت مربوط به یک
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سری گزارههای خیلی خاص است که با آن دستگاه معرفت بشر راه نمیافتد؛ باید
ّ
ّ
باش ــد اما انحصار در آن باطل اس ــت .از ّاول توقع را توقع واقعی کنید .دســـتگاهها و
روشهای مختلف معرفت را به رسمیت بشناسید ،بین آنها جمع کنید ،یک نظام
معرفتشناسی جدیدی ایجاد کنید ،این نظام معرفتشناسی هم واقعگرا است-
رئالیس ــتی است -هم کاربردی اس ــت ،ما را از فلسفه آســـمانی روی زمین میآورد،
انسان این جامعه را به ما معروفی میکند .باب جامعهشناسی فلسفی
انسان قرآن و
ِ
ِ
و انسانشناس ــی فلس ــفی را باز میکند ،جهانشناسی فلســـفی میآید در ساحت
ً
واقعی با این جهان کار میکند .واقعگرا ،کاربردی و کارکردگرا و کامال تکاملی است.
این معرفتی که ما درست کردیم که قفل میکنیم روی یقین بالمعنی االخص و دیگر
تمام ،میگوییم کسی در موردش حرف هم نزند ،این تمام نیست ،تمام نمیکند.
در جلس ـ ٔـه دیگری اگر م ــن بخواهم این مطلب را تکمیل کنـــم در بحث دیگری
س ــعی میکنم نش ــان بدهم ک ــه آیا گزارههای بنیادینی که فیلســـوفان طـــرح كردند،
یعنی نظریههای بنیادی فیلس ــوفان که گفتهشده اســـت ما از طریق برهان به آنها
ّ
دس ــت پیدا کردیم و یک عده از آنها در حقشـــان ّادعای بداهت ّاولی شـــده است
آیا همینگونه اس ــت؟ س ــه ،چهارتا از آنها را روی میز آزمایشگاه بگذارم ،بگویم که
ّ
آی ــا قانون فلس ــفی علیت و یا نظریۀ صدور عقلی محض اســـت؟ آیـــا قاعدۀ الواحد
ٔ
قاعده
ازایندس ــت اس ــت؟ قاعدۀ الش ــیء ما لم یجب لم یوجب و این ده ،دوازده
اصلی از این منطق معرفتشناسی تبعیت میکند یا نمیکند؟ آنجا عرضمان این
ّ ً
ّ
است که اگر دقت کنیم اتفاقا اگر با مبنای عقلی -باهمین دستگاه معرفتشناسی
 جلو برویم معلوم میشود که این قواعد جای بحث و گفتگو دارد.ســؤالکننده :بس ـماهلل الرحمــن الرحیــم .ســام و عــرض ادب .مــن ســؤالی
داشــتم کــه در مــورد عنــوان اصلــی ایــن بحث و این جلســه -تفــاوت عقل
فلسفی و دینی -هم هست است :میخواهم بدانم اینکه شما اشکاالت

38

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

عقل فلسفی را بیان کردید حرف اصلی شما در تفاوت این [دستگاهها] در
چیست .شما بهعنوان یک جایگزین در دین چه دستگاهی را میخواهید
قرار بدهید؟
آقای سبحانی :ببینید :من عنوان بحثم همین بود که عرض کردم ،یعنی عنوانی
ً
که اختصاصا نقد عقل نظری فیلسوفان بود .سعی میکنم در بحثم نسبت بهعنوان
انضباط و ّ
تعهد داش ــته باشم ،سعی کردم در آن محدوده فقط صحبت کنم .حاال
این سؤال درواقع امتداد و ٔ
ادامه این بحث است.
جایگزین معرفت فلسفی
ا گ ــر ش ــما این دس ــتگاه فلس ــفی منطقـــی را قبـــول ندارید یـــا کامـــل نمیدانید،
نمیگویم قبول ندارید ،کامل نمیدانید -راهکار را چه میدانید؟ً
م ــن تقریبا اش ــاره کردم .میگویم :همـــان راهکاری را بگویید که بشـــر بهصورت
ً
ع ــادی و طبیع ــی دریافت معرفت دارد .بشـــر ّاوال عقل نظـــری دارد ،عقل نظریاش
ً
کامال ش ــاهراههای مختل ــف دارد ،آن را منحصر به قیاس نکنید ،منحصر به برهان
ً
ه ــم نکنید .ه ــر معرفتی ،در هر رتبـ ـهای برای یک موضـــوع خاص کاربـــرد داردّ .اوال
تمام روشهایی که انس ــان بهصورت عادی در زندگیاش به کار میبرد به رسمیت
بشناس ــیمّ .
البته براى هرکدام هم قدر خودش را بگذاریم ،درجه به آن بدهیم ّاما به
ّ
رسمیت بشناس ــیم ،نه اینکه بگوییم :آنها به درد نمیخورند ،چیزهایی در آن قله
هست ،برویم سراغ آن .اینیک نکته.
نکته دوم این اس ــت که بشر ،یک منبع آسمانی در اختیار دارد ،کنار این منابع
عرفی از حس و تجربه و ...آنهم یک متدولوژی برای فهم و بهرهمندی دارد .چرا ما
در فلسفه از ابتدا تا کسی میخواهد اسم کتاب و ّ
سنت بیاورد ،اسم قرآن را بیاورد،
یک مارک جدلی و اقناعى روی او میگذاریم و کل این معرفتها را کنار میگذاریم؟
بعدازآنطرف وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همین فلســـفه ،قرآنش ارسطو است،
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قرآنش فولوطین اس ــت ،قرآنش ابنسینا و اسفار مالصدرا است ،یعنی آنقدری که
ّ
به آن متن اعتنا میکند ،میخواند و در یک رتبه ّ
تعبد میکند ،روی آن تفکر میکند
ّ
]نس ــبت به منابع آس ــمانی ّ
تعبد و تفک ــر ندارد[ ما میگوییم :متنی هـــم در کنار این
ٔ
البالغه امیر مؤمنان
متنها وجود دارد به نام متن قرآن ،کالمی وجود دارد به نام نهج
که بحثهای عقلی در آن است ،چرا آن را از دائرمداری معرفت بیرون بردند؟
آنچه ما درواقع تقاضایمان اس ــت این اســـت :حصار معرفتشناســـی فلســـفی
و پش ــت س ــرش اتهامها و این تهدیدهایی که میشـــود این را بردارید تا بشر از طرق
مختلف معرفتی یک نگاه ترکیبی به معرفت داشته باشد .حاصل آن نگاه ترکیبی،
ً
یقینا نتیجهاش از راهی که ما از طریق برهان میرویم به واقعیت نزدیکتر است.
ســؤالکننده :خسته نباشید .یک ســؤال اینکه شما در بحث گفتید تعبیر
فالسفه از علم نقض دارد یعنی با یک سری اشکاالتی مواجه است...
ُ
لشیء؟
حضور شیء
آقای سبحانی :چی را؟
ٍ
تعریف علم
ســؤالکننده :بله یکسری اشکاالت مطرح شد .تعریفی که شما خودتان از
علم ارائه میدهید چیست؟
ن مسئله بحث دیگری است .من میگویم این تعریف کامل
آقای سبحانی :حاال آ 
نیست .این تعریف ،در بخش علم حصولیاش که میگوید صورتی از خارج میآید
در نفس ،اش ــکاالتی دارد ک ــه عرض کردیم .در بخش علم حضـــوری که میگوییم
حض ــور خود معلوم نزد نفس اس ــت ،آنهم چند تا اشـــکال دارد که بعضیهایش را
اشاره کردم .گفتم :حضور درست است ،ما در غیبت معرفت نداریم ،علم ،برابر با
کشف است ،برابر است با ظهورّ ،اما فیلسوفان ادامه میدهند ،میگویند این حضور
باید حضور وجودی باش ــد؛ حضور وجودی هم یعنی اتحاد بین عالم و معلوم .این
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را قبول نداریم .پس ما معرفت را حضور میدانیم ،حضور معلوم نزد عالم میدانیم،
ّاما این حضور همانطور که ش ــیخ اشراق در باب محسوسات میگوید الزم نیست
ّ
اتحاد باش ــد .محسوس اگر نزد عقل من حاضر باشـــد ،عقل نسبت به آن علم پیدا
میکند .معنای علم هم که معنایی بدیهی اســـت ،علم همان کشف است ،ظهور
اس ــت .اگر چیزی برایش کش ــف حاصل بشـــود ،میگوییم او عالم شـــده نسبت به
َّ
البته حضور عام ،نه حضور فلســـفی که
آن چیز که این همان معنای حضور اس ــت
ّ
مستلزم اتحاد وجودی است.
ســؤالکننده :مــن برای همین ســؤال چگونگــی انعکاس صــورت در ذهن و
ّ
بحثــی کــه فرمودندراهکاری ،راهحلی ،پاســخی دارم :نفس خلق و ّفعال
است ،منفعل نیست .این صورت نیست که در نفس منعکس میشود یا
در ذهن واقع صورت ذهنی به وجود میآید بلکه این نفس است که تالش
میکند معلوم و صورت را دربربگیرد.
آقای سبحانی :در بربگیرد یا تولید کند؟
سؤالکننده :خیر در بربگیرد.
آقای سبحانی :چگونه در بربگیرد؟
ســؤالکننده :بــا ابزارش .حس درواقع آن ماهیــت را حس میکند ،این دو در
ّ
یکالیه ّ
مادی قرار دارندّ :
حس و ماهیت .وقتیکه حس کرد به تفکر تبدیل
ّ
تفکر شروع میکند به ّ
مجرد کردن آن صورت.
میشود،
آق ــای س ــبحانی :نه همان ّاول ّاولش را بفرمایید .هم ــان ّاولی که ّ
حس من با یک
عال ــم خ ــارج مواجهه میکند ،چگونه ایـــن حس به یک صورت وجـــودی در موطن
یش ــود؟ ممکن است شما ٔ
نفس ّ
نظریه خودتان را داشته باشید،
مجرد من تبدیل م 
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من آن را کار ندارم ،روی مبانی فلسفۀ اسالمی صحبت کنید.
ســؤالکننده :روی همــان ّ
قضیــه اســت .ببینیــد :یکالیۀ فیزیکــی دارد که
بحث دســتگاه عصبشناختی و ســیناپسها و نمیدانم فالن است که
این دریافت ّ
حسی تبدیل میشود به جریانهای الکتریکی در مغز و ...این
الیۀ فیزیکی ّ
قضیه است.
آقای سبحانی :این هنوز به موطن نفس من نیامده.
تجرد این ّ
سؤالکننده :بله آنچه که درواقع صورت این ّ
قضیه است و ّ
قضیه
اســت ،ایــن اســت که مجموعــۀ این ارتباطــات و ایــن چیزی کــه در مغز ما
حــاال مــا هنوز اســم ذهن را نباید ببریــم -در مغز ایجاد میشــود ،این ّتجرد
اســت .یــک تصویــر مجـ ّـردی از آن حاصــل میکنــد ،ایــن درواقع همــان در
عینــی در بیرون
شــیء واقعی و
ذهنی آن چيزى اســت كه
ِ
ِ
برگرفتــن صورت ِ
ً
است؛ یعنی درواقع این نیست که مثال واهم ُ
الصور صورتی اختراع میکند
ً
یــا مثــا عقل ّفعالی از بیرون صورت را افاضه کند ،نه خود نفس اســت که
تالش میکند بهعنوان ّفعالیتش که صورت را به ادراک خودش دربیاورد،
این عالقۀ نفس است که همهچیز را به ادراک خودش دربیاورد و بر آن نفس
احاطه پیدا کند.
آقای سبحانی :ببینید؛ من توضیح بدهم فرمایش شمارا ببینید درست فهمیدم؟
میفرمایید که وقتی شیء خارجی در مقابل ّ
حس من قرار میگیرد ،آن شیء خارجی
ً
مثال در ٔ
حوزه عصبشناسی من حالتی پیش میآید که
در بدن من اثری میگذارد.
نفس من را آماده میکند که از آن سیگنالهای عصبی ،صورتی مشابه ،بلکه عین
ً
آن صورت خارجی را ایجاد کندّ .اوال فیلس ــوفان گفتند که این صورت ذهنی عین
خارج است و اگر مشابه باشد ،شبح است که سر از سفسطه درمیآورد لذا از این نوع
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ً
اغماض میکنند .میگویم نه واقعا آن چیزی که نفس میســـازد ،یکچیزی مشابه
با آن میسازد.
اینجا چند تا اش ــکال فلسفی در دس ــتگاه ما وجود دارد .اشکال ّاول این است
که بین بدن و نفس ما ،تباین و دوئیت اس ــت .ما دو جوهر داریم به نام جوهر بدن و
جوهر نفس ،تبدیل آثاری که مربوط است به بدن ،به آثاری که مربوط به نفس است
ّ
ّ
نیازمند یک رابطه علی اس ــت .از دیدگاه فیلس ــوفان ما این رابطه علی میان این دو
جوهر قابل توضیح نیست .اینیک اشکال متافیزیکی؛ یعنی به عبارتی هیچ فرقی
نمیکن ــد که آن ص ــورت در این میز باشـــد و این میز در نفس من تأثیـــر بگذارد یا آن
ّاتحاد صورت و ّ
ماده و نفس و بدن کردهاند هم این اشکال را جواب نمیدهد .پس
سؤال این است که عامل اینکه نفس من اآلن به این مانیتور برخورد میکنم مانیتور
یس ــازد ،چیست؟ شـــما باید یک سبب بیرونی نشان
یس ــازد و میکروفون را نم 
را م 
بدهی ــد ،بگویی ــد این مانیتور میآید تأثیر میگذارد در نفـــس من ولی این میکروفون
این تأثیر را نمیگذارد .خود این تأثیر ،ازنظر متافیزیک فلســـفی از فیلسوفان ما دچار
اشکال است.
اش ــکال دوم اینک ــه آمدیم و نفس یک صورتی ســـاخت ،نفس این صـــورت را از
ّ
کجا میآورد؟ اینکه من خلق هس ــتم یعنی چه؟ میآیـــم در مدل اصالت وجودی
ّ
ّ
ّ
ملصدرا ،من خلق هس ــتم یعنی میتوانم وجودهای ربطی را ایجاد کنم ،ملصدرا
ً
میگو ی ــد :صورتها وجودهای ربطی در نفس من هســـتند .این صورت ّاوال از کجا
آمده اس ــت؟ میگویید وجودی اس ــت کـــه ماهیتش عین صورت خارجی اســـت.
همان اش ــکال میآید دو تا وجود که دو وجود مختلف هســـتند یک صورت را پیدا
ً
میکنن ــد .بع ــدا همین اش ــکاالت برمیگردد .ایـــن صورتی که من ایجـــاد کردم چه
ارتباطی با خارج دارد؟
سؤالکننده :ببینید :خود این تشکیل صورت ،عین آن است .این جدایی
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بیــن نفــس و صــورت بــه این صورت که نفســی در خــودش این صــورت را
بســازد ،نیســت .شــما وقتی این را میگذارید این باال ،یک شــیء هســت
و یک جســم اســت و یک رابطه ،این رابطه از نوع ّ
تجرد اســت ،اینکه این
شیء باال است یا کنار است یا پایین است شیء نیست ،این رابطه است.
آقای س ــبحانی :رابطۀ ّ
تجردی را توضیح دهید من نفهمیدم ،یعنی موطن نفس
من گسترش پیداکرده به این لیوان؟
ســؤالکننده :بلــه نفس درواقع این را در برگرفتــه ولی این رابطه را دربر گرفته.
این رابطه ،یک شیء یا یک جسم ّ
مادی نیست .رابطه از نوع ّ
مجرد است.
یکــه آن شــیء در فکــر و در مغــز میآید و آن مســائل فیزیکــی خودش را
وقت 
بــه وجود میآورد ،یک ارتباطی به وجــود میآید .این رابطه همان بهتدریج
ّ
مجرد شدن است.
آقای س ــبحانی :میآیم بهتدریج در دســـتگاه فلســـفی .این رابطه ،جوهر است یا
عرض؟ اگر عرض اس ــت ،آیا عرضی اس ــت بدون یک جوهر ،عرض در هوا است؟
یش ــود ،خودش یک جوهری اســـت .اگر اين رابطه که بین
عرض بدون جوهر که نم 
من و این مانیتور است جوهر است ،این جوهر چه نسبتی با جوهر مانیتور دارد ،چه
نسبتی با جوهر من دارد؟
ٔ
قاعده بســـیار ّ
مهم فلســـفی این اســـت که انتقال
و من در پرانتز عرض کنم :یک
ٌ
محال ،در فلس ـ ٔ
ـفه ما ،اینکه یک عرض از روی یک جوهر بلند بشـــود به یک
العرض
جوه ــر دیگر بیاید محال اس ــت .ش ــما با ذکاوت و هوشـــمندی میفرماییـــد رابطه،
ً
میگوییم رابطه اصال در فلس ــفه اس ــامی تعریف ندارد؛ یعنی یکی از اشکاالتی که
ٔ
فلسفه تغییر،
فلسفه شـــدن،
ٔ
هس ــت که از زمان هگل این اش ــکال مطرحشـــده که
ٔ
فلسفه
فیثاغورثی اس ــت .ریشهاش به اندیش ــه فیثاغورث برمیگردد .شما میدانید
پارمیدونسی
افالطونی  -ارس ــطویی ما مبتنی بر فلسفۀ پارمیدونس اســـت و فلسفۀ
ِ
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اصالت شیء ،امکان تفسیر رابطه را نمیدهد .بر اساس وجود و عدم معنا میکند و
ش ــیء را اصل قرار میدهد و این مشکلی است که هگل داشت .پرسش هگل این
ٔ
فلسفه
بود که ما در صیرورت نیازمند به چه هســـتیم؟ که بر همین اساس در مقابل
ارسطویی ،دیالکتیک درست کرد .دلیلش این بود.
ببینید :ما در یک دس ــتگاه هس ــتیم و نمیخواهیم از دســـتگاه عبور کنیم .من
ّ ً
یش ــوم ،قبول دارم ،اتفاقا میگویم این ایدهها باید وسط بیاید،
دارم با ش ــما همراه م 
ّاما نه که این ایدهها را وابسته به یک متافیزیک کنیم که خود متافیزیک ،راه را بر ما
ببندد .بنا بر اعتقاد ارسطو این محال است ،عالم را جواهر پوشیدند .بنا بر اصالت
تعینات وجـــودیّ ،
وج ــودی ،عالم پر اس ــت از ّ
تعینات وجودی بـــه همدیگر پنجره
ندارند .به قول الیب نیتس ،جواهر فرد ،راهی به هم ندارند ،پنجرهای به هم ندارند.
ٔ
فلس ــفه ما فلس ـ ٔ
فلســـفه اصالت ّ
تعینی است .در اصالت
اصالت شیئی است،
ـفه
ِ
ً
ّ
تعین ،اصال نسبت میان یک عینیت به عینیت دیگر ،برقرار نمیشود.
ّ ً
اتفاقا یکی از ایرادهای فلس ــفه اسالمی را در بحثهای فلسفی متافیزیکی این
ّ
تی کهن
میدانی ــم که چرا ش ــما آمدید برای جوهر و عرض ،یک تفســـیر خیلی ســـن ِ
دوهزارس ــاله کردید ک ــه اآلن نمیتوانید توضیـــح بدهید که وقتی آتشـــی میآید این
یس ــوزاند چه میشود؟ فلس ـ ٔ
ـفه ما هیچ توضیحی برایش ندارد .نمیتواند
کاغذ را م 
یس ــوزاند ،باید بگوید :آتـــش را که نزدیک این میکنید عقل
بگوید آتش ،کاغذ را م 
ّفعال ،صورت س ــوختن را در آتش میاندازد ،یا خود این کاغذ ،س ــوختن را از درون
ً
خ ــودش تولید میکن ــد ،چراکه اصال آتش هیچ راهی به کاغذ ندارد .صدســـال این
ّ
آتش را کنار این کاغذ بگذاری هیچ تأثیر و تأثری نیست .ببینید در این متافیزیک،
این تفسیر درست نیست .بله اگر بیاییم دست از متافیزیک برداریم ]دست از[ این
اصالت وجود و اصالت ماهیت ]برداریم[ ...همینکه میفرمایید ،بله این درســـت
است ،این حرف خوب است ،میتواند نقطۀ آغاز یک معرفتشناسی جدید باشد
که نفس ما با جهان پیرامون ارتباط دارد ،بده بستان میکند .ممکن است حقیقت
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این بده بستان را ما نفهمیم ،هنوز کشف نکردیم ّاما وجدان میکنیم که رابطه وجود
دارد.
ً
من بین دو تئوری س ــرگردان هس ــتم یا باید بگویم وقتی این آب را میبینم اصال
هی ــچ ارتباط و پنجرهای به آن ن ــدارم ،فقط از باال یا از درونم خودبهخود یک صورت
آب میافتد ،یا اینکه ش ــما میفرمایید ،بگویم من نفسی دارم ،وجود من یک وجود
سعهای ارتباطی دارد ،میتواند باوجودهای همه تماس پیدا کند ،از آنها تصویری
بگی ــرد ،از آنها ّاطالعاتی دریافت کند .من حرفم همین اســـت ،میخواهم بگویم
یه ــای جدی ــد در معرفتشناســـی باید پایههـــای این نظریه
ب ــرای رس ــیدن به تئور 
معرفتشناسی را ّاول از بین برد.
ٔ
فلســفه اســامی آشــنا نیســتم ولی همانقدر که
ســؤالکننده :من آنقدر با
آشــنا هســتم این حرف شــمارا که گفتید که یک ســری اشــکاالت بنیادی
در معرفتشناســی فلســفه اســامی وجود دارد مــن هم قبــول دارم و اینکه
بایــد بعدازاینهمــه مـ ّـدت یک ٔ
پایــه جدیــدی گذاشــته شــود ،ایــن را هــم
قبــول دارم؛ ولــی اینکــه فرمودید که مــا بیاییم دین را بپذیریــم بعد بهعنوان
یک معرفتشناســی آن را کنار فلســفه قرار بدهیم و خب به مردم به تمام
انسانها اجازه بدهیم که بپذیرند که این هم یکراه وصول معرفت است،
ّ
فکر نمیکنم هیچکدام از فالسفه ما چنین نظری داشتند و اینکه متکلمان
را جدلــی و علــم کالم را بر اســاس جدل میدانند ،حس میکنم بیشــتر به
خاطر این پیشفرضهای دینی آنها است.
ً
دقیقا ایراداتی که دیگران هم به فضای اسالم میگیرند که چرا پیشفرض
ّ
ً
تو دینی اســت -دقیقــا برعکس ایرادی که متکلمیــن میگیرند -میگویند
شما از ابنسینا تا مالصدرا پیشفرضت دینی است ،میگوید تو بر اساس
همیــن پیشفرض دینی شــروع کردی داری تمام ّ
جزئیــات دینت را توجیه
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ّ
ّ ً
میکنی و خیلی اتفاقا بهتر از متکلمین هم توجیه میکنی ،در برخی نقاط
مــا هــر چه نــگاه میکنیم میبینیم اســتدال لهای محض عقالنــی هم و یا
ً
محض علــم حضوری ،اصال بــا کالم نمیخواند یعنی
نه اســتدال لهای
ِ
ً
یــا میگویــد من توانای ـیاش را نــدارم یا نه اصال بــا آن چیزی کــه آیات قرآن
ّ ً
یــا روایــات میگوید نمیخوانــد و اتفاقا بعضیاوقات میبینیم که فلســفه
خیلی بهتر در توجیه اینها برمیآید.
ولی اینکه آمدیم و یک معرفتشناســی کهن خیلی پیچیده از عقل ّاول را
چیدیــم و ...خــب هرگز تا همین اآلنهم -تا آنجــا که من اطالع دارم -هیچ
فیلسوفی -چه غربی و چه اسالمی -از بیان حقیقت ارتباط بین این نفس
حضوری و اشــیاء خارجی عاجز اســت مگر اینکه فلســفه اگزیســتانس را
ً
قبول داشــته باشــد و بگوید هر چیزی شخصی اســت و من خودم شخصا
ً
به این رســیدم ،شــما خودت شــخصا برو برس .این درســت است و اینکه
معرفتشناسی جدیدی باید باشد هم درست است ولی این صحبتتان را
ً
اصال نمیپذیرم که فالسفه دین را قبول ندارند و در موردش کار نمیکنند
و اینکــه چــون کالم را جدلی میدانند ّ
البته من در مورد این مطلب ّاطالعنــدارم -ایــن اعتقــاد را دارند .ایــن حرف یک مقدار محل بحث اســت .من
هم هرگز فکر نمیکنم صحبتی که شما میگویید در مورد فالسفه اسالمی
درست باشد و آنها همچنین ّ
تصوری در مورد این نداشتند.
آقای سبحانی :که چی؟!
ســؤالکننده :اینکــه آنها دین را یک معرفت نداننــد .به نظر من ّ
حتی برای
مســلمانان -نهفقط غیرمســلمانان -همیشــه در ٔ
وهله اول راه اثبات همین
معرفــت وحیانی ،فلســفه اســت نه کالم؛ چــون نمیتوانیم بــا آنها بحث
کالمیکنیم چون آنها پایهها و مبناهای متفاوتتر از ما دارندّ .
حتی فرزند
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ٔ
حیطه وحیانی
من امروز که میخواهد از من چیزی بیاموزد من اگر وارد یک
خاصی بشوم و تربیت ّ
ّ
خاصی داشته باشم درست است که از من خواهد
ً
پذیرفت ولی در آینده ممکن است من را نقض کند چون من واقعا اگر فقط
ً
همان چیزی را که قرآن میگوید بگویم بعدا یکجایی به مشــکل برخواهم
خورد؛ یعنی این قســمت صحبتتان را نمیپذیرم .ولی اینکه یک معرفت
ًّ
جدیدی باید بیاید که ارتباط را توضیح بدهد ،کل صدرا و این اصالتها
را کنار بگذارد با این موافق هستم و دوست دارم توضیحتان را بدانم.
ً
ً
آقای سبحانی :طبعا من معموال از اینکه بخواهم نظری را بهصورت صریح بگویم
اس ــتنکاف میکنم ،چون ممکن اس ــت همین برداشـــتهای صریح از آن صورت
ً
بگیرد .چون فرمودند و دستور دادند من هم اجماال گفتم .اگر من یکوقت خواستم
ّ
هستم-البته دستگاه نیست -همان
آن دستگاه معرفتشناسی را که به آن معتقد
مالحظات و اصولی که فکر میکنم صحیح اســـت را توضیح بدهم معلوم میشود
ّ ً
ک ــه ن ــه من وقتی میگویم باید به متن قرآنهم مراجعه کرد نظرم ّ
تعبد نیســـت  ،اتفاقا
ً
ّ
آنج ــا میخواهم بگویم که این کار تعقل اســـت و دقیقا مبتنی بر عقالنیت محض
بشری استّ .اما نکته مهم از آن اصول را که میخواهم بگویم این است که تصویر ما
از عقل و عقالنیت بسیار ساده و بسیط است؛ یعنی ما ّ
تصور میکنیم که عقل یک
رابطه ّ
خطی بین مبدأ و منتهی دارد ،ما یکسری ّاولیاتی داریم که آنها را میگذاریم
پای ــه ،بعد بر اس ــاس نظریۀ مبناگرایی شـــروع میکنیم و یک نظام معرفتشناســـی
ً
ّ
ً
درس ــت میکنیمّ .اوال خود این محل تردید اســـت که آیا مـــا واقعا در معرفت چنین
کاری را انجام میدهیم یا نمیدهیم؟
ببینید :ما امروز فرض ک ــن میگوییم هیوم ،میگوییم دکارت ،میگوییم هگل،
چون ما با س ـ ّـنت دینی و فلس ــفی غرب آشنا نیســـتیم فکر میکنیم هگل یک آدمی
بوده نشسته پشت میز ]و بر اساس بدیهیات و بدون سرمنشأ دیگری فلسفه خود را
پایهر ی ــزی کرده[ یا مثل دکارت که خودش در همان ّ
تأمالت و روش نقل میکند که
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من در کنار این شومینه تکیه زدهام و گرمای این شومینه را دارم حس میکنم و شروع
میکنم...؛ ّاما امروز نش ــان داد هش ــده که تمام این فلسفهها سرمنشأهایی غیرازاین
ً
بدیهیات ّاولیه دارد .هگل کامال یک فیلســـوف و یک الهیدان پروتســـتان اســـت و
ً ّ
اصال کل فلس ــفه هگل ]تحت تأثیر این باورهاســـت[ کییر کگارد هم که وضعیت
ً
ً
دینش کامال روش ــن اس ــت و آن مراح ــل چهارگانه حیاتش و درواقـــع الهیاتش کامال
مبتنی بر نظریه پروتستانی است ،هایدگر هم آ کنده از گزارههایی است که عقالنی
میشود اما سؤال این است که این گزاره را از کجا میآوریم؟
ٔ
من ش ــمارا ارجاع میدهم به فلس ـ ٔ
فلســـفه علم میپذیرد مثل حالت
ـفه علم .آیا
ّ
سنتی که عالمان میآیند این آزمایشها را کنار هم میگذارند بعد تئوری کوانتوم از
ً
آن درمیآید یا مثل کپلر که مثال نشس ــته بود و مشاهده کرد و مجموعه مشاهداتش
ً
ش ــد ٔ
نظریه فالن ...یا مثل نیوتن که نشســـته بود و مثال ....نشـــان دادهشده که تمام
حوزه تجربه اســـت .در ٔ
نه ــا گرانب ــار از معارف بیرون ٔ
حوزه عقالنیت فلســـفی ،ما
ای 
ِ
سراس ــر از آبش ــخورهای بیرون عقالنیت فلســـفی اســـتفاده میکنیم .در ٔ
بوته فلسفه
اینها را میآزماییم ،تحلیل میکنیم ،بازســـازی میکنیم .من عرض میکنم ،وقتی
میگویم که اجازه بدهید تا سایر منابع معرفت هم در دستگاه فلسفی ما ورود کنند،
ً
نمیگویم بنش ــینید ٔ
آیه قرآن بخوانی ــد و بگویید که اینها را انجـــام بدهید .کامال با
ش ــما همراه هس ــتم که اگر قرآن نبود و اگر ّ
ســـنت اســـامی نبود فارابی ،فارابی نبود،
ّ
ّ
نس ــینا نبود ،ملصدرا هم ملصدرا نبود و درنهایت هیچ فیلسوفی
نس ــینا هم اب 
اب 
نبود .امروز در تحقیقات نش ــان دادهاند که افالطون ،اس ــطورههای یونانی را گرفت،
همچنین تمام فیلس ــوفان یونان ،ارسطو بسیاری از بحثهایی که کرد ریشهاش یا
ی ــک اس ــطورهای بود ،یا یک مثالی و ی ــا ّ
قصهای .منطق فلســـفی و معرفت علمی و
معرفت بشری را باید بدانیم.
من عرضم این است :وقتی میگویم اجازه بدهید تا سرچشمههای دیگر معرفت
هم وارد بشوند ،یعنی شما به همان دلیل که میگویید باید بر اندیشههای ارسطو یا
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تأمل کرد ،این مقدار را که اجازه میدهید در قرآن ّ
ابنرشد ّ
تأمل بشود .شما میگویید
ّ
ّ
که این اتفاق افتاده ،من هم میگویم که اتفاق افتادهّ ،اما غیر روشمند .از ناخودآ گاه
ضمیر فیلسوفان این اندیشهها وارد فلسفه شده است ،میگویم چرا از خودآ گاهشان
نیاید؟ چرا نباید در یک دس ــتگاه فلس ــفی ،ما بیاییم انجیل را بگذاریم جلویمان،
ً
ق ــرآن را بگذاریم جلویمان ،متون روایی را هـــم بگذاریم جلویمان و ببینیم واقعا از
ً
نه ــا عقالنیت و معرفت عقالنی درمیآید یا نـــه؟ حتما درمیآید .من امروز
درون ای 
فلس ـ ٔ
ـفه غرب را میخوانم میگو ی ــم ایعجب چقدر عقالنی اســـت! اگر از خودش
بپرس ــم از کج ــا گرفتی؟ یا خودآ گاه ي ــا ناخودآ گاهش میگوید هشـــتاد درصدش را
از بی ــرون گرفتم ،حاال در آنجا من عرض میکنم که این در منطق معرفتشناســـی
هس ــت که عقل با علم باهم دس ــتگاه میسازند .هیچکس از ٔ
نقطه صفر ،معرفت را
آغاز نمیکند.
نقش اخالق در معرفت
ســؤالکننده :موضوع این جلســه درباره جایگاه عقل در فلسفه است قبول
ّ
دارید؟ خب از عقل و تفکر و اینها چه به دســت میآید؟ حس به دســت
میآید یا علم؟
آقای سبحانی :حس هم از اقسام علم است.
ســؤالکننده :ایــن را هــم قبول دارید که علــم ما باید با فطــرت و نفس ّلوامه
ً
همسو باشد تا حدودا بفهمیم علم درست است.
آقای سبحانی :بله.
ّ
ســؤالکننده :خب پس این را قبول دارید که وقتی تفکر بهجایی رســید که
ّ
بین دو راه ،سهراه ،چهارراه یا ده راه ماندیم ازآنجاکه تفکر ،با فطرت همگونه
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س امر به آن میکنــد را نباید انجام داد.
و هماهنــگ اســت آن راهی را که نف 
چون نفس امارهای هم هست.
آقای سبحانی :ببینید :من میدانم که شما میخواهید از نقش اخالق در معرفت
ّ ً
بحث کنید ،بله اتفاقا ما معتقدیم یکی از ویژگیهای آن دستگاه معرفتشناسی،
حضور ارزشهای اخالقی است ،ما وقتی معرفتی به دست میآوریم ،باهمه پیکره
ً
هویتیمان در دس ــتگاه معرفت حض ــور داریم؛ یعنی مـــا نمیتوانیم عقال تجریدش
کنی ــم ،یکگوش ــه بگذاریم بگوییم تو عکـــس بگیر ،من اینجا منتظر تو هســـتم .من
ب ــا مبانی اخالقـ ـیام ،با مبانی ارزشـ ـیام ،با حاالت روحیام ،همه در این دســـتگاه
معرفتی هستم .این همان چیزی است که امروز تحت عنوان نسبت میان اخالق و
معرفتشناسی از آن یاد میکنند.
منطق شبکهای
سؤالکننده :فرمودید ما باید فلسفه را از معانی وحی ُمستدرک کنیم و برای
اینکه عقالنیت جدید ایجاد کنیم از قرآن اســتفاده کنیم .حاال من سؤالم
ایــن اســت کــه آیا مــا با ایــن عقالنیت جدید کــه حضرتعالی بــه تصویر
کشــیدید با بزرگتر شــدن و گستردهتر شدن مثال فلسفه ،آیا ما دوباره با این
عقالنیت میتوانیم سراغ وحی و قرآن برویم؟
ً
آقای س ــبحانی :بله میتوانیم .اصال ما معتقدیم که این معرفت باید در نســـبت
باهمه منابع معرفت باشد .بده بستان از آغاز شروع شود ّاما نه ّ
تعبدی ،نمیخواهیم
بگویی ــم من از ّاول میروم آی ــه قرآن برمیدارم و میخوانم ،نه وقتی ما چند روشـــی را
پذیرفتیم ،ساحت معرفتشناسی را گسترده کردیم ،اجازه دادیم منابع مختلف در
این بوته آزمایش معرفت ما س ــرریز بش ــوند ،همه اینها میآیند به این ساحت .الزم
نیست شما بیایید یک دستگاه معرفتشناسی را تا آخر طرح بريزيد بعد برویم سراغ
قرآن .قرآن اگر در مبادی معرفتشناسی سخنی دارد باید همانجا بیاید موردبررسی
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قرار بگیرد .اگر آن مبانی عقالنی ش ــد ،موردپذیرش است و اگر عقالنی نبود کنارش
بگذارید.
حاال ما بحثی هم در این رابطه داریم و پایاننامهای هم با عنوان ّ
حجیت متشابک
عقل و وحی دارد نوشته میشود ،آنجا توضیح دادیم -مقاله هم دارد اگر سرچ کنید
میبینی ــد -م ــا معتقد به منطق ش ــبکهای در معرفت هســـتیم .منطق شـــبکهای از
همان ّاول شروع میشود ،گرههای منابع معرفت و متدولوژ یهای معرفت از همان
آغاز ش ــکلگیری فونداسیون معرفت شروع میشود .آنجا تعبیر کردیم به دیالکتیک
بین منابع .گفتیم متدولوژی چند روش ــی این نیســـت که من از طریق حس چیزی
میگیرم ،باعقل م چیزی درس ــت میکنم ،از قرآنهم چیزی میآورم؛ نه چند روشـــی
یعنی توأمان باهم ،در تعامل باهم و در یک نسبت دیالکتیک و متشابک است که
ً
یش ــود و ما معتقدیم که اصال معرفت بشر در تاریخ هم
پایههای معرفت س ــاخته م 
همینطوری ساخته میشود.
ً
من یک کنفرانس دادم -ش ــاید دوس ــتان پیدا کنند -تقریبا ده دوازده سال قبل
 قب ــل از اینک ــه کت ــاب  web of beliefرا ترجمـــه کنندّ -هولیـــزم کواین را ،در
نظریۀ
ِ
نشس ــتی در تهران کنفرانس دادم .آنجا نشان دادم که حرف کواین در بحث شبکۀ
حوزه معرفت را تا حدودی میتوانیم بپذیریمّ ،
باور و کل گروی در ٔ
البته او میخواهد
مبناگروی را انکار کند ّاما ما مبناگروی را هم با ٔ
نظریه هولیزم جمع میکنیم.
ســؤالکننده :خیلــی تشــکر میکنــم از خدمتتــان ،مثــل همیشــه اســتفاده
کردیــم ،خیلــی ممنــون از فرمایشــات خــوب شــما! حضرتعالــی در ســه
محور دســتگاه یا بگویم دیدگاههای معرفتشناسی فیلسوفان مسلمان را
درواقع نقد کردید ،یکی در محور تعریف معرفت ،یکی در متدولوژی آنها
متدولوژی که در کسب معرفت تعریف میکنند -یکی هم در نتایجی کهاز معرفت حاصل میشود.
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ً
یکــی دو نکته داشــتم کــه مخصوصا یکــیاش را همین فرمایــش اخیرتان
ً
تقریبــا پاســخ خــودم را گرفتم منتهی اصل ســؤال شــاید اگر تکرار بشــود بد
نیســت .مــن میخواهم بگویم در این ســه تــا محور ،حرفهــای انتقادی و
سلبی که گفته شد یک مقدار هم فقط در محور دوم ،بحثتان در متدولوژی
بود که شما یک مقدار به دیدگاه ایجابی خودتان اشاره کردید که فیلسوفان
مســلمان ما در مقــام طراحی این متدولوژی و روششناســی مناســب برای
ً
ً
معرفتشناســی ،عمدتا روی مثال روش قیاســی قرآنی تأکید کردند که به
نظرم این خیلی منصفانه نیست که اینطور به آنها نسبت بدهیم ،چون
باالخره آنها در کنار معرفتشناسی متافیزیکی یا الهیاتی ،معرفتشناسی
ً
تجر بــی را هــم قبول داشــتند .اصــا اینکه در کنــار قیاس ،به اســتقراء هم
اشــاره میکردند ،به تمثیل هم اشــاره میکردند ،در بحثهایشــان هســت
که چگونه میتوان به اســتقراء یاری رســاند که آنهم مفید بهیقین بشــود،
تمثیلها در چه مباحثی میتوانند یقین آور بشوند .خود این بحثها نشان
میدهد که نگاه آنها به معرفتشناسی نگاه وسیعتری بوده و درعینحال
به نقاط خاصی که میرسیدند بحث برهان را مطرح میکردند.
بنابرایــن اگر پیشــنهاد مــن برای تکمیل کار این اســت که بیاییــم عالوه بر
توجه داشــته باشــیم ،به تمثیــل هم ّ
قیــاس و برهــان ،به اســتقراء هم ّ
توجه
داشته باشیمّ ،
حتی به متون دینی بهعنوان منابع معرفت دینی ّ
توجه داشته
باشــیم ،میخواهم بگویم یک مقداری این ّ
توجه در فیلســوفان مســلمان
صورت گرفته .میتوانید بگویید که پروژۀ اینها پروژۀ ناتمامی بوده ،یعنی
ً
کار را بــه نحو احســن انجــام ندادند ،ولی هر چه جلوتــر آمدیم -مثال همین
ً ّ
بحث متون و منابع دینی -خب مخصوصا در ملصدرا تأکید بر اســتفاده
و بهرهبرداری از متون و منابع دینی و تعامل آن با مباحث فلسفی و نتیجه و
برآیند گیری و فرایند گیری از اینها خیلی محسوس است .من هم در حد
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ّ
خودم-دیگران هم هستند -یک مقدار روی روششناسی کالمی ملصدرا
ّ
کارکــردهام و مقال ـهای هــم منتشــر کــردهام دربــاره اینکه ملصــدرا برخالف
پیشــینیانش کــه شــاید حق مطلــب را ادا نکردنــد روی ایــن مطلب تأکید
ّ
ملصدرا سعی میکند در استفاده از منابع دینیّ ،
حق مطلب
عمیق دارد.
ٔ
نظریه ایجابی
را ادا کنــد .بنابرایــن میخواهم بگویم آن چیزی که بهعنوان
ارائه میشود ،خیلی متفاوت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان نیست.
در آن دو محــور دیگــر هم ســؤال اینجاســت کــه من اگر تعریف فیلســوفان
مســلمان را از معرفــت نمیپســندم ،تعریف من چه مقــدار میتواند بهتر از
ٔ
ٔ
نظریه فیلسوفان
نظریه من کمتر از حفرههای
آنها باشد و چقدر حفرههای
مسلمان است؟ این همزمانی معلوم میشود که نظریههای دیگر در کنارش
مطرح بشود.
یــا در مــورد رســیدن بهیقین و نتایجی کــه آنها مطرح میکننــد این مطلب
جــای بحــث اســت کــه چگونه فیلســوفان مســلمان بــه دنبال یــک یقین
بالمعنی االخصی بودند که از طریق روش برهانی حاصل میشود و در این
ّ
ً
امر مثال به دالیلی که فرمودید خیلی پروژه موفقی نداشتند .در این قسمت
ً
هم اصال من خودم یا ما خودمان دیدگاهمان چیست؟ حاضریم همچون
ًّ
معرفــت شناســان معاصــر غربــی کل یقیــن را از جرگه مطلوبهای بشــری
خارج کنیم یا نه همچنان معتقدیم میتوان به آن رســید؟ و باألخره نظریه
ایجابی من در این قســمت چیســت؟ اینها خیلی مهم اســت از باب آن
ٔ
ٔ
نظریه فلســفی نیســت که حفره نداشــته
نکته عمومی که میگویند هیچ
ً
ٔ
نظریــه او پنج
باشــد و در مقایســه نظر یــه باید تعــداد حفرهها را شــمرد مثال
ً
ٔ
نظریه من نهایتش فعال دو حفره دارد که نتوانستم پاسخ بدهم.
حفره دارد و
ّامــا نکتـ ٔ ـه بــاز بزرگتری که شــامل بر همه اینها میشــود و مــن خیلی مایل
هستم ّ
-البته مواضع شمارا فیالجمله میدانم ولی شاید دوستان بخواهند
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بیشــتر بداننــد -از این حیث ســؤال میکنــم .نگاه کنید :کســی که میآید
ً
مثال معرفتشناسی فیلسوفان مسلمان را نقد میکند ممکن است کسی
باشد که از موضع معرفتشناسی معاصر غربی نقدهایی که وارد میکند،
ممکن اســت از موضع این علوم شناختیها که دستی بر آتش تجربهدارند
نقدهایــی داشــته باشــد ،زیکالیســتها در قلب مباحث آنهــا چیزهایی
مطرح میکنند که از این موضع ممکن است من موضعگیری کنم ،ممکن
ّ
اســت موضع من کالمی باشــد ،از موضع یک متکلم ســنتی نقل میکنم،
چون ما تئور یهایی در کالم ّ
سنتیمان در تعریف معرفت داریم.
رویکــرد من در نقد و رویکردی که میخواهم بعد بر اســاس آن پیشــنهادی
ارائــه بدهــم ،ایــن رویکــرد شــما بیشــتر چه نــوع رویکــردی اســت؟ رویکرد
کالمی اســت؟ رویکرد علومشــناختیها اســت؟ رویکرد معرفتشناســی
معاصــر اســت؟ رویکرد ترکیبی اســت؟ شــما صحبــت از کواینکــه کردید
من در ذهنم شــکل گرفت که موضع شــما چطوری است .در قسمتهای
تعریف معرفت نیست ،یعنی
دیگر هم همینطور .آمدیم و گفتیم که این
ِ
تعریف اشــکال دارد؛ حاال موضع من و رویکرد من دراینباره چیست؟ این
رویکــرد خودتــان را هــم ا گــر به نظرم فقط به آن اشــارهکنید باز خوب اســت
کــه در مقامهایــی کــه میخواهیــد پــی بگیریــد ،دوســتان بداننــد مواضــع
شــما بیشــتر مواضع کالمی اســت ،مواضع علومشــناختی معاصر است یا
معرفتشناسی یا چیزهای دیگر است؟
آقای س ــبحانی :دو تا مطلب داش ــت شـــاید بخواهم خیلی خالصه کنم نکات
بسیار خوبی بود .ممکن است خود اینها یک جلسه نیاز داشته باشد که به اینها
پرداخته ش ــود .من فرمایشاتتان را در دو بخش خالصه میکنم و خیلی کوتاه ،حاال
تعلیقهای میزنیم برای اینکه ذهنها یکخرده ّفعال بشـــود تا یک نشست دیگری،
ببینی ــد بخش اول میفرمایید که معرفتشناســـی فیلســـوفان آنچنانکـــه ما تقریر
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ّ ً
کردیم نیس ــت بلکه آنها اتفاقا از اس ــتقراء اســـتفاده میکنند از تمثیل هم استفاده
میکنند و اینها .من سؤالم این است که در کجا استفاده میکنند؟
سؤالکننده :نه میگویم در ٔ
حوزه علوم تجربی شما میتوانید استفاده کنید
ولی به متافیزیک که میرسید...
ً
آقای س ــبحانی :ما بحثمان در متافیزیک اســـت .جواب من این است ،یقینا از
اس ــتقراء یا تمثیل ،هم ارس ــطو ،هم خود ابنســـینا در علوم تجربی استفاده کردند.
ولی داس ــتان ما که علم تجربی نیست .حاال انشـــاءاهلل ما بهزودی نشستی با آقای
ّ ً
دکتر واعظی خواهیم داش ــت در قم ،اعالم هم میشـــود اتفاقـــا میخواهیم همین را
موردبررس ــی ق ــرار بدهیم .م ــن آنجا میخواهم ٔ
نظریه فیلســـوفان اســـامی را در ٔ
حوزه
دانش تجربی نقد کنم .بگویم آیا راهکار آنها پاســـخ میدهد یا نه؟ میگویم پاسخ
نمیدهد .ولی بههرحال آن علم تجربی است و موضوع بحث من ٔ
حوزه متافیزیک
است.
سؤالکننده :و الهیات
آقای س ــبحانی :بله الهیات به معنیاالعم و به معنیاالخص .در فلســـفه داریم
بحث میکنیم .من دارم در حوزه عقل نظری سخن میگویم .هیچ فیلسوفی تا امروز
نه آنجایی که دارد منطق میگوید و نه آنجایی که درصدد بیان فلس ـ ٔ
ـفه متافیزیک
اس ــت نگفته ما از اس ــتقراء و تمثیل اســـتفاده میکنیم ،یک سرســـوزن فیلســـوفان
از ّمدعیاتش ــان در منط ــق عقب ننشســـتند و گفتهاند که ّ
حتی آن چیـــزی که ما در
حکم ــت متعالیه ارائه میکنیم ،اینها همه همـــان یقین بالمعنیاالخص و برهان
است چون اگر خالف این بگویند ،خودشکن خواهد بود .پس در بخش ّاول به نظرم
این صراحت آنها در منطق روش ــن هست و در عمل در متافیزیک هم دائم گفتند
یقین به معنی االخص ،گفتند ّامالقضايا این استّ ،امالمفاهیم این است و...
یکچیزی افزون بر اینهم عرض کنم که این را یکی از فیلسوفان معاصر ما آمده
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اس ــت در این باب کتابی نوش ــته که اگر فیلسوفان گذشـــته در فلسفه از طبیعیات
اس ــتفاده میکردن ــد ،مب ــادی متافیز ی ــک را بر کیهانشناســـی قدیم میگذاشـــتند.
ّ
ملص ــدرا یک ــی از هوش ــمندیهایش ایـــن بود کـــه با اصالـــت وجـــود کاری کرد که
ّ
هم ــان پایههای کیهانشناس ــی گذش ــته هم دیگـــر بهعنوان مقدمات اســـتداللش
ّ ً
نباش ــد .خب این یعنی چه؟ یعنی اتفاقا از زمانی که معلوم شـــد گزارههای تجربی
کیهانشناسی و طبیعی ،یقینی نیستند و کار فیلسوفان را دچار اختالل میکنند،
کس ــازی کردند؛ یعنی هنوز بر اصولشان ماندند ،نگفتند که حاال که
فیلس ــوفان پا 
اینطور اس ــت ما مبن ــای معرفتشناســـیمان را تغییر میدهیـــم و میگوییم یقین
ّ ً
بالمعنی االخص نمیخواهیم.نه اتفاقا آمدند متافیزیکی را انتزاعی کردند که پرش
دانش را نگیرد!
ّ
ببینی ــد :ح ــاال میفرمایید آی ــات و روایات ،ســـؤال این اســـت که آیـــا ملصدرا
متدول ــوژی ارائ ــه داده ک ــه بگوید م ــن از آیه و روایت اســـتفاده میکنـــم و نتیجهاش
ٔ
نتیجه برهان؟ اگر هست بیاورید ،ببینیم بر چه مبنایی این کار را میخواهد
بش ــود
بکن ــد؟ آیا ب ــر مبنای همان چیزی که متواتـــرات را یقینی میدانیـــم؟ این مبنا که از
اصل منقوض است .اگر کسی متواترات را یقین بالمعنی االخص بداند ،همانجا
ً
ّ
یقهاش را میگیریم و میگوییم نتیجه تابع ّ
اخس مقدمات اســـت ،پس شـــما اصال
دنبال یقین نباشید.
یک ّ
قصهای تعریف کنم :در آلمان سال گذشته که همایش ٔ
هزاره مدارس شیعه
بود ،یکی از عزیزانی که در لندن شاید ده سالی روی مالصدرا کار میکند ،مقالهاش
ّ
در مورد شرح اصول کافی ملصدرا بود ،مقال ه را خواند ،مقالهاش همروی سایتها
هس ــت بعد میخواس ــت نظام معنایی اصـــول کافی را دربیـــاورد و ارائه بدهد .یک
ّ
تکهای گفت دیدم اهلحال است ،مثلاینکه به یکجاهایی رسیده .بعد از جلسه
گفتم آقای دکتر ،مطالبی که گفتی خیلی مطالب جالبی بودّ ،اما هر چه گفتید من
به ذهنم مراجعه کردم دیدم همهاش کپی اسفار مالصدرا است! یعنی هر چه شما
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ً ّ
از ش ــرح اصول کافی درآوردید عینا ملصدرا در اســـفار هم گفته اســـت ،در شواهد
ّ
ربوبیه هم گفته اس ــت .ایش ــان برگش ــت گفت بله من هم اشـــارهای کردم ،معتقدم
ّ
ملصدرا خالصه اسفار را ذیل روایات اصول کافی نوشته است.
این شکل استفاده از کتاب و ّ
سنت در دستگاه فلسفی راحت است .ابنسینا
هم تفس ــیر نوشته است ،ذیل تفسیرش همه حرفهای فلســـفیاش را آورده است.
ً
واقعا آن بحث ٔ
رابطه دیالکتیکی معرفتی رخداده اســـت؟ کجا اســـت
میگوییم آیا
ّ
که ملصدرا بنبس ــت فلس ــفه را با یک مبنای قرآنی گشوده باشد؟ ما این را نداریم.
ّ
بنبستهای فلسفه قبل از ملصدرا معلوم است ،راهکارهای صدرا هم مشخص
اس ــت ،ریش ـ ٔـه برو نرفتهایش هم معلوم اســـت که غیر قرآنی و غیر آیات و روایات
ّ
اس ــت .ملصدرا زمانی ب ــه آیه و روایت مراجعه میکند که مبانـــیاش را از ابنعربی
گرفته ،یعنی رفویش را با ابنعربی و دیگران کرده است.
اما نکتۀ آخری که عرض کنم اینکه فرمودید که من چه رویکردی دارم؟ ببینید:
ّ
یکهانگار نگاه نمیکنم ّ
البته نباید از کســـی
من به هیچکدام از رویکردها بهصورت
که نقد میکند همیش ــه پرس ــید ش ــما چه میگویید؟ بله در دنیای دانش ،آخر وزن
میکنند که کدام تئوری نسبت به کدام تئوری کمتر عیب دارد ،ولی از منتقدان یک
دانش که همیشه نمیپرسند که تو خودت کجا ایستادهای؟ نه آقا من نقد میکنم.
ّ
ّادعایم چیس ــت؟ مدعایم این است -جمله ّاول که عرض کردم -معرفتشناسی
فلسفی آنقدر انباشته از چالش و تناقض و کاستی و نقص و نقض است که دیگر
بر این مبنا ایس ــتادن و این گمان را پروراندن که این میتواند رقابت کند و مســـائل
معرفتشناس ــی حل کن ــد ]این گمان غلط اســـت[اعتقادم این اســـت و رویکردم
این است که تا دست از این نظام معرفتشناسی در حوز ه و دانشگاه برنداریم افق
معرفت فلسفی بر روی ما گشوده نمیشود.
سؤالکننده :حاال من هم آقای دکتر درواقع از محتوای انتقادات شما سؤال
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نمیکنم .من میگویم نقد روششناسی فیلسوفان با کدام رویکرد؟
آقای سبحانی :روششناس ــی نقد من چیست؟ روشم نقض درونی است یعنی
عدم انسجام درونی را ثابت میکنم ،نقض به لوازم فاسد را ثابت میکنم ،بنیادهای
ً
همین فلس ــفه را بر اس ــاس مبانی خودش به هم میریزم میگویم اصال این مبانی با
مبانی دیگر س ــازگار نیس ــت .من اینطوری نقد میکنم .دارم درو ندستگاهی آنها
را نقد میکنم.
ّ ً
ســؤالکننده :بســیار عالی .اتفاقــا من میگویم که این خودش نقد فلســفی
است .خود فلسفه ،فلسفه را میتواند درمان کند.
آقای سبحانیّ :
البته فلسفه به معنای اعم ،نه فلسفهای که ما معنا میکنیم .ما
کالم را هم یک فلسفه میدانیم.
سؤالکننده :این هم فوقالعاده ٔ
نکته باارزشی است یعنی من گاهی وقتها
از موضع یک فیزیکدان تجربیگرا و پوزیتیویســت فلســفه را نقد میکنم،
میگویم این مشکالت شما ،بنابراین پناه بیاورید به تجربهگرایی ما .یک
ّ
موقع از موضع یک متکلم میگویم :آقا دســتگاه فلسفی جواب نمیدهد.
شما بیایید دستگاه معرفتشناسی ما را اخذ کنید ،گاهی مواقع از موضع
خــود فلســفه ایــن کار را میکنــم؛ یعنــی خــود فلســفه میتوانــد حفرههــای
خودش را پر بکند و این فوقالعاده نگاه متفاوتی است.
ّ ً
آق ــای س ــبحانی :ببینید آق ــای دکتر :اتفاقا من معتقدم نگاه فلســـفی این اســـت
ک ــه به آخرین تحقیقات ٔ
حوزه علو مش ــناختی باید نگاه کنیم ،ما یک بحث تکامل
ّ
داشتیم که هنوز در حوزههای ما و دانشگاه ،اسم تکامل که میآید تلقی فیلسوفان
ّ
متکلمان ٔ
نظریه داروین است بااینکه چندالیه نظریههای تکامل جلو رفته است.
و
حوزه مطالع ــات تکامل و ٔ
چرا فیلس ــوفان ما به ٔ
حوزه مطالعات ســـلولهای بنیادی
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بی ّ
توجه هس ــتند؟ من میخواهم بگویم اگر ما باب فلســـفه را گشـــودیم ،فیلسوفان
آنهایی هستند که نهفقط مینشینند در ذهن خودشان چارچوبهایی میسازند
و فکر میکنند ،فیلس ــوفان قرار اس ــت پرســـشهای بنیادین بشـــر را پاسخ بدهند و
پرسـ ـشهای بنیادین بش ــر باهم ــه حوزههای معرفـــت ،از جامعهشناســـی گرفته تا
عصبشناسی و زیستشناسی و روانشناسی ارتباط دارد .فیلسوفان متدولوژ یای
را ایج ــاد کنند که بتوانند روی همینها فکر کنند .اگر این کار را کردیم دوگانه کالم
ّ
و فلس ــفه از بین میرود .دیگر فیلس ــوف نمیآید متکلم را ّمتهم کند که شما جدلی
هس ــتید ،او بگوید شما انتزاعی هستید .نه میگوید :شما هم روش خودت را بیاور،
ّ
مشروعیتش را ثابت کن ،باهم بر اساس یک مدل مشترک مطالعه میکنیم.
سؤالکننده :هدفها فرق میکند.
آقای سبحانی :نه فرق نمیکند.
ً
سؤالکننده :اآلن کالم که کالم است مطلقا میخواهد از اعتقاد دینی دفاع
کند.
آقای س ــبحانی :نه چه کس ــی چنین چیزی میگوید؟ کـــدام اعتقاد دینی؟ مگر
ّ
ّ
نس ــینا از مدعیات خودش
متکلمان یک برداش ــت از قرآن و روایات دارند؟ مگر اب 
ّ
دفاع نکرد؟ تا آخر خط ایستاد .مگر ملصدرا از اعتقادات خودش دفاع نکرد؟ یک
ّ
ً
متکلم هم حق دارد از اعتقادات خودش دفاع کند ،اصال من این مرز را قبول ندارم.
ّ
معتقدم این تفکیک بین کالم و ]فلسفه[یک خلط بزرگ شده؛ یعنی ملصدرا نشسته
در خانهاش و میگوید من امروز تا ظهر میخواهم این چهارتا شاخه فلسفه را درست
یش ــود؟ اینگونه است؟ همه فیلسوفان ساختمان بنیادی
کنم نمیدانم فردا چه م 
یش ــان را در یک فرایند تکاملی میســـازند ،همه دارند از اعتقادات خودشان
عقالن 
دفاع میکنندّ ،اما عقلگرایی معنایش این اســـت که شما همیشه یک ساختمانی
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را در مع ــرض نقد قرار بدهید ،در معرض معرفتهـــای دیگر بگذارید ،بنیاد عقل را
فراموش نکنید ،فراموش نکنید که تا آخر خط این عقل نباید کنار برود .من به نظرم
اگر کسی عقل را به رسمیت بشناسد و این التزام را بدهد که اصول اساسی عقل را
تا پایان نقض نکند ،اینیک فیلس ــوف اســـت؛ شما میخواهید اسمش را بگذارید
ّ
ّ
متکلم .لذا این مرز از بین میرود .متکلم با فیلسوف یکی میشود.
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سخنرانیحجةاالسالموالمسلمینوکیلی
دانشگاهفردوسی

َّ
ُ
يطان َّالرجيم .ب ْسم ِ َ
أعوذ ب ِ َ
الل َّالر ْح َم ِن َّالرحيم.
الل ِم َن الش ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ ُْ َ ّ ْ َ
َّ َ ُ َّ ُ َ َ
َ
ـــد و َءا ِل ِه ّ
عال َ
رين و
الط ِاه َ 
مين و الصلوة و الس 
الحمد ِهَّلل ر ِب ال
ـــام على َس ِّـــي ِدنا ُم َح ّم ٍ
َْ
ُ َّ َ ّ َ َْ
ْ ْ َ َ َ َ ََْ
َل ْع َن ُة َ َ َ ْ
الل الع ِّ
لى العظيم.
الل على أعدا ِئ ِهم أجمعين و ل حول و ال قوة إل ِب ِ
ِ
در این سلس ــله همایشهایی که با زحمت سروران تدارک دیده شد و جلساتی
ً
برگزار ش ــد؛ از زوایای مختلفی بهجایگاه عقل در فلسفه و کالم اسالمی و اجماال در
ٔ
عهده حقیر گذاشتهاند
روایات پرداخت هش ــده اس ــت .آن چیزی که امروز بیشـــتر به
تا موردبررس ــی قرار بگیرد ،بررس ــی برخی از اشکاالتی است که از سوی منتقدین به
ً
ّ
دس ــتگاه فلسفه اسالمی واردش ــده و عمدتا ناظر به مطالبی اســـت که سرور معظم
جن ــاب حجةاالسالموالمس ــلمین حاجآقای ســـبحانی دیروز مطـــرح فرمودند .لذا
ٔ
فلســـفه اســـامی و بهخصوص عقل نظری در
بحث ما بیش ــتر ناظر به همان فضای
ٔ
فلسفه اسالمی و دستگاه معرفتشناسی است.
ً
ببینی ــد :آن چی ــزی ک ــه در فضای متعارف معموال بین ما مطرح میشـــود و ســـر
زبانها اس ــت ،این اس ــت که ما یک دســـتگاه منطق ارســـطویی داریم که پشـــتوانۀ
ً
فلس ــفه اسالمی است و دس ــتگاه منطق ارسطویی را هم معموال ما در قالب بعضی
به ــای درس ــی -ح ــاال در ح ــوز ه کتابهایـــی مثـــل المنطق کتاب درســـی
از کتا 
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اس ــت ،نمیدانم در فضای دانش ــگاه چه کتابهایی تدریس میشود -میبینیم و
ٔ
میخوانیم و ّ
فلسفه اسالمی بر دوش همین دستگاه
تصورمان این است که دستگاه
منطقی س ــوار ش ــده اس ــت و گاهی مواقع وقتی میخواهیم دســـتگاه فلسفی را نقد
کنیم بهنقد آن پش ــتوانههایی ک ــه در فضای منطق مطرحشـــده میپردازیم؛ ولیکن
واقعیت این است که نه منطق ارسطویی و سینوی آن چیزی است که به این شکل
در این کتابهای درسی منتقلشده است و نه دستگاه فلسفی ما مبتنی است بر
این گزارشهایی است که ارائه میشود.
حاال اگر اجازه بدهید بنده بحث را با مهندســـی معکوس از آخر شـــروع میکنم
ً
ً
ب ــه ّاول که ّاوال ما در فلس ــفه به دنبال چه چیزی هســـتیم؟ و ثانیـــا این چیزی که ما
در فلس ــفه به دنبال آن هستیم ،محتاج به چه دستگاه معرفتشناسی است و چه
اصولی را الزم دارد؟
ّ
پاسخ به اشکال ّاول :کنار گذاشتن ظنیات از دایرۀمعارف بشری
ّ
ً
اجماال این مسئله مسلم و غیرقابلانکار است که انسان نسبت به واقعیتها،
گاهـی مواقـع یقیـن پیـدا میکنـد و گاهـی مواقـع شـناختش به حد یقینی نمیرسـد.
ً
اینکـه یقیـن تعریفـی بـرای خـودش دارد که انسـان -حداقل وجدانـا -آن را میفهمد
و بیـن او و بیـن ظ ّـن و گمـان تمایـز قائـل میشـود ،مسـئلهای نیسـت کـه محتـاج
اثبـات باشـد .هم ٔـه انسـانها تفـاوت بیـن معرفـت یقینـی و غیـر یقینـی را احسـاس
میکننـد.
ّاولین نکته این اس ــت که آیا فیلس ــوفان ما آمدند که بگوینـــد :معرفتهای غیر
یقینی به درد نمیخورد و باید آنها را کنار گذاشت و فقط به سراغ معرفتهای یقینی
رف ــت؟ آیا آنها چنی ــن ّادعایی کردند؟ یا اینکه نه ،آمدنـــد در مباحث طبقهبندی
علوم جایگاه دانش خودشان را بهعنوان یک دانش یقینی تعریف کردند؟
فکر میکنم ّاولین سوءتفاهمی که در فرمایشات دیروز مطرحشده چنین چیزی
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ً
اس ــت که گویا فیلس ــوفان ما گفتهاند :انســـان بایـــد حتما به دنبـــال معرفت یقینی
ً
حرکت کند -آنهم یقین به معنیاالخص که به تعریفش خواهیم رسید -و طبیعتا
دست ما را از ادراکات ّ
ظنی کوتاه کردند؛ گفتند دیگر شما نمیخواهد دسترسی به
ّ
ادراکات ّ
ظنی داشته باشید و الزم نیست به دنبال اینها بروید و با این کار سد باب
معرفت و شناخت از حوزۀ وسیعی از مسائل اعتقادی کردهاند.
ً
بااینکه ابدا چنین چیزی نبوده و نیست؛ آن چیزی که در دنیای قدیم رخداده-
ّ
ح ــاال اصلش در عصر یونان باس ــتان ب ــوده و بعد امتدادش در جهان اســـام اتفاق
افتاده -این است که دانشمندان ،علوم را طبقهبندی کردند .گفتند :ما در خصوص
دانش فلسفه چون به دنبال عالیترین معرفت هستیم تالش میکنیم که از معرفت
یقینی استفاده کنیم ّاما اینکه بگویند :معرفت غیر یقینی بیارزش است و دنبالش
ً
نرویم و چیزی اس ــت که انس ــانها نباید به آن بپردازند؛ مطلقـــا چنین حرفی مطرح
ٔ
عهده فیلسوف نیست که بیاید و ّ
بقیه علوم را ارزیابی کند و در
نشده است و این به
مورد آنها اظهارنظر کند.
اهتمام حکما به منابع دینی
یکی از نمونههای معرفتهای غیر یقینی ،در دنیای اسالم معرفتهای مبتنی
بر ّ
نص و نقل اس ــت .به این صورت که ما بر اســـاس متون موجود ،واقعیتهایی را
از جهان هس ــتی کش ــف کنیم .خب ما میدانیم که فیلسوفان ما نهتنها مخالف با
نقلگرایی نبودند ،بلکه اگر کسی به تاریخ کالم شیعی مراجعه کند میبیند که ّاولین
گروه ــی که به بررس ــی متون نقلی مربوط به جهانبینی و هستیشناســـی پرداختند
فیلسوفان ما هستند؛ یعنی شما وقتی تاریخ شیعه را به عقب ورق میزنید-بهغیراز
صدر ّاول که طبقۀ اصحاب ائمه؟مهع؟ هستند و کتابهایشان ازدسترفته است-
در تاریخ کالم شیعه غیر از حکما کسی را نمییابید که برای شرح روایات اعتقادی
و جمعآوری و بررسی کردن اینها تالشی کرده باشد.
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ً
ّاولین تالش نس ــبتا رس ــمی که در تاریخ شیعه یافت میشود ،شرح نهجالبالغه
ً
َ
ّ
کمالالدین میثم بحرانی است که اصال لقب وی «الفیلسوف ّالر ّبانی» بوده 1.دومین
ّ
تالش رس ــمی که در تاریخ ش ــیعه پیدا میکنیم ،شرح اصول کافی مرحوم ملصدرا
ّ
اس ــت .قبل از مرحوم ملصدرا کسی به ش ــرح اصول کافی نپرداخته است .دو سه
ً
نفری بر اصول کافی حاشیههای ادبی زدهاند که مثال این کلمه را چطور بخوانیم یا
تجزیه و ترکیب کنیم و یا اعراب بدهیم؛ لکن اینکه کســـی به شـــرح محتوا پرداخته
ّ
2
باشد ،قبل از ملصدرا وجود ندارد.
ّ
ّ ً
ح ــاال آیا ملصدرا خط به خط روایات کافی را از یقینیات میداند؟ مســـلما نه؛
ٔ
مرحله متواترات
چون در نقل اگر چیزی یقینی باشد آن چیز متواترات است و بس ،از
ک ــه پایینتر آمدیم گ ـ ٔ
ـزاره یقینی پیدا نمیشـــود ولیکن در عین اینکه ایـــن روایات را
ّ
ظن ــی میدانند ،به بررس ــی آنها میپردازند ،بـــاال و پایین میکنند ،در جوانبشـــان
ّ
تأمل میکنند و گاهی مواقع از دل همین نقل ،برهان پیدا میکنند که خب تبدیل
میشود به یک ٔ
گزاره فلسفی یقینی .گاهی مواقع هم بر اساس اینکه ظواهر کتاب و
ً
گزاره ّ
ّ
سنت اینطور اقتضا میکند ،به یک ٔ
ظنی اکتفا میکنند و اصال اینکه بگوییم
 .1كمــال الديــن ميثــم بن علي بن ميثم البحراني العالم الرباني و الفيلســوف المتبحر المحقق و الحكيم
المتألــه المدقــق جامــع المعقــول و المنقول اســتاذ الفضــاء الفحول صاحب الشــروح على نهــج البالغة
الکنی و االلقاب ج ۱ص ۴۳۳و ر.ک :روضات الجنات ج ۷ص۲۱۶
ٔ
عالمــه شــعرانی؟وضر؟ در تعلیقــه بر شــرح مالصالح مازندرانــی؟هر؟ بر اصول کافــی ،ذیل روایت
 .2مرحــوم
ٔ
شریفه «نحن والة أمر اهّلل و خزنة علم اهّلل و عيبة وحي اهّلل» میفرمایند …«:هذا الحديث آخر ما وفق لشرحه
صدرالمتالهين الشيرازى -قدس سره -من أصول الكافى ...و للصدر فضل على من جاء بعده من الشراح
فكل ما أتوا به مأخوذ منه ّإما لفظا و معنى و اما معنى فقط و اما اقتباسا و تنبها من مطالعة ما شرحه لما يقرب منها
ّ
و لم يتفق الحد منهم بعد هذا الحديث الذي انتهى إليه شرح تحقيقى نظير ما سبق منهم فى شرح االحاديث
الســابقة اللهم اال ذكر وقائع تاريخية او تفاســير لفظية أو نقل ش ـيء بالمناســبة ،و ان اتفق لبعضهم كصاحب
الوافى فهو أيضا مأخوذ منه فى موضع آخر إلحاطته بكتب صدر المتألهين و ضبط مطالبه أ كثر من غيره ،و
قد نقل عنه المجلسى -رحمه اهّلل -فى مرآة العقول و البحار كثيرا بعنوان بعض المحققين و بعض االفاضل
و ربما نقل و لم ينسبه إليه لتغييره بعض ألفاظه كما سبق انموذج منه و نقل عنه الشارح فى هذا الكتاب
كثيــرا معتمدا ،و حكى قوله الشــيخ االنصارى -قدس ســره -فى النية فى كتــاب الطهارة بعنوان المحقق
صــدر الدين الشــيراز ى ...شــرح الكافي -األصول و الروضــة( للمولى صالح المازندرانــي) ،ج ،5ص. 201
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ً
باب ّ
ظن و گمان را کامال بسته باشند و فقط دنبال یقین رفته باشند ،چنین واقعیتی
در خارج نیست.
کما اینکه ش ــما وقتی در کارهای شیخالرئیس ّ
تامل میکنید ،مشاهده میکنید
که ش ــیخالرئیس در الهیات ــش خیلی از مطالب را بهصـــورت یقینی مطرح میکند،
خیلی از مطالب را بارها به ش ــکل ُیش ــبه ان یکون هکذا؛ میخورد به آن که اینگونه
باشد مطرح میکند .هیچوقت هم نمیگوید این ُ«یشبه ان یکون هکذا» ّ
ظن و گمان
ً
است ،پس اصال نگو! بلکه میگوید :نه این هم درجهای از معرفت است ،در جای
خودش و به مقدار خودش ارزش ــمند اســـت .در طبیعیات که خیلی بیشـــتر به این
مسئله پرداخته است.
سبب محور قرار گرفتن یقینیات در دانش فلسفه
بل ــه این نکته هس ــت که پیش ــینیان ما بنا نداشـــتند یک دســـتگاه اعتقادی بر
اس ــاس ّ
ظنیات تولید کنند .این کار را نکردهاند ،یعنی بنایشـــان را گذاشتند که در
اعتقادیات یک دس ــتگاه یقینی تولید کننـــد .اگر یک مجموعه گزارههای ّ
ظنی هم
بوده ،البالی اینها مطرح کردند و به شکل مستقل این مطالب ّ
ظنی را طرح نکردند
ّاما در جای خودش منکر ارزش ّ
ظن و گمانهم نبودند.
ّ
البت ــه مقداری هم در این مس ــئله ،آن چیزی که ّ
مقصر اســـت –که باز این هم
از عهدۀ فیلس ــوفان خارج اس ــت-مطالبی است که گاه در فضاهای کالمی گفته
ً
یش ــده و آن اینکه در مسائل اعتقادی باید حتما تحصیل یقین کنی و اگر رفتی
م 
ظن و گمان پیدا کردی این ّ
در مسائل اعتقادیّ ،
ظن و گمان به درد تو نمیخورد،
یعن ــی آنها چون در اینکه ش ــرط اس ــام و ایمان چیســـت-که خـــب این مطلب
ً
ً
یک مس ــئلۀ دینی و نقلی اس ــت -بعضا شـــرط کرده بودند که ایمان باید حتما به
ً
ش ــکل یقینی باش ــد و در ضمن یقینش هم تقلیدی نباشـــد؛ طبیعتا دست و پای
فیلس ــوفان را هم بس ــته بودند که فیلســـوفان هیچوقت در اثبات اصول عقاید ،به
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ّ
ظن و گمان اکتفا نکنند.
بههرحال اینکه بخواهیم به فیلسوفانمان نسبت بدهیم که اینها معتقد بودند
ً
ً
حتما باید یقینی باشد و شناخت ّ
ظنی و گمانی مطلقا فاقد اعتبار است،
شناخت
این نسبت از اصل و اساس سندی ندارد .به تعبیر دیگر اگر کسی گفت :من دانش
ّ
خاص ــی را که خودم در طبقهبندی علوم جدایش ک ــردم و میخواهم به آن بپردازم،
میخواه ــم آن را بهعنوان یک دانش یقینی موردبررس ــی قرار بدهم؛ اگر این را گفت،
دلیل نمیشود که بگوییم او میخواهد انواع دیگر معرفت را زیر سؤال ببرد.
ً
ً
شما اآلن دانشی دارید مثال دانش پزشکی تجربی ،یا مثال دانش زیستشناسی
تجربی ،این برای خودش یک دانش اس ــت .روش ــش هم روش تجربی اســـت .آیا ما
تش ــناس تجربی یا پزشـــک تجربی اعتراض کنیم و بگوییم
میتوانیم به یک زیس 
ش ــما منکر ارزش ــمندی عقل برهانی شدی ،شما منکر ارزشـــمندی آیات و روایات
ش ــدی؟ ن ــه ،او ممکن اس ــت هیچوقت اینهـــا را انکار نکند .میگویـــد من در این
دانش بخصوص از روش تجربه اس ــتفاده میکنم .شـــما هم دانـــش دیگری را با یک
روششناس ــی دیگ ــری تدوین کنید ،آن را هم در عرض این قـــرار بدهید؛ بعد اگر در
نتایج با همدیگر اشتراکاتی داشتند یک بحث میانرشتهای درست میکنیم که در
آن بحث میانرش ــتهای ،این پزشک تجربی با این پزشکی که بر اساس متون نقلی
میخواهد کار کند ،بیایند محصول دانششان را به اشتراک بگذارند و بر اساس آن،
نتیجهگیری جدیدی ارائه بدهند.
پس دو بحث هست؛ یک بحث این است که ما گاهی در طبقهبندی دانشها
روش خاص ــی را در دانش ــی تعر ی ــف میکنیم؛ یکی دیگر این اســـت که در مباحث
معرفتشناس ــی ،ی ــک روش ش ــناخت را از اعتبار ســـاقط میکنیـــم .حداقل بنده
1

ّ
ّ
ّ
 .1برای نمونه مرحوم علمۀ حلی؟وضر؟ در ابتدای کتاب باب حادی عشــر مینویســند :أجمع العلماء كافة
على وجوب معرفة اهّلل تعالى و صفاته ّ
يصح عليه و ما يمتنع عنه و ّ
لبية و ما ّ
بوتية و ّ
الس ّ
الث ّ
الن ّبوة و اإلمامة و
ّ
ّ
بالدليل ال ّ
بالتقليد .فال بد من ذكر ما ال يمكن جهله على أحد من المسلمين و من جهل شيئا من
المعاد
ّ
ّ
استحق العقاب الدائم .الباب الحادی عشر ،ص .1
ذلك خرج عن ربقة المؤمنين و
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ً
تابهحال ندیدهام که در کتابهای فلســـفی ،کســـی گفته باشد ّ
ظن و گمان مطلقا
ًّ
بیارزش اس ــت و کل باید آن را کنار بگذاریم .عملکرد فیلســـوفان ما هم هیچوقت
نط ــور نبوده اس ــت .در عی ــن اینکه در مباحث فلسفیشـــان تـــاش میکردند به
ای 
بحثهای برهانی بپردازند ،در مباحث دیگر هم از جدل اســـتفاده میکنند ،هم از
خطابه استفاده میکنند و هم به سراغ متون نقلی که داللتشان ّ
ظنی است میروند
ً
نه ــا را هم بهعنوان «دانش» مطرح میکنند نه بهعنوان صرفا یک ســـری مطالبی
وآ 
برای اس ــکات طرف مقابل یا اقناع عامه و جمهور مردم وقائلند که اینها برای یک
دانشمند هم ارزشمند است.
ّ
شما اگر بخصوص فلسفۀ مرحوم ملصدرا را نگاه کنید -که ّ
حتی بوعلی سینا
ّ
هم اینطور نیست و شاید در ملصدرا پررنگتر باشد -بعدازاینکه برهان میآورند،
در مورد بعضی از حواش ــی مس ــئله که با برهان قابلاثبات نیست شروع میکنند به
ّ
ظنی؛ که از این ادله ّ
ادله ّ
ظنی گاهی یقین حاصل میشـــود و گاهی هم
جمعکردن
ّ
یقین حاصل نمیشود ولی خود این ادله ظنی در جای خودشان قابل ارزشگذاری
هس ــتند و به مقدار خودشان واقعیت را نشـــان میدهند؛ به تعبیر دیگر ،انسانی که
ً
ّ
تصور نکرده یا ّ
کال چیزی را ّ
تصور کرده
ظن به واقع دارد یک گام نسبت به آنکسی که
ولی در ّ
شک مطلق به سر میبرد جلوتر است .اینیک مسئله.
نسبت فالسفه با قرآن و روایات
ً
ٔ
مسئله تاریخی را هم بررسی کنیم که آیا
طبیعتا در ذیل این مسئله جا دارد یک
ً
ً
واقعا ازنظر تاریخ فلسفه اسالمی ،آنگونه که دیروز مطرح شد قرآن فیلسوفان ما مثال
1
ارسطو است؟ قرآن فیلسوفان ما کتب مالصدرا است؟
 .1کالم حجةاالســام ســبحانی در دانشــگاه فردوسی مشــهد« :چرا ما در فلسفه از ابتدا تا کسی میخواهد
اســم کتــاب و ســنت بیــاورد ،اســم قــرآن بیــاورد یــک مــارک جدلــی و اقناعــى روی او میگذار یــم ،کل این
معرفتها را کنار میگذاریم؟ بعد از آن طرف وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همین فلسفه ،قرآنش ارسطو
اســت ،قرآنش فولوطین اســت ،قرآنش ابنســینا و اسفار مالصدرا است ،یعنی آنقدری که به آن متن
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خب این نسبت هم نسبت واقعی نیست .اگر به سراغ تولیدات این بزرگان برویم
ً
دقیقا مس ــئله برعکس اس ــت؛ یعنی شـــما میدانید بزرگترین ّ
مفسران
میبینیم که
جهان ش ــیعه فیلسوفان هس ــتند .همین اآلن اگر به شـــما بگویند که چند نفر را که
فن تفس ــیر سرآمد هس ــتند و بیش ــترین کار ّ
در ّ
تخصصی را روی قرآن انجام دادهاند
ّ
ّ
نام ببرید ،بدون هیچ ش ــکی میگویید :حضرت علمه طباطبایی ،حضرت آیةاهلل
ّ
جوادی ،مرحوم علمه ش ــعرانی ،مرحوم حاج ســـید عبداالعلی سبزواری و کسانی
ً
که در این قرن اخیر تفسیرهای ّ
مفصل مثال دهجلدی ،بیستجلدی یا سیجلدی
کارکردند .اگر بگویند بزرگترین شارحین روایات اهلبیت؟مهع؟ را در مباحث معرفتی
نام ببرید باز بدون شک همین آدمها را نام میبریم.
واقعیت عینی و محصوالت تولیدشـــده در فضای علوم اسالمی نشان میدهد
که بیش ــترین حجم تولید را همین کس ــانی داشـــتند که ما امروزه بهعنوان فیلسوف
ّ
شـــک و تردیدی،
اینها را میشناس ــیم و اگر در تاریخ به عقب برگردید بدون هیچ
ّ
بیشترین حجم تولید در شرح روایات معارفی شیعه ،به مرحوم ملصدرا و شاگردان
ّ
ّ
ملصدرا متعلق است؛ یعنی شما تاریخ را که به عقب برگردانید ّاولین شارح روایات
ّ
معارفی ملصدرا اس ــت بعدش مرحوم فیض ،داماد و ش ــاگرد ایشان است بعدازآن
مرحوم قاضی سعید قمی 1شاگرد مرحوم فیض است و این سلسله به همین شکل
ّ
ادامه پیدا میکند تا میرس ــد به دس ــت امثال علمه طباطبایـــی .بله یک جریانی
ّ
شیخیه که این جریانهم حجم تولیدات
در قرن س ــیزدهم راه افتاد به اس ــم جریان
زیادی در شرح روایات معارفی دارند که ازنظر حجم کار تنه به تنه تولیدات اصحاب
ّ
ّ
حکمت متعالیه میزند؛ ولی دیگران که محدثین و متکلمین باشند ،هیچ خروجی
از آنها در شرح روایات معارفی در دست نیست.
ّ
اعتنــا میکنــد ،میخوانــد ،در یــک رتبــه ّ
تعبد میکنــد ،بعــد روی آن تفکر میکند ،مــا میگوییم یک
متنی هم در کنار این متنها وجود دارد به نام متن قرآن ،کالمی وجود دارد به نام نهجالبالغه امیر مومنان.
بحثهای عقلی در آن است ،چرا آن را از دائرمداری معرفت بیرون بردند؟»
 .1صاحب شرح توحید الصدوق.
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اگر بخواهیم به کالم خود این بزرگان مراجعه کنیم میبینیم که خود این بزرگان
ّ
ً
ّ
دقیقا عکس این مس ــئله را میگویند .مرحوم ملصدرا هم در مقدمه اسفار و هم در
ّ
مقدمه عرش ــیه و ش ــواهد و همچنین در مواضع دیگر ،بارها و بارها این نکته را بیان
میکنند .میفرمایند این حکمتی که من تولید کردم و عرضه میکنم محصول ّ
تدبر
ً
درآی ــات و روایات اس ــت ،مثال بارها میگوید که حکمای پیشـــین ،بـــه این معارف
راه پی ــدا نکردند به خاطر اینکه «لم َیأتوا البیوت م ــن ابوابها» 1و بعد بیان میکند که
باب علم چون اهلبیت عصمت و طهارت هســـتند ،انســـان اگر بخواهد حقیقت
نه ــا اقدام بکند و من چون توفیـــق پیدا کردم و در
را کش ــف بکن ــد ،باید از طریق ای 
خانه اهل عصمت رفتم و با ّ
تدبر در کلمات اهل عصمت ،برهان استخراج کردم،
توانستم حکمت صدرایی را تولید کنم .این چیزی است که ایشان ّ
مقید است که
در آغاز بسیاری از کتابهایش بگوید .در البهال هم بارها تأ کید میکند و چند جا
ّ
مفصل به شیخ ّالرئیس اعتراض دارد که شما چون به دنبال ّ
تأمل درآیات و روایات
نرفتید به این وضعیت دچار شدی و بعضی از مسائل را اشتباه فهمیدی.
ً
پ ــس ای ــن تعبیر واقع ــا دور از واقعیت و دور از انصاف اســـت کـــه بگوییم اینها
ّ
ّ
ً
قرآنش ــان مثال ارس ــطو و ملصدرا است .بله ارســـطو و ملصدرا بهعنوان یک افرادی
که دانش ــی تولی ــد کردند و آن چیزی که تولیـــد کردند ارزش ّ
تأمـــل و ّ
تدبر دارد ،خب
ش ــخصیتهایی هس ــتند معتب ــر ،محتـــرم ،ولیکـــن هیچکـــس به آنهـــا عصمت
نبخش ــیده اس ــت ،هیچکس برای کلمات آنها قداســـت قائل نشـــده است ،همه
فیلسوفان ما نسبت به گذشتگانشان الی ماشاءاهلل انتقاد کردهاند و انتقاد میکنند
و فضای بحث انتقادی در فلسفه همیشه باز بوده است ،ولیکن درعینحال دانشی
است که رهاکردنی نیست .همچنین بیش از دیگران ّ
تدبر در قرآن و حدیث کردهاند
 .1منهــم مــن أول البعــض و قــرر البعض كمن يؤمن ببعــض و يكفر ببعض فكل ما ورد فــي المبدأ ّ
فأولوها و
كل مــا ورد فــي بــاب المعــاد ّ
ت مــن أبوابها و لم يأخذوا
فقرروها و أبقوها علــى ظواهرها ألنهم لم يدخلوا البيو 
علــم الكتــاب مــن اهلل و رســوله بــل أخــذوه مــن األلفــاظ و نقــل محســوس عن محســوس و أخــذ ميت عن
ميت.الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى) ،ج ،1ص .272
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و بهمراتب بیش از دیگران هم محتوای نقلی در این عرصه تولید کردهاند.
جمعبندی پاسخ به اشکال ّاول
ّ
لذا مس ــئله ّاول این اس ــت که فلســـفه مدعی این نیســـت که معرفتهای غیر
یقینی را کنار بگذارید ،تجربه را کنار بگذارید ،وحی را کنار بگذارید .میگوید :من
دانشی هستم که این دانش بر اساس یک روش ّ
خاصی تعریف شده است .ممکن
اس ــت ش ــما بروید در مباحث طبقهبندی علـــوم بگویید :مـــا از جهت طبقهبندی
ً
ً
ً
عل ــوم معتقدیم که مثال باید دانش را صرفا بر اســـاس موضوع تقســـیم کرد یا صرفا بر
اساس غایت؛ نباید روش خاصی را در دانش شرط کرد .ممکن است کسی چنین
ّ
ّادعایی کند و بگوید فیلسوفان در مسئلۀ طبقهبندی علوم موفق نبودند .باید از ّاول
میگفتند ما از احوال هستی بحث میکنیم بدون ّ
ن بحث
تقید به روش خاص؛ ای 
دیگری است که باید در مباحث طبقهبندی به آن بپردازیم.
ً
ـا آن چی ــزی ک ــه بهعن ــوان دان ــش فلســـفه ّ
معرفـــی شـــده اســـت ،تعریفـــش
فع ـ
هستیشناسی برهانی است ،یعنی روش در تعریف داخل شده لذا در متن آن دانش
بهغیراز روشهای برهانی پرداخته نش ــده است ،خارج از آن ،خود همین اشخاص
فعالیتهای غیر برهانی هم کردهاند و هیچوقت اعتبار غیر برهان را انکار نکردند.
ٔ
مسئله مبنایی.
اینیک
پاسخ به اشکال دوم :یقینی نبودن گزارههای فلسفی
تعریف یقین
ّاما مس ـ ٔ
ـئله دومی که مطرح است این است که :ما بهعنوان یک فیلسوف دنبال
بحث هستیشناس ــی برهانی هس ــتیم و برهان را هم تعریف میکنیم به چیزی که
افاده یقین کند .حاال آن چیزی که خیلی مهم است این است که ببینیم این یقین
به چه معنا است و چگونه یقین را تعریف کنیم؟
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یکی از مس ــائلی که در فهم کالم حکما در آن زیاد اشـــتباه اتفاق افتاده اســـت،
همین مسئلۀ تعریف یقین اس ــت .ببینید :من ابتدا تعریف درست یقین به معنی
االخص و معنیاالعم را عرض کنم بعدازاینکه تعریف این دو را عرض کردم ببینیم
ّ
کجای این تعریف در کالم بعضی از متأخران اشـــتباه شـــده و اشکاالت دیروز ناظر
به کجا است؟
یقین بالمعنی االخص
آن چی ــزی ک ــه در کلم ــات ارس ــطو و بعد در شـــارحان پیشـــین ارســـطو و بعد در
ً
فارابی و بعد در کلمات ش ــیخ ّ
الرئیس آمده این اســـت که میگویند :انســـانها ذاتا
ّ
در اثر اس ــتدالل و تفکر یقین میکنند ،ولی یقینهایی که برایشـــان به دست میآید
دودسته است؛ یک دسته یقینهایی هستند که یقین پایدار است ،یک دسته یقین
ناپایدار .یقین پایدار یعنی انسان به چیزی یقین میکند ،بعدازاینکه به آن یقین کرد
اگر بنشیند ّ
تامل و ّ
تدبر کند و در خودش فرو برود ،این چیزی که به آن یقین کرده را
با چیزهای دیگر هم مقایس ــه و بررس ــی کند ،بازهم یقینش از دست نمیرود .از این
تعبیر میکنند به یقین پایدار یا گاهی به آن میگویند یقین بالمعنی االخص.
یقین بالمعنیاالعم
ن ــوع دومی از یقین هم هس ــت به اســـم یقیـــن بالمعنیاالعـــم یا یقیـــن ناپایدار-
یه ــا هم میگویند یقین ّ
اعم از پایدار و ناپایدار -و آن این اســـت که انســـان به
بعض 
چیزی یقین کند ولی یقینش یک یقین ابتدایی باشد ،یقین جاودان و ثابت نباشد.
بهطور یکه وقتی با خودش خلوت میکند و درون خودش این موضوع و محمول را
ً
مدام مقایس ــه میکند و آن را با ّ
یســـنجد ،فورا
بقیه چیزهایی که از بیرون میداند م 
یقینش از بین میرود .به اینها میگویند :یقین ناپایدار ،یا به قول خودشـــان گاهی
میگویند :یقین تقلیدی و یا اینکه حداقل یکی از اقسامش یقین تقلیدی است.
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خیل ــی از یقینهای ــی ک ــه ما دار ی ــم ازایندســـته یقینهـــا هســـتند و یقینهای
ناپایدارند ،یعنی به خیلی چیزها یقین داریم بهمحض اینکه به افراد میگوییم که آیا
ً
ً
واقعا یقین داری و احتمال خطا نمیدهی؟ یک مقدار که ّ
تأمل میکند فورا یقینش
فرومیر ی ــزد ،احتمال خطا به وجود میآیـــد و ازآنجاکه احتمال خطا در نقطۀ مقابل
حش ــدن آن یقی ــن از بین میرود .خب این هـــم یک نوع یقین
یقی ــن قرار دارد با مطر 
است که یقینی ناپایدار است ،موقت است.
آن چیزی که ارس ــطو معتقد بود و بعد فیلســـوفان بعدی هم به آن پرداختند این
بود که انسانوقتی میخواهد دانشی را پایهگذاری بکند ،باید دانشش را بر یقینهای
پایدار پایهگذاری کند ،نه بر یقینهای ناپایدار؛ یعنی اگر که از اســـباب علمی ،یک
ّ
یقی ــن ابتدایی در وجودمان پی ــدا کردیم که با مختصر ّ
تأمل و تفکری از بین میرود،
چنی ــن یقینی به درد علم نمیخورد ،چون ثبات ندارد و ارزش ندارد که ما بخواهیم
دانش را به هدف اینکه یقینهای ناپایدار به دستمان برسد تولید کنیم .لذا گفتند:
ما غرض از دانش فلسفه را تحصیل یقین بالمعنی االخص -یا بفرمایید یقین پایدار
و ثابت -نسبت به عالم هستی قرار میدهیم .این آن چیزی است که فیلسوفان ما
به دنبالش بودند.
مال ک در افتراق دو قسم یقین
حاال سؤال اینجاست که معیار بر پایداری و ناپایداری چیست؟ معیار دقیقش
این اس ــت که اگر در یک یقینی ّ
البته هیچ یقینی احتمال خالف ندارد -ولی اگردر یک یقینی ،بالقوة القریبة من الفعل ،احتمال خالف وجود داشـــت یعنی اگر در
آن ّ
تأمل کنم ،آن را بازخوانی کنم و به خودم فشار بیاورم که در آن شک کنم ،بتوانم
یش ــود یقین به معنیاالعمّ .
البته هیچگاه بالفعل در یقین
ش ــک کنم .این یقین م 
احتمال خالف نیس ــت ولی اینجا بالقوة القریبة مـــن الفعل ،احتمال خالف وجود
دارد.
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ّام ــا اگر یک یقینی داش ــتم ک ــه وقتی خـــودم را در تنهایی قرار مـــیدادم و به قول
ش ــیخ ّ
الرئیس ،از عادات و افکارم خالی میکردم ،موضوع و محمول را کف دســـتم
میگذاش ــتم و نگاه میکردم ،فش ــار مـ ـیآوردم که بتوانم بین اینها تشـــکیک کنم،
نمیتوانس ــتم تش ــکیک کنم ،به این میگفتیم یقین بالمعنـــی االخص ،میگفتیم
یقین پایدار ،یقین معتبر .این شاخص برای تولید فلسفه است.
اشتباه در تعریف یقین بالمعنی االخص
یک اش ــتباهی در بعضی از کتابهای منطق اتفاق افتاد و آن اشـــتباه کشـــیده
شد به زمان ما و در بعضی از کتابهای درسی هم وارد شد و آن این بود که تعریف
یقی ــن بالمعنی االخ ــص و بالمعنیاالعم را یک مقدار جابجـــا کردند .در اثر جابجا
ً
کردن این تعریف ،یک س ــری مشکالت معرفتشناسی اتفاق افتاد که حاال بعضا
در جلس ــه دیروز هم اشاره کردند ولی این مشـــکالت ،مشکالتی نیست که ناظر به
دستگاه فلس ــفی یا منطقی اسالمی باشد ،این مشکل ،ناظر است به یک برداشت
ناقص و غیر ّ
تخصصی از کلمات منطقدانان و فیلسوفان ما.
ً ّ
مثال عدهای اینطور فکر کردند که یقین بالمعنی االخص یعنی یقینی که شما
به آن یقین دارید احتمال خالف هم نمیدهید ،عالوه بر اینکه یقین دارید و احتمال
خالف هم نمیدهید در یک گام فراتری ،امکان نقض هم ندارد،بهطور یکه نقضش
سر از اجتماع نقیضین درمیآورد .این تعریفی بود که دیروز باهمین تعریف مسئله را
تعریف کردند .یقین بالمعنیاالعم هم آن چیزی است که ممکن است انسان یقین
دارد ،احتمال خالف هم نمیدهد اما امکان نقض دارد یعنی اگر که باطل بشود سر
از اجتماع نقیضین درنمیآورد.
با ای ــن تعریف دامنه یقین بالمعنی االخص خیلی محدود میشـــود و ّ
البته اگر
ً
یش ــود ،اصال مبهم میشود ،چون این جمله ،یک
دقیقتر بررس ــی کنیم محدود نم 
ً
جمل ــۀ تقریبا بیمعنایی اس ــت که انســـان به چیزی یقین داشـــته باشـــد ،احتمال
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خالف هم ندهد ،در عین اینکه احتمال خالف نمیدهد اما قائل باشد که ممکن
ً
اس ــت نقض ش ــود ،این جمله اصال معنای درســـتی ندارد ،کســـی که یقیـــن دارد و
ّ
احتمال خالف نمیدهد همیش ــه اینطور میپندارد که اگر خالف این تحقق پیدا
ً
کند اجتماع نقیضین میشود چون یقین دارد اینطرفش هست .اصال معنای اینکه
م ــن به چیزی یقین دارم این اس ــت ک ــه او را درواقع موجود میدانم .ا گ ــر او را درواقع
موجود دانستم و احتمال خالف هم نمیدادم ،میتوانم قائل بشوم که نقیضش هم
ً
امکان دارد؟ مس ــلما میگویم نقیضش اســـتحاله دارد .هرکسی که معتقد است به
ً
ّ
تحقق یکطرف از طرفین نقی ــض ،طبیعتا طرف مقابل را ممکن نمیداند ،محال
میداند.
ولی این اش ــتباه در کلمات بعضی از منطقدانان ما پیش آمد ،یعنی واقعیتش
این اس ــت که اگر سیر تاریخیاش را بررســـی کنید بعضی از منطقدانان ما کالم دو
ً
بعضا افرادی که ّ
تخصصی کارنکرده بودند آن را بد تفســـیر کردند؛
پهلویی گفتند و
ّ
ّ
بعد این تفس ــیر به یک متن درس ــی مث ــل کتاب المنطق مرحـــوم علمه مظفر ؟وضر؟
ً
ّ
واقعا منطقی نبودند ،کتاب المنطق ّ
مملو از اشـــکاالت
تبدیل ش ــد و مرحوم مظفر
منطقی اس ــت .از ابتدا تا انتهای مطالب در عمدۀ مباحث مهم اشتباه نوشتهشده
ّ
اس ــت ،ولی بههرحال کتاب درس ــی شده است؛ به خاطر اینکه مرحوم علمه مظفر
ً
ً
ّ
ّ
متخصص بودند و دانشـــمند
متخص ــص بودند ،در اصـــول واقعا
در فق ــه ک ــه واقعا
ً
بزرگی بودند و واقعا خوشبیان و خوشقلم هم بودند و بههرحال سبب شده کتابی
که ایش ــان تألیف فرمودند کتاب درس ــی شـــود ،بااینکه در منطق و حکمت چنین
ّ
تخصصی نداشتند.
ّ
بعــد عــده ز یــادی کــه بعدهــا ایــن کتــاب را بهعنــوان کتــاب درســی خواندنــد
ّ
همیــن تلقــی کــه در کتــاب المنطــق آمــده را بهعنــوان معیــار ســنجش فلســفه
اســامی تلقــی کردنــد ،مثــل بحــث دیــروز کــه ّ
البتــه ایــن قضــاوت ،قضــاوت
منصفان ـهای نیســت...
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سؤالکننده :اشکالش چیست؟
ً
آق ــای وکیل ــی :اش ــکال اصلی این اســـت که اصال ایـــن جمله معنادار نیســـت.
ای ــن ح ــرف که بگوییم «ما به چی ــزی یقین داریم و احتمال خـــاف هم نمیدهیم،
ام ــا امکان نقیض هس ــت» معنا ندارد؛ چون وقتی کســـی به چیزی یقیـــن دارد آن را
ّ
ّ
متحق ــق درواقع میداند ،احتم ــال خالف هم نمیدهد .اگـــر بخواهد آن را متحقق
ً
بداند طبیعتا نقیضش را هم محال میداند ،امکان نقیض مساوی است با اجتماع
نقیضین.
آن چیزی که در کالم قدما بوده این بوده اس ــت که شما وقتی یقین دارید گاهی
احتمال خالف -نه بالفعل بلکه بالقوة القریبة من الفعل -میدهید ،گاهی احتمال
خ ــاف بالقوة القریبة من الفعل هم نمیدهید ،اگر به خودتان مراجعه کردید ،باال و
پایین کردید دیدید که نه هرچقدر هم که تالش میکنید ،نمیشـــود در این مســـئله
تشکیک کرد ،اینها را میگویند یقین پایدار و بالمعنی االخص؛ اگر احتمال خالف
بالق ــوۀ القریب ــه من الفعل ب ــود -یعنی آدم وقتی بـــا آن کلنجار رفت توانســـت در آن
تشکیک کند -خب این میشود یقین بالمعنیاالعم یا یقین ناپایدار که فرومیریزد.
این در معرفت بشری مبنای ارزشگذاری بوده است.
ّ
کسانی که اهلفن هستند مثل علمه طباطبایی؟وضر؟ در رسالۀ برهانشان از ّاول
ّ
به همین ش ــکل تعریف کردند ،مرحوم مظفر چون تعریف در خاطر شریفشـــان جور
ّ
ّ
تلقی ش ــده اس ــتّ -
البته فقط مرحوم مظفر نیستند قبل از ایشانهم اتفاق
دیگری
افتاده اس ــت -بعد خواستند بسطش بدهند یک شـــرایطی برایش درست کردهاند.
گفتهاند :برای تحصیل یقین بالمعنی االخص باید یقین به خود گزاره داشته باشید،
یقین به بطالن خالفش هم داشته باشید ،یقین به تطابقش با واقع هم داشته باشید
ً
که این دیگر قوز باال قوز است ،یعنی این دقیقا همان نقطه انحرافی است که دیروز
هم حاال اشاره کردند.
یعنی آدم فکر کند بعدازاینکه یقین کردم الف درســـت است ،ال الف هم غلط
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اس ــت ،تازه بای ــد یقین پیدا کنم به تطابق .اگر کســـی فکر کند یقیـــن به تطابق چیز
جدیدی اس ــت با یک معضل معرفتشناســـی بزرگی مواجه میشـــود که دیروز هم
ّ
اینجا تذکر دادند و این را ّ
متأس ــفانه به کل فلسفه اســـامی نسبت دادند ،چون آدم
وقت ــی یقی ــن به چیزی پیدا کرد بع ــدازآن که نمیتواند یقین بـــه تطابق هم پیدا کند
چون تطابق یک نسبت است ،آدم وقتی میتواند یقین به تطابق پیدا کند که الف
را داش ــته باش ــد ،مابازای الف را هم در خارج داشـــته باشـــد ،هر دو را باهم مقایســـه
کند ،بعد یقین به تطابق پیدا کند بااینکه ما هیچوقت واقع را بهتنهایی در دستمان
نمیتوانیم بگیریم ،ما همیشه صورت ادراکی داریم ،ما همیشه گزاره داریم ،تصدیق
یش ــود انسان بگوید :تو به گزاره یقین پیدا کن ،بعد یک یقین اضافه پیدا
داریم .نم 
ک ــن به اینکه طرف مقابلش باطل اس ــت  ،بعد تـــازه یقین اضافه پیـــدا کن اینها با
همدیگر مطابق هستند.
ً
در دستگاه فارابی و بوعلی و امثال اینها ما کال یک یقین داریم ،میگوید وقتی
به چیزی یقین کردی ،تالش کن ببین میتوانی خرابش کنی یا نه؟ اگر خراب میشود
که هیچ ،بگذارش کنار ،اما اگر خراب نمیشود بدان که این معتبر است .میگوییم:
ً
تطابق با واقع از کجا معلوم میشود؟ میگوید :اصال خود یقین یعنی تطابق با واقع،
ً
یقین از نگاه کس ــی که یقی ــن میکند ،چیزی جز تطابق با واقع نیســـت؛ اصال یقین
کردن معنیاش این است که او را نفس واقع میبیند و چیزی جدا از واقع نمیبیند.
حاال به این بحث میرسیم.
مصادیق یقینیات در کالم فالسفه و مبنای آنها
اجازه بدهید برگردم به یک نکتۀ دیگری باز دوباره ادامه این را عرض کنم.
ببینید :در دس ــتگاه ارسطویی وقتی ارســـطو درباره یقین صحبت میکرد ،با آن
یک معامله خیلی س ــادهای میکرد .ارسطو در کتاب خودش میگوید که ّ
یقینیات
دودس ــته اس ــت :یک دسته قضایای یقینی ّاولیه ،یک دســـته هم قضایای تجربی.
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وقتی به او میگوییم قضایای تجربی مثل چه؟ میگوید قضایای تجربی مثلاینکه
ّ
سقمونیا مس ــهل صفرا اس ــت ،یا مثلاینکه بگوییم :قرص استامینوفن مسکن درد
است ،ارسطو به اینها میگفت ّ
قضیه یقینی.
اینطور قضیهها چه مقدار استواری دارند ،چقدر استحکام دارند؟ خب معلوم
اس ــت اینها استحکام و اس ــتواری آنچنانی در وجودشـــان نیست ،مبتنی بر یک
تجربه هستند ،ولی ارس ــطو اینها را یقینی میدانست .در بعضی از عبارتهایش
ارس ــطو میگوید حدس دو نوع اس ــت؛ حدس ّ
ظنی داریم و حدس قطعی .میگوید
ً
حدس ّ
ظنی مثلاینکه مثال شما یک دشمنی دارید ،شما از دور که میآیید همزمان
میبینید که دشمن شما شروع کرد در گوش بغل دستیاش حرفی را زدن ،خب شما
ً
حدس میزنید حتما دارد بدگویی ش ــمارا میکند چون میدانید که با شما دشمن
اس ــت .تا ش ــما وارد شدید شروع کرد یک اشـــاره به شما کرد و شـــروع کرد صحبت
کردن .خب این حدس ،حدس ّ
ظنی است.
یک حدس دیگری داریم که حدس قطعی اســـت مثل چه؟ میگویند :حدس
قطعی مثلاینکه ما احواالت کرۀ ماه را بررسی کردیم ،دیدیم کرۀ ماه هر وقت مقابل
خورش ــید اس ــت قرص کاملش روش ــن اســـت ،هر وقـــت خطش عمود بر خورشـــید
ً
است ،مثال در حالت تربیع است یکچهارمش روشن است ،هر وقت همان طرف
است که خورشید است ،میرود در محاق و تاریک میشود ،ما از بررسی کردن این
نس ــبتها و تکرارش ،حدس قطعی زدیم که نور ماه از خورشـــید به دســـت میآید.
اآلن این حدس قطعی از جهت فلس ــفی چه مقدار پشـــتوانه دارد؟ ارســـطو میگوید
قضیهّ ،
این ّ
قضیه یقینیه اس ــت .میگوید چون من بهعنوان یک دانشـــمند وقتیکه
مینش ــینم احواالت ماه را رصد میکنم ،بررســـی میکنم ،مدام زوایای مختلفش را
ً
نگاه میکنم؛ میبینم دقیقا نسبت چرخشش با خورشید با نسبت روشن و خاموش
ً
شدنش با همدیگر هماهنگ است .عالوه بر این گاهی مواقع مثال خسوف میشود
ً
یا گاهی مواقع کسوف میشود ،اینها را که میبینم کامال یقین میکنم که نورش از
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نصاب یقینی است که در دستگاه ارسطو وجود
خورشید بهدستآمده است ،این
ِ
داشته است.
لذا ارس ــطو خودش میگفت یک گروه از ّ
یقینیاتّ ،اولیات هســـتند و یک گروه
مجربات ،گاهی هم در بحثهای دیگر اشـــاره میکرد که ّ
هم ّ
حســـیات هم یقینی
هستند ،گاهی هم اشاره میکرد که حدس یقینی هم داریم .در دستگاه اسالمی یک
یقینیاتّ ،اولیات داریم و ّ
ّذره اینها را توس ــعه دادند ،گفتند که در اقسام ّ
مجربات
ً
داریم و حدس ــیات داریم و بعد مثال محسوســـات و مشاهدات داریم و بعد چون در
مباحث کالم اسالمی ،بحث تواتر و نقل خیلی کاربرد داشت ،متواتر را هم گذاشتند
کنار آنها .متواترات چقدر اعتباردارند؟ شما میدانید که ضریب اعتبار متواترات
مثل ّاولیات نیست ،اما ارسطو به اینها میگفت یقینی.
ع ّ
متأس ــفانه میآییم یقیـــن را بد تعریف میکنیم ،بعد که یقین را
ما بعضی مواق 
ب ــد تعریف کردیم بهجای اینکه برویم تعریفمان را درســـت کنیـــم میگوییم :اینها
ّ
بهاش ــتباه متواترات را هم گذاشتند جای یقینیات ،بعد میگوییم :اینها سد باب
ً
معرفت کردند بااینکه ّ
قضیه دقیقا برعکس اســـت ،آنقدر فیلســـوفان اسالمی باب
یقین و دانش را وسیع دانستند که متواترات را هم ریختند در ّ
یقینیات ،حدسیات
مجربات را هم ریختند در ّ
یقینیاتّ ،
را هم ریختند در ّ
یقینیات ،محسوسات را هم
یقینیات و تعریفشان از یقین یک تعریف خیلی ّ
ریختند در ّ
عام و واسعی بوده .البته
گفتهاند که آن یقینی که از همه محکمتر است یقین حاصل از اولیات و محسوسات
ً
است  -حاال انشاءاهلل در بحث میرسیم  -و گفتهاند ما در فلسفه مثال از همۀ این
اقسام میتوانیم استفاده کنیم ،چون سروکار فلسفه با برهان است و برهان مبتنی بر
این بدیهیات ششگانه.
خب در دس ــتگاه ارس ــطو وقتی میگفتیم حدس میزنیم -اگر سروران حوصله
کنن ــد برون ــد تاریخچه این بحث را مراجعه کنند -یا تجربـــه میکنیم ،این حدس و
ً
تجربه مبتنی بر چه چیزی بود؟ در دس ــتگاه ارســـطو حدس و تجربه دقیقا مبتنی بر
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نظریه حساب و احتماالت است؛ یعنی ارسطو میگوید شما وقتی با یک پدیدهای
مواجه میشوید و آن را تکرار میکنید ،تکرار میکنید ،تکرار میکنید ،در اثر این تکرار،
یقین پیدا میکنید؛ این یقینی اس ــت که کمکم حاصل میشود ،چون مدام درصد
احتمال مخالف ضعیف میشود انسان کمکم یقین میکند .ارسطو میگفت :وقتی
ً
ً
سبب است ،پس طبیعتا همیشگی است.
چیزی تکرار میشود ،تکرار آن حتما عن ٍ
خیلی هم خودش را ّ
مقید نمیکرد که این نظام حساب احتماالت را توضیح بدهد.
اینیک چالش خیلی مهمی در دستگاه ارسطویی است که ارسطو به توضیح نظام
َّ
مدو ن نکرد .خب
حس ــاب احتماالت نپرداخت یعنی نظام حساب احتماالت را
ً
ما در این قضیه مدیون زحمات غربیها هســـتیم که تقریبا از قرن هفدهم به بحث
نظام حساب احتماالت پرداختند.
دو برخورد نسبت به دستگاه ارسطو
ول ــی دو تا رویکرد اینجا وجود دارد؛ یک رویکرد قرائت اشـــتباه از ارســـطو اســـت
ً
ً
که ارس ــطو حس ــاب احتماالت را اساســـا قبول نداشـــته و اصال این روش منطقی در
ً
دس ــتگاه ارسطو نبوده است؛ این قرائت یقینا از ارسطو و از فیلسوفان اسالمی باطل
ً
اس ــت ،چرا ک ــه اینها واقعا به حس ــاب احتماالت معتقد بودنـــد و به همین خاطر
تواتر را که پسـ ـتترین مرتبه حس ــاب احتماالت است و خیلی ازنظر فرمول حساب
احتم ــاالت ،درصد خطا در آن باال اس ــت ،جزء ّ
یقینیات گذاشـــتند و همۀ اینها
را پذیرفتند و بر این اس ــاس در فلسفهشـــان کارهای بســـیاری انجام دادند که حاال
بعضی از نمونههایش را عرض میکنم.
قرائت دوم این است که بگوییم :فیلسوفان اسالمی به نظام حساب احتماالت
معتقد بودند ولی نظام حساب احتماالت را استخراج نکردند ،یعنی این را تبدیل
ّ
ّ
خصوصیات کامـــل نکردند .آن
یش ــدۀ منظم با شـــرایط و
ب ــه یک نظ ــام دستهبند 
کاری که در نظام قیاس کردند ،نس ــبت به نظام حساب احتماالت انجام ندادند و
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ً
نهایتا قویترین تالش در بین دانش ــمندان مســـلمان از مرحوم شهید صدر است در
همین کتاب مبانی منطقی استقراء که حاال ایشان تا زمانی که آن کتاب را تألیف
ّ
کرده بودند معتقد بودند که دانش ــمندان غربی هم تابهحال موفق نشدهاند که نظام
ً
ً
حس ــاب احتماالت را کامال روش ــمند کنند و ایشان تالش کردند در آن کتاب واقعا
ّ
این را روش ــمند کنند ،حاال تالش ش ــهید صدر چقدر موفق بـــوده یا نبوده باید آنجا
دنبال کرد .اینکه بعد از ایشانهم غربیها چه تالشهایی کردند ،بنده واقعیت امر
ّاطالعی ندارم.
ً
ولـی بههرحـال ارسـطو و اتباعـش کاملا بـه نظـام حسـاب احتمـاالت معتقـد
ً
ّ
هسـتند ،همیـن اشـتباه دقیقـا در کتـاب شـهید صـدر هـم اتفـاق افتـاده اسـت،
یعنـی شـهید صـدر هـم چـون قرائتشـان از منطـق ارسـطویی و فلسـفه ارسـطویی
ً
اصلا قضایـای ّ
مجربـات را در
همیـن قرائتـی اسـت کـه در المنطـق آمـده ،از ابتـدا
فلسـفه ،اشـتباه توضیـح فرمودنـد ،حدسـیات را هـم اشـتباه توضیـح فرمودنـد ،بعد
ً
نهـا کـه اصلا جـواب نمیدهـد پـس مـا برویـم یـک الگـوی جدیـدی
گفتهانـد :ای 
ارائـه دهیـم.
ّ
البت ــه ایش ــان بعدازاینکه نظریۀ خودشـــان را ارائـــه میکنند ،به اواخـــر کتاب که
میرس ــند ،میگویند :با این توضیحاتی که ما دادیم شـــاید بشـــود نظر ارســـطو را طور
دیگ ــری بخوانی ــم و از ّاول مینش ــینند و یـــک قرائت جدیـــدی از دیدگاه ارســـطو در
ّ
مجرب ــات ارائه میدهند؛ آنجا اش ــاره میکنند که اگر ارســـطو منظورش این اســـت،
حرف خوبی گفته است ،فقط بسطش نداده؛ و واقعیتش این است که شما وقتی به
ً
کلمات ارسطو نگاه میکنید تصدیق میکنید که ارسطو یقینا حرفش همان چیزی
اس ــت که ایش ــان در فصلهای آخر کتـــاب بیان میکنند و ّ
حـــق مطلب هم همان
1
است.
یقینی که در فضای فلس ــفه اسالمی گفته میشـــد علیرغم تصوراتی که امروزه
ُ .1
ّ
المنطقیة لالستقراء ص  ۴۵۴صیاغة جدیدة للمنطق األرسطی.
األسس
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ً
یش ــود که یک یقین خیلی پرپیچوخم و عجیبوغریبی اســـت ،یک
بعضا القاء م 
یقین خیلی سادهای است که حدس و تجربه و تواتر هم در آنجا میشودّ .
البته آنها
وقتی به بحث حدس میرس ــیدند خود ارســـطو و فارابی و شیخ ّالرئیس میگفتند:
حدس یک مس ــئلۀ ش ــخصی اس ــت و قابلانتقال به دیگران نیســـت چرا که نظام
َّ
َّ
مدو ن
ـدو ن نبوده و وقتی نظام حســـاب و احتماالت
حس ــاب احتماالت خیلی م ـ
نباشد قابلانتقال دادن هم نیست.
ّ
ً
هنوز هم که هنوز اس ــت ما در انتقال دادن حدســـمان موفق نیستیم ،یعنی مثال
وقتی یک کارآ گاه یک صحنه را تماش ــا میکند و بر اســـاس تماشـــا کردن صحنه با
ّ
قاطعیت میگوید فالن کس قاتل اس ــت ،وقتی به او میگویند :چطوری یقین پیدا
کردی؟ هفت ،هش ــت ،ده تا شاهد ردیف میکند ولی شواهدی که ردیف میکند
ً
معموال برای بنده که کارآ گاه نیس ــتم یقین آور نیست ،میگویم :خب چطور؟ شاید
چیز دیگری باش ــد میگوید :اگر تو کارآ گاه بودی ،اگر تجربه داشتی ،اگر آمار داشتی
نسبت به اینها یقین میکردی.
بههرح ــال پس آن چیزی که ما دنبالش هســـتیم چیزی هســـت کـــه یقینی را در
ً
یک چنین نصابی -که یک امر کامال متعارف و معقول اســـت -به انسان ارائه کند.
ً
اگر کس ــی بهاش ــتباه بیاید یقین فلس ــفی را طور دیگری توضیح بدهـــد بعد طبیعتا
یش ــود بگوید فیلسوفان طرحی ریختند که جای تجربه و استقراء در نظام
مجبور م 
ً
ن هم از تجربه
علوم خالی ماند بااینکه واقعا اینطور نیســـت ،فیلســـوفان ما خودشا 
و اس ــتقراء اس ــتفاده میکردند .بله اینیک واقعیتی در تاریخ علم هست که  -حاال
عوامل مختلف هم دارد ،یک عاملش کمبود ابزارهای تجربه است ،چون دسترسی
ب ــه ابزارهای تجربه نداش ــتهاند ،هنوز تلســـکوپ اختراع نشـــده بود ،میکروســـکوپ
اختراع نش ــده بود و همچنین دس ــتگاههای دیگر -در ارزیابـــی پدیدهها از ابزارهای
ّ
حس ــی کمتر اس ــتفاده میکردند و لذا بیشـــتر فکر میکردند .ولی در روش تفکرشان
اینطور نبود که تجربه را معتبر ندانند.
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نسبت استقراء و تجربه
اگر ش ــما این ن ــگاه را یک مق ــداری عمیقترش کنیـــد و به عقـــب بروید ّ
متوجه
میشوید که فیلسوفان ما هیچوقت استقراء را هم کنار نگذاشتند .یک اشتباهی بعد
ًّ
از شیخ ّالرئیس شکل گرفت و آن این بود که افراد فکر کردند تجربه با استقراء کل دو
ّ
ً
تا پرونده مستقل از هم دارند بااینکه اصال اینطور نبوده و اینطور نیست ،پیشینیان
ما به تجربیاتی که محدود بود میگفتند اســـتقراء ،به تجربیاتی که دامنهاش خیلی
یش ــد میگفتند تجربه و به همین شکل حدســـیاتی که دامنهاش محدود
وس ــیع م 
بود را میگفتند حدس ّ
ظنی ،حدس ــی که آمارش بـــاال میرفت و قرائنش زیاد بود را
میگفتند حدس قطعی .حدس قطعی و تجربه را میآوردند در بدیهیات ،بهعنوان
یک امر یقینی ،آن حدس ــی که حدس ّ
ظنی بود را میبردند در مظنونات ،استقراء را
ً
هم میبردند در مظنونات؛ یعنی اصال ما در دســـتگاه معرفتشناسی قدیم برایمان
تجربه چیزی ورای اس ــتقراء نیس ــت ،میگویند شما از اســـتقراء ظن پیدا میکنید،
وقتی آمار تجربه باال میرود به حدی که به قول آنها میشود اکثری  -که حاال اینجا
ً
بحثی هست که این اکثری را دقیقا چطور باید تعریف کنیم -میشود یقین.
ش ــیخ ّالرئیس وقتی با این مس ــئله مواجه شـــد گفت خب چه میشـــود که این
ظن ما تقویت میشود و تقویت میشود تا جایی که از آن یک مرحله یقین حاصل
یش ــود؟ در عبارات برهان ش ــفا گاهی میگوید«ُ :یشـــبه أن یکون فی قوة قیاسیة»
م 
میخورد که قیاس خفی اینجا باشد 1.این ُ«یشبه ان یکون فی قوة قیاسیة» -که حاال
در بعضی عبارات ش ــیخ این ُیش ــب ه هم نیســـت فقط میگوید قوة قیاســـیة -کمکم
ً
تبدیل ش ــد به یک قیاس ّ
خفی خیلی عجیبوغریبی که بعدا تقریرهای مختلف
از این قیاس خفی ارائه کردند ،بعد در نســـلهای بعد ّردیههای بسیار زیادی بر این
قی ــاس خفی مطرح کردند ک ــه این قیاس خفی کـــه اینها گفتهانـــد کارایی ندارد.
.1چنیــن تعبیری(یشــبه ان یکــون فی قوة قیاســیة) در کتب شــیخ یافت نشــد .در اشــارات میگو یــد :و أما
المجربات  ....ال تخلو عن قوة ما قياسية خفية تخالط المشاهدات ...االشارات ،ص.35
هرچند عبارت «ال تخلو عن قوة “ما”» چه بسا خالی از اشعار به ضعف وجود چنین قیاسی نباشد.
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ّ
بااینکه آن چیزی که مدنظر ارس ــطو بود همان نظام حســـاب احتماالتی اســـت که
همیشه در همه زندگی ،انسان با آن زندگی میکند.
ً
بل ــه این نظام حس ــاب احتم ــاالت را ما اگر خواســـتیم روشـــمندش کنیم واقعا
پیچیده است و مرحوم شهید صدر هم آنجا ّ
مفصل میگویند که همین دانشمندان
ّ
منظم بچینندّ ،
حتیکسانی که
بزرگ غربی هم هیچکدامش ــان موفق نشـــدند آن را
نظریه حس ــاب احتماالت را تدو ی ــن کردند ،در آخر نتوانســـتند آن را کامل توضیح
ً
ّ
دهند ،ولی فطرتا انس ــان میفهمد که گاهی در اثر تفکر کردن ،آهستهآهسته برایش
یش ــود و میفهمد بعضی از این یقینها پایدار هستند و قابل نقض
یقین حاصل م 
کردن هم نیستند.
ّ ً
ً
پس ببینید :فیلسوفان ما اوال نیامدند بگویند ادراک غیر یقینی غلط است ،ثانیا
یقین بالمعنی االخ ــص را آنقدر پیچیده تعریف نکردند که حدس و تجربه بیرون
برود؛ و باالترین شاهد برای اینکه یقین بالمعنی االخص یک چنین شرط و شروطی
ندارد این اس ــت که تواتر و حدس و تجربه را همه را در دل یقین بالمعنی االخص و
ً
جزء مبادی برهان گذاشتند و واقعا به آنها در عرض مسائل برهانی اعتنا کردند.
پاسخ به اشکال سوم :یقینی بودن محسوسات در فلسفه اسالمی
مس ــئلۀ س ــوم اینجاس ــت که دیدگاه فلســـفه اســـامی نســـبت به محسوســـات
چیست؟ نگاهی درگذشته بوده که میگفتند :محسوسات یقین بالمعنی االخص
هس ــتند ،مثلاینکه بنده میبینم این بطری آب در مقابل بنده اســـت یا این قندان
ً
ً
ّ
در مقابل بنده است ،طبیعتا یقین میکنم و معموال انسانها یک چنین تلقی دارند
ک ــه نس ــبت به اینها یقی ــن دارند و تردیدی هـــم به خرج نمیدهند .ایـــن دیدگاه در
ً
به ــا ب ــوده و معموال محسوس ــات را در عرض ّاولیات و در عرض حدســـیات و
کتا 
تجربیات و امثال آن میشمردند.
دیروز مناقش ــه کردند گفتند نه این مسئله اآلن رد شـــده و قابلاعتماد نیست و
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نمیشود به آن اعتنا کرد و فیلسوفانی که مقدماتشان یقینی نیست چطور میخواهند
ّ
ب ــه اینها یقین کنند؟ خب ای ــن حرف ،حرف جدیدی نیســـت .مرحوم ملصدرا
هم آخر جلد س ــه اس ــفار ،هم اواس ــط آن به این بحـــث پرداختهاند کـــه آیا قضایای
محسوس ــات ّ
قضیه یقینیه هستند یا نه؟ ایشـــان میفرمایند :قضایای محسوسات
جزء قضایای یقینیه نیس ــتند .لکثرة الخطإ فی الحـــواس .بعد میفرمایند :قضایای
محسوسه قضایای حدس ــیه تجربیه هستند ،یعنی اقسام یقین را جابجا میکنند.
قضای ــای محس ــوس به حس ظاه ــر را ،از دل محسوســـات برمیدارنـــد و میگذارند
ّ
ً
در دل قضای ــای حدس ــی و تجربی 1و حتمـــا دیدهاید که مرحوم ملصدرا در رســـالۀ
منطقش ــان و جاه ــای دیگر و قبل از ایشـــان هم دیگران ،گفتهانـــد که واقعیتش این
اس ــت که حدس ــیات و تجربی ــات و متواترات را بایـــد با همدیگر ادغـــام کرد؛ چون
هم حدس ــیات ،هم متواترات و هم تجربیات همهاش از مقولۀ حساب احتماالت
ّ
2
است .به تعبیر اینها کلها الیخلو من الحدس.
لذا ما در تقس ــیمبندی نهایی در معرفتشناسی اسالمی ،میگوییم بدیهیات
س ــه قس ــم اس ــت؛ یک قس ــم ّاولیات اســـت ،یکی علوم حضوریه اســـت و دیگری
حدس ــیات؛ بهعبارتدیگ ــر بدیهی ــات ّاولیه ،علـــوم حضوری و قضایای حســـاب
احتماالتی که اینها س ــه پایۀ معرفت بشری هستند .قضایای حساب احتماالتی
ک قســـم
ی همان حدســـیات معروف اســـت و ی 
یک قس ــمش متواترات اس ــت ،یک 
خ حدس است و حدس در کلمات
هم قضایای تجربی اس ــت ،اینها هم ه از ســـن 
پیش ــینیان یعنی حس ــاب احتماالت .بعد از اینها هم یک دســـته علوم حضوری
 .1الحكمــة المتعاليــة فــي األســفار العقلية األربعــة ،ج  ،3ص  498فصــل ( )2في أن الحــواس ال تعلم أن
للمحسوس وجودا بل هذا شأن العقل.
ّ
ّ
ّ
ّ
ت متكــررة مفيدة
ق لها أصنــاف :أولها «المجربات» و هى مشــاهدا 
ت علــى قاعــدة االشــرا 
الحدســيا 
 .2و
ّ
ّ
بالتكــرار يقينــا تأمــن النفس فيه عن االتفاق ،كحكمك بأن الضرب بالخشــب مؤلم… و من الحدسـ ّـيات
«المتواترات» و هى قضايا يحكم بها االنسان لكثرة الشهادات يقينا و يكون الشيء ممكنا فى نفسه و تأمن
النفس عن التواطؤ… مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،ج، 2ص .41
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هستند و دستۀ دیگر قضایای ّاولیات.
ّ
ً
مرحوم ملصدرا هم تذکر دادهاند که شما وقتی مثال یک قندی را میبینید ،آن
چیزی که بهعنوان ّ
حس باطن -یا به تعبیر دیگر علم حضوری -بدیهی است ،این
اس ــت که من قند میبینم ،ولی اینکه «قند در خارج وجود دارد» بدیهی نیســـت،
لذا اینکه بگوییم محسوس ــات نسبت به عالم خارج بدیهی هستند ،این صحیح
نیس ــت .ما چطور یقین میکنیم که چیزی هم در خارج وجود دارد؟ به قول ایشان:
بالح ــدس و ّالتجرب ــه؛ یعن ــی در اثر تک ــرار تجربیاتی کـــه از کودکی داشـــتهایم یقین
ّ
ً
میکنیم که این چیزهایی که من میبینم مســـتقل از من هستند و صرفا وابسته به
من نیستند.
ّ
م ــا در زندگیمان با م ــوارد متعددی ســـروکار داریم ،میرویم ،میآییم ،با اشـــیاء
برخ ــورد داریم ،تم ــاس میگیریم ،برمیداریـــم ،میگذاریم ،در این داد و ســـتدها در
مجموع ــۀ ای ــن تعام ــات یک مس ــئله برایمـــان یقینی میشـــود و آن این اســـت که
میفهمی ــم :چیزی ورایمان و مس ــتقل از ما هســـت کـــه ما در حین تمـــاس در حال
ً
تماس با او هستیم ،اینطور نیست که همهچیز ساختۀ نفس خود ما باشد و صرفا ما
تولیدکننده جهان واقع باشیم .ما چه هستیم؟ ما ادرا ککنندۀ جهان واقع هستیم.
ای ــن بالحدس و التجربه به دس ــت میآیـــد (که در این رابطه بـــاز اگر حوصله کردید
مرحوم شهید صدر همان کتاب بهعنوانفصلی تالش کردند که توضیح بدهند :آیا
واقعیتی ورای ادراکات ما هست یا نه؟ و درنهایت گفتهاند :بله بر اساس این شواهد
حساب احتماالتی ،واقعیتی ورای ما هست)1
ّ
هیچکس دیگری بعد از ایش ــان (جناب ملصدرا) نگفته قضایای محسوسات
خ ــودش نفس واقع اس ــت که بعد ما بیاییم اشـــکال کنیم که علـــوم روز اینها را رد
کرده اما فلس ــفۀ شما هنوز درگیر این مطالب اســـت .بلکه خود فالسفه از قبل ،این
ّ
ّ
متذکر ش ــدهاندّ .
حتی همانطور که گفته شـــد ،قبل از ملصـــدرا هم این مطلب
را
ّ
استقرائیة.
 .1األسس المنطقیة لالستقراء ،ص  :۵۲۷معرفتنا بالواقع الموضوعی للعالم
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ی هس ــت ولی ایشـــان خیلی روشـــنتر و واضحتر این مسئله را
البالی عبارات بعض 
بیان کردهاند.
پس یکی از پایههای معرفت بشری از نگاه حکما ّاولیات است ،یکی قضایایی
اس ــت که با علم حضوری اس ــتفاده میشـــود و دیگری هم قضایای حدسی و البته
قضایای حدسی ضریب اطمینان و ضریب آرامشبخشیاش گاهی کمتر است از
ّاولیات ،گاهی مواقع هم واقعیت امر کمتر از ّاولیات نیســـت بلکه بیشـــتر از ّاولیات
است و یا مساوی آنها است.
ً
مث ــا در آن مثال معروفی که بزرگان میزنند که یک کتابی کســـی دســـت شـــما
بده ــد و بگوید که این کتابی که اآلن داری میبینی نویســـنده نـــدارد بلکه ّ
بچهای
نشس ــته بود و مدادی دس ــتش بود و همینطور که مداد را داشـــت تکان میداد بعد
ً
ً
از مثال بیس ــت یا سی س ــاعت این کتاب علمی بهصورت کامال اتفاقی تولید شد،
ً
خب ش ــما یقین میکنید این حرف غلط است و اصال احتمال نمیدهید که یک
ً
مثال ملکی قلم را در دست گرفته و ّ
ّ
بچه را تکان
بچه بدون مدیریت بیرونی-نه اینکه
مـ ـیداد -احتمال نمیدهید که ّ
بچهای بدون مدیریت بیرونی خودبهخود توانســـته
ب علمی تولید کند .این گزاره ،گزاره حدسی
باشد در اثر حرکت دستش چنین کتا 
اس ــت ،حدسش هم یقینی است ،ارزشش هم به میزان ّاولیات است ،یعنی انسان
هیچ تردیدی در آن نمیکند.
پاسخ به اشکال چهارم :عدم اعتناء به وجدانیات در فلسفه
مس ــئلۀ بعدی این است که آیا فیلســـوفان ما در فلسفه قضایای وجدانی را کنار
گذاشتند؟ یعنی  -اینطور که دیروز گفته شد -گفتند :فقط و فقط ّاولیات و قیاس
ً
ً
و ما را از وجدانیات محروم کردند؟ این حرف یقینا اشتباه است .اصال فلسفۀ ما اگر
نگوییم بیشتر بر وجدانیات مبتنی است تا مسائل حدس و عالم خارج و به عبارتی
حدس و حس ،حداقل این است که هر دو اینها وزان باالیی دارند.
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ّ
این مطلب بخصوص در دس ــتگاه ملصدرا پررنگتر اســـت .ایشـــان ّاول اسفار
میگوید :فهم صحیح همه معارف مبتنی بر معرفت نفس اســـت ،معرفت نفس از
چه جنس ــی اس ــت؟ معرفت نفس از ابتدا تا انتها از جنس مســـائل وجدانی است.
ً
شما در مباحث نفس از ّاول چه میگویید؟ میگویید :اوال من خودم را مییابم و در
ً
ثانیا در موجود ّ
مادی حضور وجود ندارد درنتیجه من
خودم حضور احساس میکنم
ّ
مجرد هس ــتم یا اینکه میگویید :من ادراکات کلی دارم ،پس من ّ
ّ
مجرد هستم؛ بعد
ّ
میگویید من احاطه دارم و آنگاه نس ــبت علی معلولی احاطی ترسیم میشود ،بعد
حسی و خیالیتان مقایسه میکنید ،میگویید :ادراک ّ
بین ادراکات ّ
حسی و خیالی
نسبتش ــان این است ،بعد بعضی از اینها مابازای ّ
حسی دارند و بعضی ندارند که
معقول ّاول و ثانی درست میشود؛ اینیک بخش آن است.
ّ
مازاد بر این هم حکمایی مثل مرحوم ملصدرا معتقدند که قضایای وجدانیات
ّ
دیگران هم میتواند برای ما مقدمۀ برهان قرار بگیرد .یک جملۀ معروفی شیخ اشراق
ّ
دارد -یا شاید قطبالدین شیرازی در شرح شیخ اشراق -که میگوید :همانطوری
که أرصاد دانش ــمندان علوم نجوم و ستارهشناســـی وقتیکه بـــا همدیگر توافق پیدا
میکند برای انس ــان یقینآفرین اس ــت ،یعنی ما از مجموعه رصدهای دانشمندان
علم رصد یقین میکنیم که فردا س ــاعت فالن ،ثانیه فالن خســـوف اســـت ،شـــک
ّ
متخصصین حاصل شـــده اســـت -
ه ــم نمیکنیم -ک ــه درواقع اینجا تواتر در کالم
میگویی ــم به همین ش ــکل أرصاد علمای علـــم باطن هم برای انســـان گاهی یقین
آور اس ــت .اگر همۀ کس ــانی که اهل شـــهود بودند گفتند :ما در عالم باال هم چیزی
مش ــاهده کردیم ،وقتی شما دیدید علمای اهل شـــهود در مکانهای مختلف دنیا
با تربیتهای مختلف ،روحیات مختلف ،یک پدیدهای را یکســـان شـــهود کردند
1
خب کمکم نسبت به آن یقین میکنید و تردیدی حاصل نمیشود.
ّ
( .1فصل  9فى اثبات العقول التى هى ارباب االنواع) و اذا فعلوا هذا ليس لنا أن نناظرهم؛ و اذا كان المشاؤون
فــى علم الهيئة ال يناظرون بطلميوس و غيره حتى ّان ارســطو ّ
يعولعلــى أرصاد بابل ،ففضالء بابل و يونان
ّ
و غيرهم ّكلهم ّادعوا المشاهدة فى هذه األشياء ،فالرصد كالرصد و االخبار كاالخبار و تأتى ّ
التوسل
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ّ
ً
ی این اســـت که میگویند
اتفاق ــا یکی از اتهامات جناب ملصدرا از نگاه بعض 
ایش ــان در اعتماد به ش ــهود افراط کردند چرا که آمدند به شـــهود عرفا اعتماد کردند
و ش ــهود عرفا را مبنای اس ــتدالل قراردادند! این عجیب اســـت که علیرغم اینکه
ّ
مخالفین فلسفه و عرفان میآیند اینطور اتهام میزنند ،در جلسه دیروز گفتهشده
که فلس ــفه اسالمی سبب ش ــده که ما به وجدانیاتمان هم اعتماد نکنیم 1و ّ
البته هر
ّ
ّ
دو اته ــام غلط اس ــت چون مرحوم ملصـــدرا و امثال اینها یک جـــا به وجدانیات
ش ــخصی اعتم ــاد میکنند که خب همه دارند و مشـــترک اســـت و یـــک جا هم به
وجدانیات دیگران اگر در آن تواتر حاصل بشود اعتماد میکنند ،اگر هم تواتر حاصل
نشد به آن اعتماد نمیکنند.
ً
پ ــس ببینید :اصل آن س ــخنی که قرار بود نتیج ه گرفته شـــود ،اصـــا قابل دفاع
نیس ــت ،اینکه ما بیاییم و بگوییم فلســـفۀ اســـامی وجدانیات را رها کرده اســـت،
اعتبار تجربه را زیر س ــؤال برده اس ــت ،مـــا را از معرفتهای قرآنـــی و وحیانی محروم
ً
کرده ،اس ــت؛ این سخن اصال مطابق با واقع نیســـت .همۀ اینها از نگاه فیلسوفان
اسالمی سر جای خودشان هستند
حاال باید برویم س ــراغ آن اش ــکاالت مبنایی ،ببینیم این یقینی که ما در فلسفه
اسالمی دنبالش هستیم از کجا حاصل میشود؟ چون ما قرار شد در سیر معکوس
حرکت کنیم.
ّ ّ
كتأتى ّ
ّ
الروحانى… .مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،ج ،1ص.460
ل بالرصد
التوس 
بالرصد الجسمانى
همچنین شهرزوری شارح حکمت االشراق میگوید« :و اذا اعتبرنا رصد ارشميدس و ابرخس و بطلميوس
ّ
و غيرهم من ارباب االرصاد في االرصاد الفلكية و الحركات السمائية و تبعهم الخلق على ذلك و قلدوهم
و بنــوا علــى ارصادهــ م علومــا كثيرة ،كعلــم الهيئة و النجــوم و الزيجــات و غير ذلك ،فكيــف ال يعتبر قول
اساطين الحكمة و النبوة و تقليدهم في اشياء شاهدوها في خلواتهم و رياضاتهم و ارصاده م الروحانية؟»
شرح حكمة االشراق (الشهرزورى) ،ص .392
 .1کالم آقای سبحانی :به دلیل اینکه دستگاه مبتنی بر علم حصولی درست کردیم و صورت درست کردیم
ً
و گفتیم معرفت حتما باید تبدیل بهصورت بشود ،از معرفتهای وجدانی محروم شدیم .ما از وحی محروم
ّ
شدیم چون گفتیم :گزاره قرآنی یقین بالمعنی االخص نیست ،پس قرآن و روایات و سنت را کنار بگذارید.
خــب جایــش چه چیــزی بگذاریــم؟ جایش به ما ّ
حسـ ّـیات تحویل میدهیــد که آنهم همین نوع اســت.
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ّ
ســؤالکننده :ببخشــید اســتاد! دیــروز فرمودنــد فلســفه مدعــی اســت کــه
نتیجهای به ما ارائه میکند که یقین به معنای خاص اســت؛ درصورتیکه
که آن مقدمات و فرایندی که برای ما در نظر گرفته-حاال این چیزی که ایشان
گفتند -مفید یقین به معنی خاص نیســت .به همین دلیل نمیتوانیم به
آن نتیجهای که میخواهیم ،برسیم .اینطور نگفتند که فالسفه گفتهاند
این گزارهها را کنار بگذارید .متواترات در دستگاه فلسفی ما هست ولی این
با آن نتیجهای که شما میخواهید برسید همخوانی ندارد.
آقای وکیلی :ایش ــان دو مطلب فرمودند .یک مطلبی که فرمودند این بود که این
ّ
مقدماتی که اینها به ما میدهند ما را به آن آرزو که میخواهیم برسیم نمیرساند،
اینیک مسئله بود ،یک مسئلۀ دیگر این بود که گفتند :اینها از اول در را بستهاند؛
جملهای که ایشان گفتند این بود که :ما وظیفهداریم باب معرفت را توسعه بدهیم،
ً
1
بگوییم :اصال چه کسی گفته که فقط دنبال یقین برو؟ دنبال غیر یقین هم برو.
هر دو مطلب اشتباه است ،اینکه بگوییم ما باید باب معرفت را توسعه بدهیم،
این کار چیزی نیس ــت که ما امروز الزم باش ــد آن را انجام بدهیم ،از ابتدا خودشـــان
باب معرفت را توس ــعه دادهاند؛ از ابتدا ارســـطو گفته بود :ما یقین داریم و غیر یقین
ّ ً
و ازهر دو مس ــیر هم میتوانی حرکت کنی و اتفاقا ارســـطو ســـعی کرد قوانین خطابه و
 .1کالم آقای سبحانی :ادعای ما این است .۱ :فلسفۀ اسالمی مبتنی بر نظام عقالنی طبیعی بشر که چند
روشــی و پلی متدیک اســت ،باید از اول انواع و گونههای معرفت را به رســمیت بشناسد .۲ .از آرزواندیشی
دســت بکشــد ،بشــر دارای مراتب معرفت اســت ،یقینی که شــما تصویر میکنید در عالم یافت مینشــود
جســتهایم مــا .آن معرفــت مربــوط به یک گزارههــای خیلی خیلی خاص اســت که با آن دســتگاه معرفت
بشــر راه نمیافتد ،آن باید باشــد اما انحصار به آن باطل اســت .از اول توقع را توقع واقعی کنید .دســتگاهها
و روشهــای مختلــف معرفت را به رســمیت بشناســید ،بین آنهــا جمع کنیم ،یک نظام معرفتشناســی
جدیدی ایجاد کنیم ،این نظام معرفتشناســی هم واقعگرا اســت ،رئالیستی اســت ،هم کاربردی است،
ـان ایــن جامعه را به ما معرفــی میکند .باب
مــا را از فلســفه آســمانی روی زمیــن میآورد،
انســان قرآن و انسـ ِ
ِ
جامعهشناســی فلســفی و انسانشناسی فلســفی را باز میکند ،جهانشناسی فلســفی میآید در ساحت
واقعــی بــا ایــن جهــان کار میکند .واقعگرا اســت ،کار بــردی و کارکردگرا اســت و کامال تکاملی اســت .این
معرفتی که ما درست کردیم قفل میکنیم ،یقین باالخص ،تمام شد ،دیگر کسی در موردش حرف هم نزند،
این تمام نیست ،تمام نمیکند.
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ّ
جدل را هم ّ
مدو ن کند ،ولی موفق نش ــد نظام حســـاب احتماالت را تبدیل به یک
پدیده ّ
ی کند.
کم 
َّ
مدون نشدن نظام حساب احتماالت در فلسفۀ یونان و فلسفۀ اسالمی
سبب
چون میدانید -حاال از بحث میآییم بیرون -تدوین نظام حساب احتماالت،
از باب تبدیل کیفیت به ّ
کمیت است و تبدیل کیفیت به ّ
کمیت در جهان اسالم
ً
کامال مورد غفلت بوده ،لذا ش ــما در میراث کالمی فلسفی ما هیچوقت با اصطالح
بیست درصد ،سی درصد ،شصت درصد و یا صد درصد مواجه نمیشوید؛ چرا که
ً
اساسا ادراک ،درصد ندارد .ادراک ،کیف نفسانی است و کیف نفسانی تقسیمپذیر
نیس ــت ،ما ادراک را تبدیل میکنی ــم به ّ
کمیت ،همانطور که حرارت را بر اســـاس
ً
امت ــداد جیوه تبدیل میکنیم به ّ
کمیت و بعد بـــرای آن درجه تعیین میکنیم .مثال
میگوییم حرارت بیست درجه ،سی درجه.
تبدیل کیفیت به ّ
کمیت که در دنیای غرب اتفاق افتاد یکی از مســـائل خیلی
راهبردی و اساسی است و تحول بزرگی در علوم ایجاد کرد و چیز بسیار ارزشمندی
ّ
اس ــت .جای این اتفاق در بین دانشمندان ما خالی بود و به همین دلیل که به این
فکر نرسیده بودند که بیایند کیفیتها را تبدیل به ّ
کمیت کنند ،توفیق اینکه نظام
حساب احتماالت را به یک نظام ّ
مدو ن ریاضی تبدیل کنند ،نداشتند؛ البته با همۀ
اینها با اصل آن مخالفت نکردند بلکه اصلش در همۀ کتابهای منطقی ما آمده
ً
و هیچکس ــی از آنها هم نگفته که ظن اصال به درد نمیخورد؛ اگر حرفی هم هست
ّ
ّ
اصولیین ومتکلمین ما از
که ظن به درد نمیخورد به خاطر س ــوء برداشتی است که
َ َّ
ْ
ين ِم َن ْ َ
آیۀ ّ إن الظ َّن ال ُيغ 
ال ّ ِق َش ْيئا 1داشتند و آن را بد تفسیر میکردند که :مطابق این
ً
آیهّ ،
ظن و گمان اصال به کار نمیآید و میگفتند :اگر انسان به عقایدش یقین نداشته
ّ
ّ
اصولیین ما به
باشد مسلمان نیست؛ اینیک مشکل درو ندینی بود که متکلمین و
 .1بخشی از آیه  36از ٔ
سوره یونس.
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آن معتقد بودند نه فالس ــفه و کسانی که مباحث معرفتشناسی را طرح میکردند؛
این از مشکل اول.
مش ــکل دوم این بود کهگفتند :فلسفه ما را به آن آرزویی که داشتیم نمیرساند.
ی این اش ــکال ،ب ــد تعریف کردن یقین بالمعنی االخص اســـت .آنچه
نکته محور 
حکم ــا به آن دعوت کردن ــد یقین بالمعنی األخصـــی بود که آنقـــدر ارزش دارد که
ً
انسان نسبت به آن قلبا آرامش کامل پیدا میکند ،بعد هم نمیتواند در آن تشکیک
بکند.
ً
ازنظ ــر آنها وقتی ی ــک کتاب علمی را جلوی ما گذاشـــتند-مثال همین کتاب
ً
ً
مثال ّ
بچهای
المنط ــق را – اگر بگویند :آقا این کتاب المنطق اصال نویســـنده ندارد،
آمد و مداد را به دس ــت گرفت و اینطور شد و یا جوهرها را پاشیدیم و چنین کتابی
ً
خودبهخود درس ــت ش ــد .ش ــما ابدا باور نمیکنید .آنها به همیـــن یقین میگویند
«یقی ــن بالمعنی االخص» .هیچ ش ــرط و شـــروط ّ
خاصی هـــم در آن قرار نمیدهند؛
میگویند :این ّ
قضیه حدس ــیه اس ــت و انســـان حدس قطعی میزند که یک فاعل
ً
آ گاهی در نوشتن این کتاب دخیل بوده ،اگر جوهر هم پاشیدید و اینطور شد حتما
یک ملک یا جنی میان راه اینها را میچیده ،وگرنه اگر پای فاعل آ گاه شاعر وسط
ً
نباشد کتاب المنطق درست نمیشود و واقعا اگر کسی به ما بگوید کتاب المنطق
اینطور درستشده است او را رمی به جنون و دیوانگی میکنیم و میگوییم تو عاقل
نیستی.
وقتی ش ــما یقین بالمعنی االخص را درســـت تعریف کردید کمکم میبینید که
ً
واقعا اینها آدم را به آنچه دعوت میکنند ،میرســـانندّ -
البته ایشـــان چهار پنج تا
اشکال در این مقدمات کردند ،ما باید یکییکی بیاییم عقب -ولی اینطور نیست
که میگویند :نه آقا! هم ۀ مقدماتشان قابل تشکیک است ،پس نتیجهاش هم قابل
ً
ّ ً
ّ
تش ــکیک اس ــت .اتفاقا این مقدمات ،قابلاعتماد اســـت و واقعا انســـان از همین
ّ
منضم بالحدس و ّ
ّ
التجربه،
مقدمات که عبارت است از محسوسات ،محسوسات
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ّاولیات و حدسیاتی که قطعی هستند ،به یقین هم میرسد.
سؤالکننده :استاد ایشان گفتند یقین به معنای خاص آن یقینی است که
امکان خالفش نیســت .اینطور که شــما یقین به معنــای خاص را معنی
میکنید پس یقین به معنای عام چه میشود؟
امکان به معنای
آقای وکیلی :عرض کردم که یقین همیشـــه اینطور اســـت کـــه
ِ
ً
احتمال در طرف مخالفش نیست .اصال معنی ندارد که شما یقین داشته باشید و
درعینحال ،احتمال خالف بالفعل هم بدهید.
ی از
تفاوت یقین بالمعنی االخص و یقین بالمعنیاالعم ،در این است که در یک 
آن دو بالقوة القریبة من الفعل ،احتمال خالف هست و در دیگری خیر .میگوییم:
یقین قابل تشکیک و غیرقابل تشکیک یا یقین پایدار و یقین ناپایدار.
برای مثال ش ــما یقین دارید که زمین کره است ،حاال این یقین ،بالمعنیاالعم
ً
اس ــت یا بالمعنی االخص؟ مطمئنا یقین شـــما ،یقین بالمعنیاالعم است ،یعنی
ً
اگر مثال بنده از ش ــما بپرسم :ش ــما این کرهای را که میگویید ،دیدهاید؟ میگویید:
ً
نه ندیدهام.اگر بگویم :برهان دارید؟ ش ــما مســـلما برایش برهان ندارید ،چون عموم
ّ
ادلۀ کروی بودن زمین قابل خدش ــه اس ــت .یکی دو دلیل محکم دارد که آنها هم
ّ
البته شاید شما ّتخصص داشته باشید در این موضوعات -برای معمول افراد اگر
رشته تخصصیشان نباشد ،یقین آور نیست .شما اگر بخواهید استداللی بیاورید،
ً
علیالقاعده باید با تواتر استدالل کنید .مثال بگویید ناسا از آن عکس گرفته است
و این عکسها نشان میدهد که زمین کره است ،بعد باید ما در ضریب اعتماد به
ناس ــا بحث کنیم که ناسا چقدر قابلاعتماد است ،چقدر راست میگوید و چقدر
دروغ میگوید؟
میبینی ــد؟ گاهی مواقع یک مس ــئله که از کودکی برای ما یقینـــی بوده مقداری
که در آن ّ
تأمل میکنیم ،کمکم قابل تشکیک میشود .به این یقین ،میگوییم یقین

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

93

ناپای ــدار .میگوییم :ب ــه اینها اعتماد نکن .اگر برهـــان آن را پیدا کردی یقین کن به
اینکه زمین کروی اس ــت و اگر ه ــم برهانش را پیدا نکردی بهصرف اینکه از رســـانه
ً
گفتند و از کودکی شنیدی ،خیلی اعتماد نکن .چون شاید مثال رسانهها دستشان
در دست هم باشد یا ازایندست احتماالت .اینها میشوند یقین ناپایدار.
ً
ً
ولی اینکه مثال دو دو تا چهارتا است ،چهار چهارتا شانزدهتا است و یا مثال زوایای
ّ
مثلث صد و هشتاد درجه است و امثال اینها ،علیالقاعده برای شما یقین پایدار
اس ــت ،یعنی اگر ش ــما اس ــتدالل خیلی ســـادهای که اثبات میکند زوایای داخلی
ً
مثلث صد و هشتاد درجه است را یادتان باشد حتما این مسئله برایتان یقین پایدار
است .هرچقدر هم باال و پایین کنید میگویید :آن دو تا خط که موازی هستند ،این
زاویه با آن مس ــاوی اس ــت ،آنیکی هم با این مساوی است پس مجموع زوایا صد و
هشتاد درجه است .اگر ریاضیات خاطرتان باشد ،غالب گزارههای ریاضی را که با
استداللش آموختیم-نه آنها که از بر کردهایم -برایمان یقین پایدار است.
ً
حکم ــا هم چیزی بیش ــتر از ای ــن ّادعا نکردند .اصال کســـی در معرفتشناســـی
ارسطویی ّادعای بیشتر از این نکرده که ما بخواهیم آن را به گردنش بیندازیم .اینها
قرائتهای غلطی از معرفتشناسی ارسطویی است که خود این قرائتهای غلط
در طول تاریخ موردنقد قرارگرفته است و این شاید خیلی دور از فضای بحث علمی
باشد که ما به آن قرائت غلطی که خود آنها هم رد کردهاند انتقاد کنیم و بعد آن را
بهعنوان پیشنهاد جدید مطرح کنیم.
ً
ّ
اینها سوءتفاهمی است که اتفاق افتاده است .حتما صحبتهایی که دیروز
فرمودن ــد بر اس ــاس صدق اس ــت .من خداینکـــرده در صدق شـــخص حاجآقای
س ــبحانی نمیخواه ــم تردی ــد کن ــم ،ایشـــان چـــون متأثـــر از فضـــای قرائـــت رایج از
منطق ارس ــطویی هس ــتند اینگونه بیان کردهاند .یک آدمی مثل شـــهید صدر با آن
عظمتشانوقتی میآیند منطق را از المنطق مرحوم مظفر میگیرند چنین قرائتی هم
یش ــود .خیلی هم به متون پیش ــینی نمیشده مراجعه کنند .البته متون هم
پیدا م 
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دستش ــان نبوده چون ش ــرایط مثل اآلن نبوده و امکانات کـــم بوده و کتابها چاپ
ّ
ً
ً
یش ــده .مثال مرح ــوم علمه طباطبایی میگویند ما در نجف یک نســـخه -مثال
نم 
منطق شفا -پیدا کردیم با چه ذوقی رفتیم از روی این نسخه استنساخ کردیم .چون
ً
اساسا منطق ش ــفا در دست علمای اسالمی نبوده ،لذا ما در تاریخ علمای شیعه،
هیچ شرحی و حاشیهای بر منطق شفا نداریم ،هیچکس نیامده شرحش را بنویسد،
وقتی منابع دستش ــان نبوده ،منطقیات فارابی دستشـــان نبوده ،کتابهای ارسطو
ً
دستشان نبوده طبیعتا گاهی قرائتهای اشتباه هم اتفاق میافتاده است.
پاسخ به اشکال پنجم :تطابق صورت با واقع
اگر اجازه بدهید برگردیم به اش ــکاالت مقدم ،ببینید :یکی از مســـائلی که روی
آن خیل ــی انگش ــت گذاش ــتند و تأ کید کردهاند ،این مســـئل ه اســـت که دســـتگاه
معرفتشناسی اسالمی مبتنی است بر اینکه علم ،صورت حاصله از اشیاء است و
این صورت حاصله باید تطابق با واقع داشته باشد ،به وسیلهاش تصدیق و بهوسیله
تصدیق ،قیاس درست بشود تا نتیجهاش مطابق با واقع باشد.
ّ
ّ
اگر اجازه بدهید من ّاول چند تذکر در مورد کل ِی این بحث عرض کنم.
مرحلۀ ّاول پاسخ:
اشکال روشی بهنقد :عدم استلزام نقد معرفتشناسی نسبت بهنقد فلسفه
ببینید :در دستگاه معرفتشناسی اسالمی ،ممکن است در بحث تعریف علم
و امثال اینها چیزهایی گفته باش ــند که موردنقد باشـــد  -حاال باید به آن بپردازیم
ببینیم که چقدر موردنقد اس ــت -ولی اینها دلیل بر این نیست که ما فلسفه را زیر
س ــؤال ببریم .چون فلس ــفه یک دانش است و معرفتشناســـی دانش دیگر؛ ممکن
اس ــت ش ــما مدلهای مختلفی در معرفتشناسی داشته باشـــید که گرچه اینها
مدلهای متفاوتی هستند ولی خروجیهایش یکسان باشد .فلسفه از خروجیهای
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معرفتشناس ــی اس ــتفاده میکند ،نه از خود آن مدل معرفتشناسی .لذا اگر شما
آمدید یک مدلی از مدلهای معرفتشناســـی را نقد کردید ،هیچوقت دلیل بر نقد
کردن خود فلس ــفۀ اس ــامی نخواهد بود ،مگر اینکه نشـــان بدهید :این مدل غلط،
نتیجهاش هم غلط است و ما میخواهیم نتیجهای رقیب این نتیجه ارائه بدهیم.
ً
سؤال را ازاینجا شروع کنیم فرض کنید کسی بگوید :اصال من مانند شیخ اشراق
حس ــی را-حداقل علم ّ
علم ّ
حسی إبصاری را -بهوسیلۀ صورت نمیدانم ،معتقدم
علم ّ
حس ــی علم حضوری اس ــت ولی نـــه علم حضوری به معنـــای صدرایی که به
معنای احاطه وجودی است ،بلکه به قول خود شیخ اشراق ،یک نوع اضافۀ اشراقی
تس ــلطی؛ من وقتی با این ش ــیء مواجه میشوم تسلط بر آن دارم و آن شیء برای من
روشن و آشکار میشود.
حاال اگر ما چنین حرفی بزنیم ،آیا این حرف تأثیری در نظام فلســـفی میگذارد؟
یعنی ارزش معرفت فلس ــفی کموزیاد میشـــود؟ هیچ تأثیری نـــدارد .چون آنهایی
هم که میگفتند :شما وقتی این شیء را میبینید این رؤیت بهواسطۀ یک صورتی
اس ــت ،آنها هم آخرش میگفتند :با یک درصد خطایی ادراکات حســـی صحیح
است و غلط ،شیخ اشراق هم به اینها ملتزم است.
نظام معرفتشناسی ممکن است مدلش فرق کند اما خروجیاش این است که
این ادراکات ،ادراکاتی یقینی است و با این ادراکات یقینی میشود برهان ساخت،
حاال این ادراک یقینی ازنظر هستیشناســـی علم ،چطور شکل میگیرد؟ حقیقت
ً
علم چیست؟ چگونه پدید میآید؟ و امثال این حرفها الزاما تأثیری در ارزش علم
ندارد ،بحث هستیشناسی علم یک بحث است ،بحث معرفتشناسی علم یک
بحث ،بحث ارزشگذاری علم بحثی دیگر.
ّ
یک س ــؤال جدی که نس ــبت به بحث دیروز مطرح میشـــود این اســـت که این
اش ــکاالتی که میکنند -برفرض وارد باشد -آیا در تعریف ما از علم اثر میگذارد؟ یا
در تبیین ما از چیس ــتی علم اثر میگذارد؟ یا در ارزش علم اثر میگذارد؟ اگر نشـــان
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ً
بدهن ــد که ای ــن اش ــکاالت در ارزش علم اثرگذار اســـت -یعنی اصـــا اینها چون
اینطور فکر میکردندّ ،
تصور میکردند این علمها به کار میآید وگرنه اینطور نیست
ً
که به کار بیایند-طبیعتا این دستگاه فلسفی ما فرومیریزد چون سوار بر این علمها
بودّ .اما اگر کس ــی گفت که من این دســـتگاه معرفتشناســـی را قبول ندارم ،گرچه
هم ــۀ ای ــن مبادی برهان را ارزش ــمند میدانـــم ،منتهی با یک تقریر دیگـــری ،در این
ً
صورت دس ــتگاه فلسفی فرونمیریزد ،یعنی ما دقیقا دو بیان داریم که اآلن هر دو را
عرض میکنم.
ی ــک بی ــان از مرحوم می ــرزا مهدی اصفهانی اســـت .ایشـــان معتقدنـــد :معرفت
ب هص ــورت و معرف ــت مفهومی ضاللت اســـت و ظلمـــت .این دیدگاهی اســـت که
پش ــتوانهاش هم مغالطات خیلی پیچیده و محکمی است و بهراحتی نمیشود از
پس آن برآمد .ایش ــان میگویند :ش ــما وقتی میخواهی چیزی را بشناســـی ،اگر یک
صورت ذهنی از آن پیدا کنی آن را نشناختهای؛ چون صورت ذهنی که آن نیست،
لذا اینکه بگویی من اش ــیاء را میشناســـم بهوســـیلۀ ُص َورش ،این اســـناد ،مجازی
ّ
اس ــت ،این اخذ م ــا بالعرض مکان ما بالذات اســـت ،چون صور ،صورند و اشـــیاء
اشیاء .اینکه فکر کنیم او را میشناسم بهواسطۀ صورت یک ّ
توهم است ،یک خیال
است.
ایش ــان از این اش ــکال چه نتیجه میگیرنـــد؟ نتیجه میگیرند :پـــس ّ
تصورات و
تصدیقاتُ ،ک ّلها ُظ ُل ٌ
مات ،هم ه تاریکی هستند .برهان هم که مبتنی بر تصدیقات
ً
ٌ
ظلمة ،لذا برهان اصال ارزشـــمند نیســـت .اگر این
اس ــت ،پس برهان هم ظلمة فی
ٍ
حرف راست باشد ،دستگاه فلسفی ما فرومیریزد چون دستگاه فلسفی ما مبتنی بر
گزاره است و تصدیق و قیاس و برهان و...
ّ
تصـــور و تصدیق و علم
ّام ــا تبیین دیگر این اس ــت که بگوییم :ما قرائت رایج از
و ...را قبول نداریم و میگوییم ّ
تصور و تصدیق چنین اعتباری ندارد و شما نباید آن
را بدین شکل توضیح بدهید ّاما خروجیاش که یقین است و ّاولیات است اینها
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را قبول دارد .آیا اینجا دستگاه فلسفی ما فرومیریزد؟ فرونمیریزد ،چون در آخر هم
ش ــما میگویی :من ّاولیات را قبول دارمّ ،
حس باط ــن را قبول دارم ،حدس قطعی را
قبول دارم و اینها را ارزشمند میدانم و معتقدم بهواسطۀ آن میشود علم تولید کرد؛
فیلسوف هم میگوید :من این علم را باهمینها تولید کردم و تنها توضیح از اینها
فرق میکند.
ّ
س ــؤال جدی که باید نسبت به سخنان دیروز بپرسیم این است که :آیا شما که
به نظریۀ صورت اش ــکال دار ی ــد ،میخواهید مثل مرحوم میرزا مهدی ارزشـــمندی
ادراکات را ان ــکار کنی ــد؟ که ظاهر بیان دیروز این نبود ّ -
البته با اســـتحکام جواب
ّ
ّ
نمیدادن ــد ب ــا لی ــت و لع ــل میفرمودند ،ولی بـــا لیت و لعـــل میفرمودنـــد :حاال ما
یقینیات را قبول میکنیم ،ما ّاولیات را برفرض پذیرفتیم  -اگر میخواهند آن دستگاه
مرح ــوم میرزا مهدی را ارائه بدهند -که ّ
البته هنوز بعضی از افراد هســـتند که چنین
ًّ
ًّ
حرفهایی میزنند که کل برهان را باید کنار بگذاریم ،کل قواعد منطقی را باید کنار
بگذاریم -آنوقت اشکال به فلسفۀ اسالمی وارد میشود که فلسفۀ اسالمی دیگر از
کار میافتد؛ ّ
البته آن را باید اثبات کرد ،یعنی باید یک کسی مردانه به میدان بیاید،
ً
اصال یقینهای ّاولیه ش ــما ،یقینهای ّ
حســـی شـــما و یقینهای حدسی
بگوید :آقا
ً
ش ــما هیچکدام ــش اعتبار ن ــدارد .اصال فراینـــد تحصیل علم و دانـــش چیز دیگری
است :باید عبادت کنی و ّ
متوسل شوی تا نور علم بر قلبت بیفتد و با علم و دانش و
ّ
تفکر کار پیش نمیرود ولی دیروز چنین مسئلهای مطرح نمیشد.
ل ایشــان در مورد نظریه صــورت این بــود که :این
ســؤالکننده :اســتاد! ســؤا 
تطابــق بیــن صورت و واقع چطور اســت؟ پاســخهای فالســفه را هم بر این
نظریه میدانستند.
ً
آقای وکیلی :حاال میرسیم به این بحث ،ولی فعال یک اشکال راهبردی داریم،
اش ــکال ب ــه روش کالن بحث داریم که فرض کنید این ســـؤال را نتوانســـتیم جواب
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بدهیمّ .
البته اآلن به این سؤال میرسیم...
سؤالکننده :به میرزا مهدی برمیخوریم دیگر.
آق ــای وکیلی :همی ــن را میخواهم عرض کنمّ .
البته ایشـــان به این راحتی حرف
آخرش ــان را بیان نکردند .سؤالم این است :یکوقت شما میخواهید بگویید چون
ً
مطابقت قابلاثبات نیست و ارزش ادراک هم در گروی مطابقت است پس اساسا
ً
ادراکات حصولی اعتبار ندارد ،این دقیقا برهان مرحوم میرزا است.
ّ
حکایتی را آیةاهلل مصباح نقل میکنند از مرحوم علمۀ طباطبایی که میگویند:
یکبار آمدم مش ــهد و مرحوم میرزا مهدی هم آمدند .مرحوم میرزا مهدی هم خیلی
پرح ــرارت بودند ،وقتی حرف میزدند با جوشوخـــروش صحبت میکردند و موقع
صحبت کردن وقتی بحث داغ میشد ،از جایی که مینشستند دو سه متر جابجا
ّ
یش ــدند؛ در مقاب ــل ه ــم علمۀ طباطبایی خیلـــی آرام و خیلی شـــمرده صحبت
م 
ّ
میکردن ــد .مرحوم علمه نقل میکنند :میرزا مهدی نشســـتند و برای من اســـتدالل
ً
کردند که :بله این منطق کال بیاساس است -همین حرفهایی که در کتابشانهم
ّ
نه ــا را باید کنار بگذار ی ــد .علمه میفرمایند :ایشـــان خیلی باحرارت
نوش ــتند -ای 
صحب ــت کردن ــد ،یک مقدار هم در مجلس جابجا شـــدند؛ وقتی بحث تمام شـــد
من گفتم :این استدالل شما شکل چندم منطق بود ،ضرب چندم ،صغرایش این،
کبرایش این ،این هم نتیجهاش! اگر قواعد منطقی درست است که درست است و
اگر درست نیست استدالل شما هم غلط است .مرحوم میرزا مهدی با یک حرارت
خیلی زیاد دوباره استدالل را تقریر کردند و توضیح دادند و باز یک مقداری جابجا
ّ
شدند و مرحوم علمه میفرمایند :من آرام گفتم این ضرب چندم و این شکل چندم
ب ــود ،این صغری ،این کبری ،این نتیجه .این کار ســـه بار اتفاق افتاد و دفعه ســـوم
مرحوم میرزا سکوت کردند و هیچچیز نگفتند!
باألخ ــره یک موقع کس ــی مثل مرح ــوم میرزا میخواهد اصل منطق را زیر ســـؤال
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ً
ببرد ،میگوید ما اصال اس ــتدالل را نمیخواهیم ،یک روش دیگری برای واقعنمایی
میخواهی ــم ،آنوق ــت میتواند بگوید پس فلســـفۀ موجود با چالش مواجه اســـت،
یک موقع هس ــت ش ــما میگویید :نه ما به یقینی بودن اینها معترف هســـتیم و به
ارزش ــمندی یقین هم معترف هس ــتیم ،یعنی هـــم یقینی بودنش را قبـــول داریم هم
ً
مثال ّ
حس باطن و امثال این حرفها .دیگر به فلســـفه
ارزش ادراکات یقینی ّاولی و
اسالمی نمیتوانید اشکال کنید ،چون فلسفه اسالمی همهچیزش تا آخرسر جایش
ّ
باقی میماند .فقط آنوقت شما موظف میشوید که برای تولید یقین  -یعنی برای
یقین ــی بودن و ارزش ــمند ب ــودن اینها -قرائـــت جدیدی ارائـــه بدهید-حاال عرض
میکنم آن قرائت جدید چیست و آیا فیلسوفان ما گفتند یا نگفتند -خالصه ،این
اشکال مناقشه در یک صغرایی است که آن صغری و کبری و نتیجهاش خللی در
فلسفه ایجاد نمیکند چون فلسفه کماکان سرپا است.
یک نمونهاش را عرض کنم که اآلن مثال هم زدم ولی کاملتر .شیخ اشراق دربارۀ
ّ
ّ
ادراکات ّ
حسی میگوید :این ادراکات بهاضافۀ اشراقی تسلطی محقق هستند .این
نظریه هیچ جای فلس ــفه اس ــامی را دســـت نمیزند .ممکن اســـت در خود بحث
حقیقة اإلبصار یک مس ــئله طرح کند ،اما نظام معرفتشناســـی فلسفه را زیر سؤال
ً
نمیبرد .نظام معرفتشناسی فلسفه دقیقا سر جای خودش باقی است.
مرحلۀ دوم پاسخ :عدم نیاز به اثبات ماوراء ادرا ک
ّ
مرحوم ملصدرا یک گام جلوتر رفتند و یک حرف خیلی اساســـی زدند ،ایشـــان
ً
فرمودند :که ادراکات ّ
حس ــی انشاء نفس است ،اصال اینکه این ادراکات ،انعکاس
صورت از عالم خارج در نفس باش ــد صحیح نیســـت .یکقدم ایشان رفتند جلوتر
ً
ً
گفتند :اصال ادراکات حسی گاهی انشاء نفس است ولی انشائی که صرفا از درون
ً
میجوشد و اصال محصول بیرون نیست.
ایش ــان ّ
مفصل در مباحث معاد این را توضیـــح میدهند .میگویند :صوری که
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ش ــما در عالم آخرت میبینید عین دنیا اســـت ،یعنی همینطور که مثل اینجا که
نشستیم دور همدیگر -انشاءاهلل در آخرت هم در بهشت ٰ ُ ُ ُ َ
قابلین باشیم-
علی سر ٍر مت ِ
آنجا هم شما میبینید تختی هست و درختی هست و قصری هست و آبی هست
و ...همهچیز س ــر جای خودش اس ــت؛ ولی این چیزهایی که میبینی که همهاش
حس ــی اس ــت و از ادراکات ّ
هم ادراک ّ
حســـی دنیوی هم غلیظتر و قویتر و شدیدتر
ً
اس ــت تماما ُمنش ــأ نفس اس ــت ،مابهازا هم بیرون از تو ندارد .اینطوری نیســـت که
چیزی اس ــت که بیرون باش ــد و ش ــما آن چیز را ببینی بلکه خودت آن را میسازی،
همهاش مخلوق نفس اس ــت ،ولی بهطوری اســـت که وقتی انســـان اینجا نشســـته
ً
ً
ً
میگوید آقا اینجا واقعا تخت است ،واقعا اینجا رودخانه است ،واقعا هست ،چرا؟
ایشان میگوید :به خاطر اینکه شما در دنیا هم که درخت میدیدی به اعتقاد ایشان
درختهای دنیا هم ُمنشأ نفس بود ،منتهی مابازایی هم در بیرون داشت .وقتیکه
ش ــما در دنی ــا به آب دس ــت میزدی ،به آبی دســـت مـــیزدی که ُمنشـــأ نفس بود و
1
درعینحال مابهازا داشت.
این مش ــابه حرفی اس ــت که فیزیک امروز میگوید .فیزیک امروز میگوید :وقتی
ش ــما درخت ــی را میبینید با چه چیزی ســـروکار دارید؟ -حاال آنهـــا اینطوری فکر
 .1و إياك أن تعتقد أن هذه األمور التي يراها اإلنسان ما بعد موته من أحوال القبر و أهوال القيامة ،أمور موهومة
محضة متخيلة صرفة ال وجود لها في األعيان كما زعمه كثير من المنتســبين إلى الحكمة و المتشــبهين
بالحكماء .هيهات هيهات ،هذا عندنا كفر بحســب الشــريعة و ضالل بحســب الحكمة «بل الناس نيام
فإذا ماتوا انتبهوا».
و أمور اآلخرة أقوى وجودا و أشد تحصال و أقوى تأثيرا من موجودات هذا العالم.
نعم موجودات هذا العالم غير تصوراتها و تخيالتها ،و لهذا ال يترتب على تصورها و تخيلها ما يترتب على
وجودهــا العينــي ،بخالف موجودات اآلخرة ،فإن وجودها العيني هو تخيلها و وجودها الخيالي ،فالتخيل
هنــاك نفــس الوجود العيني و عين التحصل الخارجي ،فلهذا يترتــب على التخيل ما يترتب على الوجود
العيني بوجه أقوى و أشد لصفاء الموضوعو القابل ،إذ موضوع هذه الصور الجسمانية الدنياوية هي الهيولى
العنصريــة و هــي فــي غايــة الكــدورة و النقص و الضعــف و موضوع تلك الصــور الجســمانية األخروية هي
النفــس اإلنســانية بقوتهــا العلمية الخياليــة التي هي جهة نقصهــا و قوتها و وجهها إلى جانب الســفل و إذ
ال نســبة بين الموضوعين -في الشــرف و الخسة ،فال نسبة بين الصورتين في قوة الوجود و ضعفه .المبدأ و
المعاد ،ص .410

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

101

میکنند -با یک پروتئینی که در مغز شـــما ســـنتز شده است .شـــما با آن در ارتباط
هس ــتید و آن پروتئین مرتبط اس ــت با سلســـله اعصاب چشـــم شـــما ،آن سلســـله
ـبکیه و ّ
اعصاب مرتبط اس ــت با ش ـ ّ
عنبیه چشـــم شـــما .یک واقعیتی است بیرون
شما ،شما با آن واقعیت که طرف نیستید ،با ادراک طرف هستید .این ادراک کجا
شکل میگیرد؟ عصبشناسهای امروز ،مغزشناسها ،زیستشناسها همهشان
میگویند :ادراک در مغز شکل میگیرد و شما با آن طرف هستید.
فیلسوف صدرایی میگوید نه شما با آن طرف نیستید شما با آن حقیقتی که در
مرتبه نفست هست طرف هستی .حاال در دنیا بالحدس و ّ
التجربة اثبات میکنند
که این چیزی که در افق نفس من هست یک منشأ خارجی دارد که از آنجا به نفس
من میآید ،اشکال ندارد ،این را باید اثبات کنیم چون بدیهی نیست .وجود اشیاء
ّ
حسی ماوراء ما در فلسفۀ صدرایی بدیهی ّاولی نیست ،بدیهی حدسی است ،نیاز
به حدس و تجربه دارد .ایش ــان میگوید در عالم معاد ،همهاش در ظرف نفس شما
اس ــت و ماب ــازای خارجی هم ندارد .حاال اگر ما گفتیم ای ــن ادراک مابازای خارجی
ّ
ّ
ندارد ،دس ــتگاه فلس ــفی ملصدرا را به هم میریزد؟ این ســـؤال خیلی سؤال جدی
ً
است .ابدا آن را به هم نمیریزد.
ّ
یک پله برویم جلوتر ،اگر کسی آمد گفت که آقا این دنیایی که میبینید همهاش
س ــاخته نفس شما است .یکی از شبهات خیلی رایج این است که میگویند :این
دنیایی که ش ــما میبینید ش ــاید همهاش خواب باشـــد .مگر خواب شما ادراکات
ّ
حسی نیست؟ چرا .ادراکاتی که در خواب میبینیم مابهازا دارد؟ نه همهاش ساختۀ
نفس اس ــت .در این دنیای بیداری اســـت که ما با یک ســـری اســـتدالالتی اثبات
میکنی ــم مابهازا دارد .کس ــی نگفته دنیای خـــواب مابـــهازا داردّ -
البته خوابهای
معمول ــی ،ن ــه خوابهای صادق ــه -عالم معاد هـــم میتواند یک عالم مشـــاهدات
شخصیاش ،مشاهداتی باشد که مابهازا ندارد .اآلن زیاد این شبهه را طرح میکنند
ً
که از کجا معلوم ،شاید این دنیایی که شما میبینید اصال مابهازا نداشته باشد.
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یک ــی از جوابهای رایجی که ما در فلســـفه میدهیم این اســـت که میگوییم:
ً
گرچه ما اثبات میکنیم مابهازا دارد ،اثبات میکنیم که این عالم واقعا یک مجموعه
اش ــیاء ز ی ــادی در آن هس ــت و من با آن واقعیـــات در ارتباط هســـتم و اینها خواب
ً
نیس ــت ،ول ــی میگویی ــم :اصال نیازی بـــه اثبات این حرفها نیســـت .چـــرا نیاز به
اثبات نیس ــت؟ چون باالخره بنده وقتی مینشینم سر سفره غذا ،یک دیس پلومرغ
میگذارند جلوی من ،آن چیزی که مهم اســـت این اســـت که من این چیزی که به
آن میگویم پلو و این چیزی که به آن میگویم مرغ را بخورم و ّمزهاش را هم احســـاس
کنم و س ــیر هم بش ــوم؛ حاال این میخواهد یک جا مابازایی داشـــته باشد یا نداشته
باش ــد ،دردی از من دوا میکند؟ نه .من وقت ــی میخواهم درس بخوانم ،میخواهم
ی ــک کتابی را که ب ــه آن میگویم کتاب مطالعه کنم تا آ گاهـــی پیدا کنم ،حاال این
میخواهد در عالم مابهازایی ورای اینجا داشته باشد یا نداشته باشد.
ً
اصال بحث از اینکه ماورای ادراکات ّ
حسی خبری هست یا نیست یک بحث
ً
کامال فلس ــفی اس ــت ،نه بحث ــی که اگر این را نپذیرفتیم نظام فلســـفه بـــه هم بریزد.
ّ
متأس ــفانه شبههای در ذهن افراد شکلگرفته که فکر میکنند :اگر چیزی خواب بود
یعنی بیارزش است ،یعنی بیاعتبار است ،بعد میگویند نکند این دنیا همهاش
ً
خ ــواب باش ــد؟ ای ــن ّ
قضیه خیلی خطرناک اســـت .شـــما حتمـــا برخـــورد کردهاید
ًّ
ب ــا جوانانی ک ــه میگویند من یک مدت ــی کل به پوچی و ناامیدی دچار شـــدهام و از
همهچیز ناامیدم ،میگوییم :چرا؟ میگوید :از کجا معلوم این دنیا راســـت باشـــد؟
ً
شاید مثال همهاش خواب باشد.
جوابش این است که راست بودن این دنیا که بدیهی است ،راست بودنش این
اس ــت که وقتی به این میز دس ــت میزنی آن را حس میکنی ،صدایی میشـــنوی،
غ ــذا را میخور ی ــم م ـ ّـزه دارد و س ــیر میشـــویم ،بـــا آدمها کـــه حرف میزنـــی جواب
ً
میدهن ــد .اینکه اس ــتدالل الزم ندارد ،مثال اگر فرض کنید ما امشـــب میخواهیم
بخوابیم ،بگویند یک خوابی اس ــت که هفتادسال طول میکشد ،حاال این خواب
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ً
که هفتادس ــال طول میکش ــد واقعی است یا واقعی نیســـت؟ خواب مسلما یکی از
ّ ً
مراتب واقعیت اس ــت ،ممکن نیست که عدم باشـــد ،خواب مسلما وجود است،
ّ
البته وجودی در ظرف ّ
خاص خودش ،لذا برفرض که این دنیا خواب باشـــد بازهم
هیچ اتفاقی نمیافتد ،تمام زندگی آدم سر جایش است .آدم باید صبح بلند شود،
صبحانـ ـهاش را بخ ــورد ،دنبال کار و زندگیاش بـــرود ،تحصیل علم کند ،تحصیل
م ــال کند ،با آدمها مهربان باش ــد و و و .همۀ اینهـــا روی من اثر میگذارند و من هم
روی همۀ اینها اثر میگذارم .اینکه ما فکر کنیم خواب یعنی غیر واقعیت ،پس اگر
اینج ــا خواب بود دیگر واقعیت ندارد ،یک مغالطه اس ــت .خواب خودش واقعیت
است ولی واقعیتی در یکالیۀ خاص.
ً
پس ما در فلسفۀ صدرایی و فلسفۀ سینوی اصال نیازی نداریم که اثبات کنیم:
موج ــودات ،ج ــدا از این ادراکی که من دارم ،دارای یک ماورایی هس ــتند ،مهم این
اس ــت که من دارم اینها را ادراک میکنم ،در همین افقی که ادراک میکنم اینها
ّ
اثرگذار هستند ،منشأ اثر هستند یعنی هستی دارند .موجوداتی منظم ،قابلمحاسبه،
لس ــنجش هستند ،لذا تمام نظام فلســـفی سر جای خودش باقی
قابل تعامل و قاب 
میماند.
ّ
به همین جهت به بحث معاد هم که میرســـیم ،مرحـــوم ملصدرا تأ کید دارند
که :یکوقت تعجب نکنی ،بگویی چطور اســـت که همۀ بهشـــت اخروی مخلوق
ً
نفس خود انسان است؟ معموال همین دوستان تفکیکی ما وقتی به اینجا میرسند،
ّ
میگوین ــد :پ ــس ملصدرا بهش ــت را قبول ندارد .چـــون فکر میکنند قبول داشـــتن
چیزی ،در گروی این اس ــت که مابهازا داشـــته باشـــد .ایشـــان میگویند :نه در دنیا
ّ
هم که بودی کل ما یراه االنس ــان فی حیاة الدنیا انما یراه بعین الخیال ،1در دنیا هم که
ّ
میدی ــدی چیزی در ٔ
قوه نفس خودت میدیدی ،گرچه با مقدماتی اثبات میکردیم
.1؛ و لمــا قــال؟ع؟ «النــاس نيام فــإذا ماتوا انتبهوا» َّنبه على أنه كل ما يراه اإلنســان في حياتــه الدنيا إنما هو
بمنزلة الرؤيا للنائم خيال فال بد من تأويله .فصوص الحکم فص سیلیمانی ،ج  ،۱ص .۱۵۹
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که مابهازا دارد ولی اگر در آخرت مابهازا هم نداشته باشد ،بهجایی برنمیخورد .تمام
الفاظ و عباراتی که در شریعت در وصف آخرت آمده است ،همه در جای خودش
ً
صد در صد صادق اس ــت .پس اینکه ما مناقشـــه کنیم در نظریـــه صورت که اصال
ً
صورت هست یا نیست هیچ تأثیر فلسفی پیدا نمیکند .هذا ّاوال.
مرحلۀ سوم:
عدم نیاز به اثبات تطابق ماهوی در دستگاه صدرایی
ً
ثانیا:آنهایی کهمعتقدهستند کهادراکمابهوسیلۀصور ادراکیحاصلمیشود
و میگویند :در ادراکات ّ
حس ــیما واقعیتی هست و صورتی ،در تصدیقاتمانهم
تصدیقی است که صورت ادراکی است و چیزی در طرف مقابلش است ،آیا اینها
معتقدند که باید صورت واقعی و صورت ذهنی مطابق باشد؟ که بعد الزم باشد ما
اثبات مطابقت کنیم.
واقعیت امر این است که این هم صحیح نیست .این حرفی است که در فضای
ّ
ّ
یش ــد؛ مش ــاییها چون معتقد بودند در خارج چیزی داریم به اسم
مش ــایی گفته م 
ماهی ــت ،وقتی میخواس ــتند ارزش علم را مطرح کنند گاهـــی میگفتند :ادراک ما
ً
باید با خارج ماهیتا مطابق باش ــد .ولی در فلســـفۀ صدرایی که ما در خارج ماهیت
ندار ی ــم ،آیا معن ــی دارد من بگویم ادراک من با خارج تطاب ــق ماهوی دارد؟ اینهمه
ما روضه خواندیم که ماهیت اعتباری اســـت ،در افق نفس انســـان شکل میگیرد،
در خارج فقط وجود اس ــت که اصیل اســـت و پای ماهیت بـــه عالم خارج نمیآید
مگر بالعرض و المجاز و امثال این حرفها ،دیگر اینکه بگوییم« :واقعیت خارجی
ماهیتی دارد و آن ماهیت به ذهن من منتقل میشـــود و اشـــکاالتی که دیروز مطرح
ً
میکردند را مطرح کنیم که صورت چطور منتقل میشود؟» این حرف اصال موضوع
ندارد.
ّ
لذا ش ــما دیدید که مرحوم علمه؟وضر؟ در بدایه و نهایه وقتی میرسند به فصل
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وجود ذهنی –ایش ــان ّ
مقید هستند فصلهایی که از اصل صورتمسئلهاش غلط
ً
اس ــت را با یک قالوا ش ــروع میکنندّ -اول فصل -مثال-میگویند :قالوا ّان للشـــیء
ً
ً
ماهیت ــا ف ــی الخارج و ماهیتا فی الذهن و این دو ماهیت باهم مطابق هســـت 1.آن
ً
یک قول است وگرنه در فلسفۀ صدرایی این سخن اصال موضوع ندارد ،لذا مرحوم
ّ
ً
ملص ــدرا مباحث عل ــم را اساس ــا روی وحدت ماهـــوی پایهگـــذاری نکردند چون
معتقدند :ماهیت فقط در افق نفس است و در ِاسناد آن به عالم خارج ،یک نوعی
از مجاز رخداده اس ــت ّ
البته در اینکه این چطور مجازی اســـت؟ اختالف اســـت
ً
مثال حضرت آیةاهلل مصباح یکطور تفســـیر میکنند ،شـــهید ّ
مطهری
بی ــن آقایان،
کط ــور ،آیةاهلل جوادی یکطور ،ولی در اینکه این ماهیت در خارج نیســـت همه
ی 
توافق دارند.
ل ــذا اینکه آدم فکر کند نظر ی ــه وجود ذهنی با این کشوقوس مربوط به حکمت
صدرای ــی اس ــت این هم واقعیت امر ب ــا مبانی حکمت صدرایی ســـازگاری ندارد.
ّ
ّ
البت ــه مرح ــوم ملصدرا عادتش ــان بر این اســـت که بحثهای گذشـــتگان را هم در
د و در آخر هم حرف خودشان را
کتابهایش ــان مطرح میکنند ،باال و پایین میکنن 
میزنند لذا در کتابهایی که خواس ــتهاند نظام حکمت صدرایی را ارائه بدهند،
مث ــل تألیف حض ــرت اس ــتاد عبودیت ،خیلی روشـــن عبـــارات صـــدرا را آوردهاند
که ایش ــان در مس ــئلۀ علم قائل به تطابق وجودی اســـت ،نه تطابق ماهوی ،2تطابق
برتر دیگری است ،اینها در یک
وجودی هم به این معنی که یک 
ی از دو وجود ،وجود ِ
 .1عبارت ّ
عالمه ّقدس ّ
سره در ابتدای فصل وجود ذهنی در بدایة الحکمة اینچنین است« :المشهور بين
الحكمــاء أن للماهيــات وراء الوجــود الخارجــي و هــو الوجود الــذي يترتب عليها فيه اآل ثــار المطلوبة منها
وجودا آخر ال يترتب عليها فيه اآلثار و يسمى وجودا ذهنيا» بدایة الحکمة ،ص .۲۹
همچنیــن در ابتــدای همیــن فصل از نهایة الحکمــة میفرمایند« :المعروف من مذهــب الحكماء أن لهذه
الماهيات الموجودة في الخارج المترتبة عليها آثارها وجودا آخر ال يترتب عليها فيه آثارها الخارجية بعينها
و إن ترتبت آثار أخر غير آثارها الخارجية و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني و هو علمنا
بماهيات األشياء» نهایة الحکمة ،ص .۳۴
ّ
ّ
 .2درآمدی بر نظام حکمت صدرایی ،عبدالرسول عبودیت ،ج  ،۲ص .۵۵
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نظام وجودی با همدیگر در یک رش ــتهای درمیآیند که مبتنی بر تشـــکیک است و
ً
ً
اصال یک دستگاه کامال متفاوتی است.
مرحلۀ چهارم:
عدم لزوم تطابق ماهوی در دستگاه صدرایی در فرض تحقق ماهیات و
بحث در معیار ارزشمندی ادرا کات
ً ُ
یک پله برویم جلوتر اساسا لو فرض که واقعیت دارای ماهیت باشد ،در حکمت
ّ
صدرایی برای ما مسلم است که صور ادراکی تطابق ماهوی الزم ندارند.
یک ــی از بحثهایی که در عرفان مطرح اســـت که حکمـــت صدرایی هم به آن
پرداخته این اس ــت که ممکن است شـــیئی در عالم خارج ّ
مجرد باشد ولی در افق
ً
اصال مبحث ّ
نفس من به خاطر شرایط نفس من ّ
تمثل ّ
تمثل که
خاصی پیدا کند،
بحث تعبیر خواب و کیفیت مکاشفات روی آن سوار میشود اساسش روی همین
است که میگوید :یک واقعیتی در خارج هست مثل علم که حقیقت مجرد است،
وقتی نفس شما به آن میرسد -این در کلمات شیخ ّ
الرئیس هم هست ،حاال شاید
شیخ ّ
الرئیس به لوازمش نپرداخته باشد -نفس شما در عالم خواب یا مکاشفه با آن
گره میخورد ،ش ــما چه میبینید؟ میبینید یک جامی از شـــیر نوشـــیدید ،میروید
معبرّ ،
پیش ّ
معبر میگوید شما که دیدی جام شیر را نوشیدی تعبیرش این است که
ً
فردا یک علم ارزشمندی به تو روزی میشود .مثال شب خواب میبینید که دوست
ش ــما در یک استخر زاللی شنا کرده اســـت ،میروید پیش ّ
معبر ،میگوید تعبیرش
این است که این شخص دیشب در نماز شب توبۀ خیلی جانانهای کرده.
ً
مجرد اســـت یا یک حقیقت ّ
کامال ّ
مادی اســـت
واقعیت خارجی یک حقیقت
ً
مثال از مقولۀ فعل یا انفعال ولی در افق من به نحو جوهر ّ
تمثل پیدا میکند .این اصلی
اس ــت در حکمت صدرایی که ّ
تمثل ماهیات در افق نفس ،تطابق تام با مابازا-در
ً
صورت وجود مابهازا  -ندارد ،بلکه کامال تابعی است از شرایط روحی و جسمی انسان.
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ّ
ً
مرحوم علمه طباطبایی -که ایشان رسما اینها را نوشتند -در جلد ّاول اصول
فلس ــفه که جواب ش ــبهات مارکسیسـ ـتها را میدهند به این مسئله پرداختهاند.
آنجا که مارکسیسـ ـتها میگفتند :علم ارزشمند نیست ،چون علم برآیندی است
از آن پدی ــدۀ خارجی با ّ
ماده خاکس ــتری کـــه در مغز وجود دارد و ایـــن برآیند ممکن
اس ــت با آن چیزی که درواقع هس ــت مطابقت نداشـــته باشـــد بیان میکنند که ما
هیچ اصراری نداریم آن چیزی که در خارج هست بیهیچ تغییری بیاید در ذهن ما
بلکه ما در بحث علم دنبال این هستیم که آن چیزی که ما میفهمیم همانطوری
ّ
که میفهمیم باش ــد یعنی همان آثاری که از آن توقع داریم را داشـــته باشـــد نه اینکه
ً
خودش دقیقا همان باشد.
ّ
این امروز مسلم است-نهفقط امروز که درگذشته هم مسلم بوده و چیز جدیدی
ً
نیس ــت -که بنده که نشس ــتهام س ــر ســـفره فرض کنید این غذای مثال آبگوشت را
جلوی من گذاشتند ،این آبگوشت را ممکن است بنده قرمز ببینم یا قهوهای ببینم
یک ــی دیگر رنگ دیگری ببیند .ممکن اســـت بنده یک نوع غلظت از آن احســـاس
کنم ،دیگری یک حد دیگری از غلظت از آن احساس کند ،ولی مهم این است که
من وقتی آن را میبینم ،این همان آبگوشـــتی باشـــد که من دنبالش هســـتم و همان
ّ
آث ــاری هم که من از آن توقع دارم داش ــته باشـــد؛ حاال در خـــارج میخواهد یکطور
ً
دیگری هم باشد که من نمیفهمم یا نه در خارج دقیقا همینطور باشد .این مسئله
ً
اصال برای ما مهم نیست.
حسی ،چه در غیر ّ
ارزش ــمندی ادراکات چه در مسائل ّ
حسی به تطابق -به این
معنی که اینها عین همدیگر هستند از همه جهت -نیست بلکه به این است که
اینیک وجود ّ
خاصی اس ــت که وقتی در افق نفس من میآید همیشـــه این شکلی
میشود.
ً
یک مثال خیلی س ــاده بزنم :ش ــما مثال نوار قلب که میگیرید این نوار قلب اگر
بخواهد مطابق با واقع باش ــد ،آیا معنیاش این است که روی قلب آن آقای مریض
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هم به همین صورت یک خط کشیدهاند؟ یا نه معنیاش این است که یک حرکتی
آنجا بوده که آن حرکت روی نوار قلب در قالب یک شـــکل نمایان میشـــود که این
ّ
شکل باید خصوصیاتی که ما از آن توقع داریم را به ما منتقل کند ،ولی الزم نیست
ً
ّ
خصوصیاتش بر همدیگر کامال منطبق باشـــند .لذا ما
ماهیتش و جنس ــش و همه
میگویی ــم ارزش ن ــوار قلب ب ــه مطابقت با واقع اســـت ،ولی نه بـــه معنای مطابقت
ماه ــوی ک ــه اینها کپی همدیگر باش ــند و روی همدیگر تطبیق بشـــوند .دســـتگاه
ادراکی ما ممکن است خیلی از چیزها را به یک شکل ّ
کمی و یا به یک شکل کیفی
ً
ً
خاص دریافت کند که در متن واقع دقیقا به آن شکل اصال حضور نداشته باشد.
مرحلۀ پنجم:
ّ
بداهت تطابق صورت با ماهیت در دستگاه مشائی
ً
ً
ّ
مثال-مش ّـــائیین کـــه معموال یک
خود
و ام ــا آخرین مس ــئله :برگردیم در فضای ِ
چنی ــن حرفهایی میزدند که :علم صورت حاصله اســـت و این صورت هم باید
تطابق ماهوی با خارج داش ــته باش ــد .خب در این فضا وقتی کسی شیری را ادراک
کرده ،آیا آن چیزی که در خارج اس ــت و او آن را ش ــیر ادراک کرده شیر است یا اینکه
گاو است؟ همه میگویند :شیری که در ذهن من است در خارج من هم شیر است،
چون این شیری که در ذهن من است ،تصویر شیر است .تطابق بین صورت ادراکی
ً
ب ــا خارج ،اثب ــات الزم ندارد و بدیهی اســـت ،چون صورت ادراکی اساســـا هویتش
هویت حکایی است .میشود من یک شیری تصور کنم که حکایت از گاو بکند؟
یک گاوی تصور کنم که حکایت از پلنگ بکند؟ خب آنکه دیگر گاو نیست!
لذا آنها هم که در حوزه ّ
تصورات قائل به تطابق بودند ،تطابق را محتاج اثبات
نمیدانستند-تصدیقات را باید جداگانه بحث کنیم -اینکه هر تصوری فقط از آن
جنس خودش حکایت میکند و از چیز دیگری حکایت نمیکند محتاج به اثبات
کردن نیست.
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جمعبندی مطالب
ّ
یکبار دیگر اگر بخواهم فهرس ــت کلی مباحث را فقط مرور کنم این اســـت که:
ّ ً
مسلما فلسفه اسالمی ،روشهای غیر یقینی را انکار نمیکند ،لذا نهفقط بحثهای
وجدان ــی و قرآن ــی روای ــی را انکار نکرده اســـت ،بلکه فالســـفه بهتفصیل بـــه اینها
پرداختهان ــد .مباحث تجربۀ غیرقطعی را هم انکار نکرده اســـت ،گرچه فالســـفۀ ما
ً
معموال به آن نپرداختهاند چون ابزار و ّ
تخصص الزم را نداشتند .پس اینکه بگوییم:
بقیه حوزهها را کنار گذاش ــته و ما باید تحولی ایجاد کنیم و از ّ
«فلس ــفه ّ
بقیه حوزهها
هم استفاده کنیم ».این حرف از قدیم همیشه بوده است و نکتۀ جدید در آن وجود
ندارد.
دوم اینکه :یقینی که آنها تعریف میکردند به این ســـختگیری که در بعضی
کتابها آمده ،نیس ــت بلکه یک معنی خیلی عرفی و بدیهی اســـت که همه با آن
در زندگی س ــروکار دارند و ش ــامل قضایای حدســـی و قضایای متواتر و امثال اینها
ّ
یش ــود و آن مقدماتی هم که آنها تعبیه کردند برای همین یقینی که دنبالش
هم م 
هستند کفایت میکند و بیشتر از این هم نیازی نیست.
حاال اگر کس ــی اش ــکال کند که ما نظام معرفتشناســـی اینها را قبول نداریم
باید توضیح بدهد که آیا اشکال تو به این نظام معرفتشناسی بر ارزشمندی ادراک
تأثی ــری میگذارد یا فقط میخواهد مدلش را عوض بکند؟ اگر میخواهد تأثیر روی
ارزش ــمندی ادراک بگذارد باید بحث جداگانهای ارائه بدهد ،بحث دیروز کفایت
نمیکن ــد ،مثل مرحوم میرزا بای ــد اصل قیاس را انکار کند ،اصل یقین را انکار کند.
ولی اگر تنها میخواهد بگوید :اینها همهاش موردقبول اســـت و ما فقط یک مدل
جدی ــدی داریم ،اش ــکال ندارد ،این حرف قابل ّ
تأملی اس ــت ،ولیک ــن تأثیری روی
فلسفه نخواهد گذاشت .چون فلسفه محتاج ارزشمندی ادراک است ،نه محتاج
روش اثبات ارزشمندی.
و مس ــئلۀ بعد هم اینکه اش ــکاالتی که مطرح کردند ،درواقع نسبت به حکمت
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متعالیه وارد نیست ،چون حکمت متعالیه نه از پایه تطابق صورت را قبول دارد و نه
ً
نیازی به وجود مابهازا میبیند و رس ــما اعالم میکند که در خیلی از مواقع ادراکات
ً
حس ــی هس ــتند ،مابهازا هم ندارند ،ولی کامال در موردشان میشود گفتگو کرد مثل
ً
ّ
تم ــام پدیدههای ــی که در ُبعد ش ــخصی عالم معاد تحقق پیدا میکنـــد و اصال هم
مابهازا ندارد و درعینحال نظام ادراکی فلسفی دارد ،صغری و کبری دارد و ...و آنجا
هم که مابهازا دارد هیچ ضرورتی برای تطابق ماهوی ندارد .در دس ــتگاه سینوی هم
یش ــود ،این تطابق در مســـئله ّ
تصورات یک امر بدیهی
که دم از تطابق ماهوی زده م 
ّ
تلقی میشود و نیازی به اثبات ندارد.
ّ
محمد و آل ّ
صل علی ّ
محمد.
اللهم
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توسعهوتکاملفلسفه

حجةاالسالموالمسلمینسبحانی

دفتر تبلیغات ٔ
شعبه اصفهان

اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم.
ّ
ّ
سیدنا ّ
سیما ّ
محمد و آله الطاهرین ّ
صلی اهلل علی ّ
بقیةاهلل
بسم اهلل الرحمن الرحیم و
فی األرضین؟جع؟.
خالصۀ مباحث
بن ــده ه ــم عرض خیر مق ــدم دارم خدمت عزیزان و ســـام عـــرض میکنم و هم
ّ
ّ
چنین تشکر میکنیم از عموم دوستان ،اساتید و سروران و متشکریم از دفتر تبلیغات
اسالمی شعبۀ اصفهان که میزبان این مجموعه نشستها هستند.
همانطوری که مستحضرید بحث ما در باب توسعه و تکامل فلسفه بود که این
بحث را با نقد وجوه مختلف فلسفه آغاز کردیم و در ادامه بحثمان به معرفتشناسی
فلسفی رسید ،در معرفتشناسی فلسفی از علم حصولی و حضوری سخن گفتیم
و در جلسه اخیر از یقین گفتگو شد و نشان دادیم که یقین از دیدگاه فیلسوفان دارای
ً
ّ
خصوصیتی اس ــت و این خصلت یقین در دســـتگاه فلســـفی ما ّاوال آیا درست
چه
تعریف ش ــده و اگر درس ــت تعریف ش ــده آیا تطبیقش بر مصادیق و مثالهایی که
ّ
بهعنوان مقدمات برهان بیان کردهاند ،تمام هست یا نه؟ و درنهایت مفهوم یقین در
فلسفه با چه دشوار یهایی مواجه است؟
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برهان در فلسفه
در ّ
تتمه این بحث ،میخواهم مجموعه نقدهایی را که بر ابعاد معرفتشناسی
ّ
ب ــار کردیم در یکخروجی به نام برهان که قلۀ کار روششناســـی فیلســـوفان اســـت
پیاد هس ــازی کنیم و نش ــان بدهیم که برهان که نقطه ّ
مزیت فلسفه اسالمی شمرده
یش ــود در س ــرانجام کار ،به چه نتیجـــهای میانجامد و آیا فیلســـوفان میتوانند از
م 
منطق و متدولوژی برهان خودشان دفاع کنند یا نه؟
در این باره هم از بحثهای س ــه چهار جلســـه گذشـــته کمک خواهم گرفت و
افزودهای هم بر آنها خواهم گفت و درنهایت به این نتیجه خواهم رس ــید که برهان
یکی از چالشهای بزرگ فیلس ــوفان اســـت و فیلســـوفان نه در مقام نظر و نه در مقام
تطبیق ،نتوانستهاند متدولوژی و روششناسی برهان را به کرسی بنشانند.
نتیجه سخن هم این خواهد بود که اگر این نقدها بر برهان فیلسوفان وارد است،
باید در باب فلس ــفه و روششناسی فیلسوفان از نو اندیشـــه کرد و از زاویه دیگری به
فلسفه پرداخت و خود برهان با این بحثی که من خواهم گفت -که ّ
البته فهرستی از
ّ
مباحث خواهد بود -نش ــان داده خواهد شد که امتداد این طریق که قله آن و نقطه
ً
نهاییاش در حکمت متعالیه اس ــت ،عمال فلســـفه را از جایـــگاه و کارکرد خودش
خارج میکند و اگر این متدولوژی اصالح نشود ،ما در فلسفه ،نه از ناحیه مسئلهها
و قضایا ،بلکه از بنیاد متدولوژیک با مشکل مواجه خواهیم شد و اشاره خواهم کرد
که پارهای از معضالت جدی فلسفه ما در همین ّادعای فیلسوفان در تعریف برهان
و تالش برای عملیاتی کردن آن ،ریشه دارد.
پاسخ بهنقدهای واردشده
ً
بنای من معموال در این جلسات این نیست که بیاییم مستندات را یکییکی
بخوانی ــم ،مفروضم این اس ــت ک ــه عزیزان و کســـانی که این مباحث را میشـــنوند
شأنش ــان باالتر از این معنا اس ــت ]که مطالب مبســـوط بیان شـــود[ ّاما گاه از ناحیه
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کس ــانی که در باب فلس ــفه ّادعایی دارند  -و حق هم دارنـــد ،میگویند که ما درس
خواندیم ،تحقیق کردیم -گاهی اوقات ســـخنانی در باب فلســـفه گفته میشود که
هم انسان شگفتزده میشود و هم تصمیم میگیرد که از این پس وقتی میخواهد
چیزی را نقد کند ّاول خوب توضیح بدهد.
در دانشگاه فردوسی به مناسبت هفته فلسفه بحثی داشتم و فهرستی از نقدها
ً
بر معرفتشناسی فلسفی را گفتم ،تقریبا آن چیزی را که در سه چهار جلسه گذشته
اینجا گفته بودم ،فهرس ــتش را آنجا تقدیم کردم .یکی از دوســـتان و ّ
مدرسین جوان
ً
ّ
دفاعیهای را مطرح کرده است ،حاال
آنجا ظاهرا روز بعد آمده و در نقد آن سخنان در
ً
این س ــخنرانی موجود اس ــت و حتما جاهایی هم پخش شـــده ،من فرصت نکرده
بودم تا همین چند روز اخیر که به مناسبت گفتم ببینم این مطلب چیست؟ گوش
ً
واقعا ّ
تعجب کردم و ّ
تأس ــف خوردم که چرا باید در حوزۀ فلســـفی ما کســـانی
دادم و
که خودشان ّ
مدرس فلسفه هستند ،در باب مباحث فلسفی سخنی بگویند که آدم
احساس کند باید برود تازه فلسفه درس بدهد.
همین چند شب قبل با یکی از اساتید فلسفۀ حوزه مشهد تماس گرفتم و گفتم
ماج ــرا این اس ــت و من تقاضا میکنم که شـــما خودتان ایـــن را گوش بدهید ،یعنی
بروید در مجمع عالی حکمت در مش ــهد این را بگذارید ،چهارتا استاد فلسفه این
ً
را گ ــوش بدهند ،ببینید واقعا مجمع عالی حکمت قرار اســـت با این ســـرمایههای
فلس ــفی به رش ــد و توسعه فلس ــفه کمک کند؟ و ّ
البته با ایشان شـــوخی هم کردم و
گفتم :تا اآلنوقتی من میآمدم مشهد ،به قصد و ّنیت نقد فلسفه میآمدم اما ّنیت
کردم که از جلس ــه آینده که میآیم ،به قصد تدریس فلسفه بیایم! چون معتقدم اگر
ّ ً
کس ــی فلسفه را نفهمیده باشد نقد فلسفه هم برایش سودمند نیست و اتفاقا گاهی
مش ــکل از کس ــانی اس ــت که نفهمیده نقد میکنند و اگر کســـی بهعنـــوان تدریس
فلس ــفه ،س ــخنانی بگوید که با نصوص فلســـفی ما در تعارض اســـت ،این مطلب
نش ــان میدهد که یا این عزیزانمان که در کرســـی تدریس فلســـفه هســـتند منابع را
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مطالعه نمیکنند ،یا دریافت درس ــتی از مطالب ندارند و بعد آدم برای نسل بعدی
ً
که قرار اس ــت از فلس ــفه دفاع کند یا الاقل فلسفه را تبیین کند نگران میشود .واقعا
از زمانی که من این نقد را شنیدم -و توصیه میکنم که اگر شما هم آن را دیدید ،هم
سخنان بنده و هم این نقد را بشنوید -به نظرم خیلی عبرتآموز است.
از این جهت من تالش میکنم حداقل در آن مواضعی که در آن بحث مطرحشده
و نمونههایی که ّادعا شده که سخن فیلسوفان این نیست یا آن هست و عباراتی که
ّ
از ابنسینا تا علمه طباطبایی آوردند مطالبی بیان کنم تا کسی نگوید که این وسط
راه اس ــت و ممکن است یک چپراهی باشـــد و خواهم گفت آن چیزی که در این
جلسه میگویم جز استثناهایی که ممکن است یک منطقی یا یک فیلسوف چیزی
خالفش گفته باش ــد -که آن خالف هم درواقع خالف نیســـت بلکه تقریری اســـت
جزئی از یکی از مواضع -همه اینها مســـتند دارد ،از شـــفای ابنســـینا در منطقش
ّ
و فلس ــفهاش ت ــا آثار علم ــه طباطبایی .هرکســـی در نکاتی که بنـــده عرض میکنم
کوچکترین تردیدی داشت و خودش متن پیدا نکرد یک پیامک به من بزند که من
عین متن را برایش بفرستم و اگر مایل بود اینها را بشنود یک جلسه بیاید بگوید این
عبارت را ش ــما اینجا گفتید ،این را از کدام کتاب نقل میکنید که من یک به یک
1
مستندات را از کتب خود فیلسوفان ارائه کنم.
ّ
حاال نمونهاش را عرض میکنم که این بحثها جزو مسلمات و الفبای منطق و
فلسفه ما است و عجیب است که کسانی –که حاال یا میخواهند زیر بار نقد نروند
یا اینکه ّ
تعصب دارند یا دلشان میسوزد؟ نمیدانم -مطالبی میگویند که مخالف
باهمه میراث فلسفی ما است.

ّ
قاطعیت برای بیان مســتندات اعالم آمادگــی میکنند که
 .1جنــاب آقــای ســبحانی در حالــی اینگونه بــا
ّ
درخواســت هــای متعــدد حجةاالســام والمســلمین وکیلــی را بــرای بررســی رو در روی همین مســتندات
مسکوت گذاشتند! برای نمونه ر.ک صص 193 ،190و .279
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تعریف برهان
خب بحثمان در باب برهان اس ــت و اینکه فیلسوفان چه تعریفی از برهان ارائه
میدهند ،چه شرایطی برای برهان قائل هستند و درنهایت آیا میتوانند این تعریف
و شرایط را بر مصادیق مورد ّادعای خودشان تطبیق کنند یا نه؟ ّاول از تعریف برهان
آغاز میکنیم.
ب ــاز من ع ــذر میخواه ــم از عزیزان حاضـــر در جلســـه اگر خیلی ابتـــدای بحثم
ً
مباحث روش ــنی است ،چون نوار این جلســـه معموال میرود و در جاهای مختلف
یش ــود ،میخواهم اگر عزی ــزان جوان ما هم هســـتند ،یک مقدار بیشـــتر از
پخ ــش م 
ّ
مقدمات شروع کنم که آنها هم شاید استفاده کنند.
خب در فلسفهّ ،ادعا میشود که روش فیلسوفان برهان است و برهان را همانطور
که میدانیم در مقابل چهار صنعت دیگر قرار میدهند که صنعت جدل ،خطابه،
شعر و مغالطه است .پنج صنعت در منطق مطرح میشود و فیلسوفان میگویند از
بین این پنج صنعت ،ما برهان را میپذیریم.
ّ
ّ
البت ــه ای ــن را هم باز تذکر میدهم ،حواســـمان باشـــد کـــه همه واژههایـــی که در
اصطالح ــات فلس ــفی ما به کار میرود ،واژههای عربی اســـت کـــه در زمان نهضت
ترجمه از متن ّ
ادبیات عرب اقتباس شده است .بسیاری در اینجا به خطا میافتند
ً
یش ــنوند گمان میکنند ]این همان حکمتی است
و وقتی مثال واژه «حکمت» را م 
که در متون دینی آمده[ بعضی از اس ــاتید فلســـفه هم ّ
حتی از بزرگان -از اشـــتراکلفظی میان ای ــن حکمت و حکمت در قرآن اســـتفاده میکنند ،میگویند :ببینید
در سراس ــر قرآن چقدر باب حکمت تمجید شده است؟ مثل کسی که بگوید قرآن
فرموده «هاتوا برهانکم» ،فیلس ــوفانهم برهان را تعریـــف کردهاند پس ...این خیلی
روش ــن اس ــت که اینها اخذ ی ــک واژه از قرآن اســـت برای یک اصطالحـــی که این
اصطالح در ّ
سنت یونانی سابقه بسیار دارد.
ً ّ ً
مادتا از زمان ارسطو
این نکته را هم من همین جا عرض کنم که منطق ما صورتا و
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و شارحان ارسطو تا امروز کمترین تغییر و تحول را داشته است ،اگر فیلسوفان ما ّادعا
میکنند که ما در مس ــائل فلسفی توانســـتهایم ابتکار و نوآوری داشته باشیم و ما هم
با آنها همراه بش ــویم اما در حوزه منطق ،کســـی چنین ّادعایی را نکرده و نمیتواند
بکن ــد .مباحث مربوط ب هص ــورت در قیاس ،مباحث مربوط به ّ
مـــاده در صناعات
یوم هذا
خمس ،یک مس ــئلهای اس ــت که قبل از فلسفه اسالمی بوده اســـت و الی ٍ
ً
تقریبا بدون تغییر باقی مانده اس ــت ،این برهان هم همان برهانی اســـت که ارسطو
میگفت .واژه یونانیاش هم معلوم اس ــت و معادلش بهعنوان واژه برهان گذاشـــته
شده است.
برهان تنها روش موردقبول فالسفه
برهان در نگاه فیلس ــوفان و منطقدانان به اســـتداللی گفته میشـــود که دو رکن
اساس ــی دارد :در صورت ،از روش قیاســـی اســـتفاده میکند و در ّ
مـــاده به مقدمات
یقینی تکیه میکند .اس ــتداللی که از این دو جزء تشـــکیل میشـــود یعنی صورت
ً
خودش را انحصارا از قیاس بگیرد  -قیاس در مقابل چیست؟ استقراء و تمثیل -و
ّ
یش ــود برهان .حاال من توضیح خواهم داد که
ماده خودش را از مواد یقینی بگیرد م 
این یقین چیست و در مقابلش غیر یقین چیست.
ّ
این مس ــلم اس ــت ،کسی نمیتواند انکار کند که وقتی فیلســـوفان به متدولوژی
فلس ــفی تکیه میکنند از بین س ــه گانۀ تمثیل ،اســـتقراء و قیاس ،قیاس را بهعنوان
روششناس ــی فلس ــفه ق ــرار میدهن ــد و از بین پنـــج گانـــه صناعـــات ،صناعتی را
ّ
میپذیرند که مقدماتش یقینی آنهم یقینی بالمعنی االخص است .اگر فیلسوفی
در جایی از استقراء -آنهم استقراء ناقص -استفاده کرده است ،ربطی به فلسفه به
معنای مورد نظر ما ندارد.
ً
بازاینج ــا من ع ــرض کنم که فع ــا دعوای ما در فلســـفه به معنای فلســـفه اولی
اس ــت (علم اولی ،متافیزیک) البته خود فیلســـوفان ادعایشـــان فراتر از این اســـت.
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نس ــینا معتقد اس ــت کل حکمت نظری -اعم از فلسفه اولی ،ریاضیات و
حتی اب 
علم طبیعیات -همه برهانی هس ــتند و این نیک واضح اســـت که ازنظر ابنســـینا
گزارههای مبتنی بر اس ــتقراء ناقص حتی در حوزه طبیعیات هم جاری نمیشـــود و
علم نیست.
ً
نس ــینا معتقد نیســـت که ما در حـــوزه طبیعیات به جدل
از آن ط ــرف حتما اب 
تمس ــک میکنیم ،خطابه و شعر میخوانیم یا مغالطه میکنیم .ما پنج صنعت که
بیش ــتر نداریم ،ابنسینا صنعت ششم که درست نکرده است ،از پنج صنعتی که
در قیاس ریخته میشود تنها برهان است که از دیدگاه این فیلسوفان معتبر است و
میدانیم هم خود ابنسینا ،هم بقیه منطقدانان و هم خواجه طوسی و هم الی یومنا
هذا همه گفتهاند :تمثیل که ّ
ظنی اس ــت و به درد نمیخورد ،اســـتقراء هم ناقص و
ً
ً
وثانیا آنجایی هم که هست قیاس ُم ّ
قسم
تام دارد ،استقراء تام ّاوال نادر الوجود است
اس ــت ،این سخن صریح ابنسینا است که حتی اگر استقراء هم مفید یقین است
چون قیاس ُمقسم است؛ یعنی شما آمدید یک مجموعهای را تقسیم کردید ،گفتید:
مجموعه ما عبارت است از بیست نفرّ ،إما بندهّ ،إما حضرتعالی ّإما ...هر کداممان
یک حکم داریم ،اینها را کنار هم گذاشتیم و( ...قیاس ُمقسم باهمه خصوصیاتش
دوستان در منطق میدانند)
پس ّ
حتی فیلس ــوفان و منطقدانان ما وقتی خواستند استقراء را یقینی بدانند،
اصرار کردند که یقینی بودنش مربوط به قیاس است نه مربوط به استقراء.
ّ
پ ــس ببینی ــدّ :ادع ــای کلی فیلس ــوفان در بـــاب برهان این اســـت کـــه برهان در
حکمت نظری تنها روش موردقبول اس ــتّ ،
حتی اگر در حوزه طبیعیات هم عدول
کنیم ،دس ــت کم در حوزه ریاضیات و در حوزۀ فلســـفۀ اولی تنها روش مقبول برای
فیلس ــوفان برهان است ،اینیک نکته؛ بنابراین ازنظر فیلسوفان ،تنها علم حقیقی،
ً
ً
یعن ــی علمی ک ــه ّاوال صادق و مطابق با واقع اســـت ،ثانیا علم دائمی اســـت -علم
ّ
موقت نیس ــت ،امروز و فردا ندارد ،دوام و اس ــتمرار دارد و به تعبیری میشـــود بر او در
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هم ــه ج ــا تکیه کرد -برهان اس ــت .غیر از برهان ،از اســـتقراء ناقـــص و تمثیل و غیر
برهان ،از جدل ،خطابه ،شعر و مغالطه هیچ کدام از اینها مفید یقین -یعنی مفید
علم مستمر و دائمی -نیست.
ّ
پس فیلس ــوف میگو ی ــد -من درجمعبنـــدی به ایـــن دو ادعا خیلـــی کار دارم-
فیلس ــوف میگوید :غیر برهان ،م ــا را به علم حقیقی نمیرســـاند ،اگر هم علومی به
دس ــت بدهد یعنی علم مطابق با واقع درست کند ،یا ما به مطابقتش علم نداریم،
چرا که ما صورت خیلی چیزها را داریم تصدیق هم میکنیم اما نمیدانیم مطابق با
واقع است ،دلیلی بر تطابقش نداریم ،اینکه ارزش ندارد ،نمیشود به آن تکیه کرد1؛
یا دلیلی بر صدقش داریم ّاما دلیلش یقین آور نیست ،آن یقینی که برهان میگوید:
ّ
یقین دائمی و قابل تکیه .این مدعای ّاول فیلسوفان :علم قابل تکیه و علم حقیقی
تنها برهان است.
ّ
ّ
مدع ــای دوم اینکه :ما فیلس ــوفان تنها گروه از بین همه متفکران هســـتیم که به
ّ
ً
بره ــان تکی ــه میکنیم ،غی ــر از ما متکلمان هســـتند ،علمای -حاال مثـــا -تجربی
هس ــتند و یا هر علمی غیر از ما؛ هیچ کدام از اینها به برهان تکیه نمیکنند و تنها
فلسفه است -آنهم مخصوصا در فلسفه اولی -که ما میآییم سراغ برهان.
محل نزاع با فالسفه
حاال س ــؤال این اس ــت برهان با این تعریف که صورتی دارد تحت عنوان قیاس
ک ــه میگوییم بدیهی و یقینی اس ــت و ّ
مـــادهای دارد از ّ
یقینیات و ّادعا میشـــود که
نتیجـ ـهای دارد ک ــه آن نتیجه ه ــم به تبع یقینی اســـت ،وقتی صورت یقینی شـــد،
ّ
ّ
ماده هم یقینی ش ــد ،بالضروره نتیجه هم یقینی اســـت ،سؤال این است که آیا این
ً
معنای از برهان را فیلسوفان توانستهاند ّاوال خوب تعریفش کنند و نشان بدهند که
 .1تناقض! علومی به دست میدهد اما به مطابقش علم نداریم! تصدیق میکنیم اما نمیدانیم مطابق با
واقع هست یا نه چون دلیلی نداریم!(پس به چه چیزی تصدیق میکنیم؟!)
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ً
منظورش ــان دقیقا از این چیس ــت؟ و آیا مصادیقی که نشانهگذاری کردند و گفتند
ً
نه ــا ّ
یقینیات اس ــت و م ــا با اینها برهـــان میســـازیم ،واقعا یقینی اســـت؟ و آیا
ای 
فلسفهای که تحویل ما میدهند مبتنی بر برهان یقینی به این معنا است؟ معتقدیم
ّ
درتمام این چند مورد که عرض کردم مناقشات جدی وجود دارد.
پارهای از این مناقشات را خود منطقدانان و فیلسوفان در دورههایی فهمیدهاند؛
ام ــا به فک ــر عالج حقیق ــی نیفتادند ،رفـــو کردند و یک ســـنگر عقب نشســـتندّ ،اما
ّ
همچنان بر مدعای خودش ــان پافش ــاری کردنـــد .در بعضی از دورههـــا هم نقدها را
مطرح کردند و گویا فکر کردند که پاس ــخ دادنـــد ،ان َ
قلت این چنینی،
قلت فالن ُ ،
یعنی گویا دیگر مشکلی هم باقی نماند!
م ــا میخواهیم یکبار این بحث را درمحضر دوســـتان مرور کنیـــم ،ببینیم آیا از
اش ــکاالت و ایراداتی که به این متدولوژی در بوته نقد وارد است ،میشود دفاع کرد
و از جانب فیلس ــوفان پاس ــخی وجود دارد ،یا باید این اشکاالت را یا الاقل پارهای از
این اشکاالت مهم را بپذیریم و اگر بپذیریم باید برای فلسفه و روششناسی آن چاره
جدیدی رو کنیم چرا که دیگر ماندن در این ایستگاه و سنگر امکانپذیر نیست.
برای اینکه مس ــئله یک مقدار س ــاده بشـــود عرضم این اســـت که ّادعا میشـــود
برهان دارای سه جزء اساسی است که اگر این سه جزء درست دربیاید مآل و آرزوی
ً
فیلس ــوفان برآورده میشود و ما میتوانیم تسلیم اینها بشویم که شما واقعا یقین به
معنی االخص تولید کردید در حالیکه دیگران نتوانستند ولی اگر یکی از این سه تا
فقط یکی از اینها نه هر سه ،دچار اختالل بشود فیلسوفان دیگر ّادعای یقینی بودن و
حقیقیبودنبرهانرانمیتوانندانجامداشتهباشندو کلاینپروژهمخدوشمیشود.
اجزای برهان
آن سه تا چیست؟
 .1همانطور که من اشاره کردم برهان از یک مبادی آغاز میشود ،تعبیر میکنند
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ّ
مقدمات .همه برهانها یک ّ
مـــاده دارند ،این مواد
ب ــه مبادی برهان .مب ــادی یعنی
دستمایههای اصلی فیلسوفان و دستمایه اصلی برهان در استدالل است.
 .2فراین ــد و راه رس ــیدن ب ــه نتیجه؛ میفرماینـــد :فکر یعنی حرکت از مســـئله به
ٌ
س ــوی مبادی و از مبادی به سوی مراد ،حاجی سبزواری میگوید« :الفکر حرکة من
المبادی و من المبادی الی المراد» .این فکر است ،یک حرکت صورت میگیرد که
ما مسئله خودمان را عرضه میکنیم به این مبادی که گفتیم و از طریق این مبادی
مس ــئله خودمان را حل میکنیم .این در برهان ،صورت اســـت و قیاس است .پس
عالوه بر مبادی ،قیاس هم باید بتواند این هدف را حاصل کند.
ّ .3ادعای ــی فیلس ــوفان در مبادی برهان و در حـــوزه ارزش ادراک میکنند و بعد
این را به نتیجه منتقل میکنند که آن ّادعا همین ّادعای یقینی بودن استّ ،ادعای
اینک ــه مب ــادی ما چون یقینی اس ــت ،صورت هم یقینی اســـت ،پس نتیجه یقینی
اس ــت ،یعنی یقی ــن را از مقدمات و از صورت به نتیجه منتقـــل میکنند ،پس رکن
سوم هم مفهوم یقین است.
اگر این س ــه درس ــت دربیاید؛ مبادی سر جای خودش بنشـــیند ،وصف یقینی
ب ــودن برای مبادی تمام بش ــود ،صورت هـــم تنها الگوی انتقـــال از مبادی به نتیجه
ّ
باشد ،یعنی شیوه انتقال صحیح در حوزه تفکر تلقی بشود و مصون از عیب باشد،
حاصل این سه این است که ما به یک یقین دست پیدا میکنیم.
بررسی مبادی برهان
حاال یک به یک اینها را بررسی میکنیم .اجازه بدهید ّاول من یقین یعنی رکن
ً
س ــوم را عرض کنم تا بعدا برس ــم بگویم این مبادی که فیلســـوفان ّادعا میکنند آیا
وصف یقین را دارد یا ندارد؟ در آن جلسه این بحث را مطرح کردیم من فقط اشارهای
میکنم و مس ــتنداتش را عرضه میکنم چون عرض کردم همان جلســـه توسط یکی
از اساتید انکاری صورت گرفت یا استقرایی گویا که فیلسوفان و منطقدانان چنین
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نمیگویند و خب عرض کردم که نقدی شـــده که :نه فیلسوفان یقین را به این معنا
نمیگویند .این را اش ــاره میکنم ،میخواهم افزون بر آن نکات دیگری هم در همین
جا بیان کنم.
رکن سوم؛ یقین
ّ ً
ببینید :در باب تصدیقات اوال تصدیقات فرع بر تصورات است ،بشر نمیتواند
نسبت به چیزی تصدیق کند مگر اینکه سابق بر آن ّ
تصور موضوع و محمول از آن را
ً
اصال تصدیق یعنی ٌ
تصور معه حکم.
داشته باشد،
عزیزان ــی که میخواهند یک مق ــداری این را با تحلیل عمیقتر و دقیقتر ببینند
ّ
هم میتوانند رس ــاله تصور و تصدیق صدرالمتألهین را ببینند که نکات دقیقی در
اینجا دارد که این حکم چیست؟ این معه و ّ
معیت به چه معنا است؟ رساله بسیار
ّ
دقیقی است و هم در بین متأخران کسانی مانند مرحوم زنوزی و دیگران در این باب
سخن گفتهاند که حقیقت حکم در تصدیق چیست؟ کار به این بحث نداریم.
ً
نکتـ ـهای که م ــن میخواهم فعال به آن تکیه کنم این اســـت که در تصدیق تا ما
تصوراتی نداش ــته باش ــیم ،مقایسـ ـهای میان ّ
ّ
تصورات صورت ندهیم ،شـــواهدی بر
درستی و نس ــبت میان محمول با موضوع ،اقامه نکنیم تصدیق حاصل نمیشود.
ّ
ّ
منطقیین و فیلس ــوفان مســـلم است ،پس نقطه اول این است
این نزد همه ،در بین
ً
که تصدیق فرع بر ّ
تصور است .این را فعال میگذارم کنار ،در مبادی به آن برمیگردم
به آن کار داریم.
فیلس ــوفان میگویند :این تصدیقی که شـــما انجام میدهیـــد بعدازاینکه ّ
تصور
موض ــوع و محم ــول کردی ــد ،ارزش ادراکـــیاش یقیـــن اســـت ،بعد میآینـــد مراتب
ً
مختلف برای ارزش ادراکات میگویند که ما فعال به سه تایش کار داریم؛ میگویند:
ن وقتی تصدیقی را انجام میدهد یا نســـبت به آن ظـــن داردّ -
البته از پایینتر
انس ــا 
ش ــروع میکنند که یک مرتبه هس ــت که حتی ظن هم ندارد ،وهم اســـت و تخییل
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اس ــت و کار به آنها نداریم که حرفهایی زدند و اختالف هم هست -از زمانی که
قضایا ارزش ادراکی پیدا میکند ازاینجا اســـت که ما نســـبت به یک ّ
قضیهای ظن
پیدا میکنیم ،یعنی تصدیق ما حکم غالب است و قاطع و جازم نیست.
حالت دوم ،این است که ما ظن نداریم ،یعنی احتمال خالف نمیدهیم بلکه
ٌ
قـــول جازمٌ ،
حکم جـــازم ،از مرحله ظن
یقی ــن دار ی ــم ،قطع داریم ،ب ــه این میگوییم 
من فاعل شناسا
خارج شدیم به جزم رسیدیم .جزم ،یعنی الیحتمل النقیض؛ یعنی ِ
قضیه را در نظر میگیرم ،موضوع ،محمول و شواهد را میبینم هر چه ّ
وقتی این ّ
تأمل
میکنم احتمال خالفی نمیدهم .مثالش اینکه شـــما اآلن در روز روشن در خیابان
دارید راه میروید و یقین دارید که این ســـاعت ،روز اســـت ،شـــب نیست ،هرکسی
اآلن -در حالت عادی عرض میکنم -به شـــما بگوید :نه آقا خیال میکنید که روز
است ،اآلن شب است؛ در حالت عادی هرچقدر هم تردید کند شما هیچ احتمال
خالفی به ذهنتان نمیآید ،این از دیدگاه منطقدانان میشود قول جازم .شما یک
ّ
قضیهای را قبول دارید و احتمال خالف هم نمیدهید.
کسی از شما میپرسد -قبل از اینکه حاال مباحث دیگر پیش بیاید ،بهصورت
عادی -از کجا میگویید؟ ش ــاید ش ــما دلیلی هم نداشته باشـــید ،یک مواردی که
حتی مثل روز روش ــن نیس ــت ،یعنی شـــما شـــاهد عینی محســـوس هم ندارید ،در
منزل نشس ــتید از خواب هم بلند ش ــدید که سابقه کار را نمیدانید ،یقین دارید که
اآلن روز اس ــت ،نور خورش ــیدی هم نمیبینید ،شـــواهدی هم وجود ندارد ،ساعتی
هم نیس ــت ،میگویید :آقا روز است ،عصر است ،خب چرا عصر است؟ من یقین
دارم ،میدانم ،طرف مقابل میگوید :نه آقا شـــاید اشتباه کنی ،شما میگویید که نه
من هیچ اشتباه نمیکنم ومطمئن هستم .هر چه بخواهد در شما تردید ایجاد کند
شما در یقین خودتان باقی میمانید .میگویند سببش چیست؟ نمیدانمّ ،اما من
احتمال نقیض نمیدهم .عزیزی به قرآن معتقد اســـت قرآن را باز میکند میخواند
ی ــا به یک کس ــی ارادت دارد ،م ــرادش چیزی میگوید او هم یقیـــن میکند .این هم
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یقین است دیگر ،میتواند همه اینها برای انسان یقین ایجاد کند .در مفهوم یقین
به معنای جزم در مسئله منطقی ،نیفتاده است که سببش چیست ،نیفتاده است
که به چه دلیل من یقین پیدا کردم؟ فقط یقین دارم و احتمال نقیض نمیدهم.
رتبه باالتر و رتبه سوم و عالی ،آن است که من قطع دارم ،جزم دارم ،عالوه بر اینکه
ٔ
جزم دارم و احتمال نقیض نمیدهم امکان نقیض هم نمیدهم .ما در حالت دوم
که جزم اس ــت میگوییم :الیحتمل النقیض ،جزم میگوید :به شما احتمال مقابل
ً
میدهم ش ــما رد میکنید میگویید که نه آقا من قبول ندارم ،من اصال احتمالش را
هم نمیدهم .در حالت س ــوم به گونهای است که تا احتمال نقیض میدهید برای
ً
شما دلیل اقامه میکند که اصال نقیض ممکن نیست.
وقتی شما میگویید اصل تناقض یقینی است یا میگویید الکل اعظم ِمن الجزء
یقینی است ،این فقط یقین و حالتی نیست که در منزل من نشستهام و فقط قطع
دارم .بهمحض اینکه گفت الکل اعظم من الجزء یقینی نیست ،میگویم :اگر ادامه
بدهی ثابت میکنم که حکم نفی تو مستلزم تناقض است .اینکه کل بزرگتر ازجزء
نیست نهتنها احتمال نقیض ندارد ،بلکه امکان نقض ندارد .چرا؟ چون با نفی این
ً
حکم ،مباشرتا و غیر مباش ــر -این تعابیری است که خود منطقدانان میگویند -یا
ً
مباشره یا غیر مباشره به تناقض میانجامد .تعبیر دیگر این است که یا بالقوة القریبه
من الفعل یا بالفعل ]مس ــتلزم تناقض است[-میخواهم این اصطالحات را بگویم
که عزیزانوقتی متن را میخوانند ّ
توجه کنند -یعنی یا همین اآلن مستلزم تناقض
است یا بالقوة القریبة من الفعل تناقض است .تا من الزمهاش را نشان شما میدهم
ً
شما میگویید که آقا من عقب نشستم ،نه واقعا الکل اعظم من الجزء محال است.
یش ــود این اتاق بزرگتر از این س ــاختمان باشـــد .در حالت دوم که جزم اســـت
نم 
نمیگوییم محال اس ــت ،میگوییم من احتمال نقیض نمیدهم ،در حالت ســـوم
میگویم احتمال نقیضش محال است.
منطقدانان و فیلس ــوفان ما در سراســـر تاریخ از زمان ارسطو تا همین اآلن  -حاال
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من به دوره ارس ــطوئیان و یونان کار ندارم چون بحثی اینجا وجود دارد که اگر جایی
ش ــد من عرض میکنم که ابنرش ــد در قول ارسطو گفته است که ارسطو یک حرف
دیگری میزد که مقداری با این متفاوت بود ،با آن کار ندارم -از ابن س ــینا و فارابی
به این طرف را میگویم که منطق فیلسوفان اسالمی ما شکل گرفت .در عبارت شفا
دوس ــتان مراجعه کنند -در بخش برهان ،هم فصـــل چهارم تصریح میکند و هم1
فصل هفتم و هم سایر فصول ،تمام منطق شفا گویای این نکته است.
این عزیزمان در نقد س ــخن بن ــده که من گفتم فیلســـوفان یقین معنی االخص
را بهعن ــوان برهان میگذارند و غیر یقین بالمعنـــی االخص را قبول ندارند ،فرمودند:
ّ
متخصص
بله فالنی اش ــتباه کرده چون منطق مظفر دیده و مرحـــوم اقای مظفر هم
ّ
متخصص نبوده از حرف
در منطق نبوده است ،ایشان مشغول کارهای دیگر بوده،
ً
فیلس ــوفان و منطقدانان ما بد برداش ــت کرده اســـت ،منطقیان ما اصال اینطوری
نمیگفتن ــد ،چه میگفتند؟ منظورش ــان از یقین این بوده کـــه حالت یقین در ما دو
ّ
صورت دارد یا ابتدا یقین پیدا میکنیم ،بعد وقتی توصیه میکنیم و تذکر میدهیم
ّ
ک ه آقا بیش ــتر ّ
تأمل کنید ،بیش ــتر دقت کنید ،دقت بکنید میفهمی یقین نیســـت،
خب این معلوم اس ــت یقین نیس ــت ،منظور منطقیان این بوده که وقتی یک کسی
یقین دارد یا یقینش بدوی است وقتی کلنجار میرود ،معلوم میشود یقین نیست،
خب اینکه معلوم است که یقین نیست کنار میرودّ ،اما یک مقداری کلنجار رفت
دلیل را بررس ــی کرد باال ک ــرد پایین کرد دید نه ما دیگـــر احتمال نقیض نمیدهیم،
یش ــود همان یقینی که منطقدانان میخواستند بگویند و مرحوم مظفر چون
این م 
ّ
متخصص نبودند در کتاب خودشان ]این مطلب را اشتباه بیان کردهاند[ چون ما
ّ
ارجاع به مرحوم مظفر دادیم چون گفتیم این چیزی اس ــت که دیگر همه خواندهاند
و در دسترس همه هم هست ،حاال من بخواهم عبارات شفا با آن پیچیدگیاش را
بخوانم خیلی صالح نیست.
 .1مستندات ایشان از منطق شفا و نقد آن در نشست آخر ارائه خواهد شد.
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خ ــب از منطق مرح ــوم مظفر هم میرویم عقب تر ،مطالع را شـــما ببینید ،حاال
ّ
من همینطور سر دست آوردم در جوهرالنضید مرحوم علمه حلی در کتاب برهان
ّ
ّ
حجة
عبارتی آوردند که عین عبارت مرحوم مظفر است ،ایشان میفرمایند «أقول کل ٍ
َّ
ّ
ّ
المقدمتان ،قد تکونان ّ
یقینیین و قد التکونان و تعنی
البد فیها من مقدمتین و تانک
بالیقین» ،منظورمان از یقین چیس ــت؟ «اعتقاد الشیء علی ما هو علیه مع اعتقاد
امتناع نقیض» ،1یقینی که ما فیلسوفان و منطقدانان میگوییم یعنی اعتقاد داشته
باشید به اصل ّ
قضیه علی ما هو علیه ،الکل اعظم من الجزء ،به این اعتقاد داشته
باشیم احتمال نقیض ندهیم به عالوه یک اعتقاد ثانی داشته باشیم ،منطقدانان،
میگوین ــد :در یقین بالمعن ــی االخص ما با دو اعتقاد ســـروکار داریـــم؛ اعتقاد اول و
ثان .تعبیرشان این است؛ اعتقاد اول اینکه اعتقاد داریم کل أعظم من الجزء
ٍ
اعتقاد ٍ
است ،اعتقاد دوم اینکه اعتقاد داریم که ممتنع است کل أعظم من الجزء نباشد،
امکان خالف نمیدهیم.
ســؤال کننــده :احتمال و امکان را ســر جــای خودش توضیــح میدهید که
منظور چیست؟
آقای سبحانی :احتمال یعنی من احتمال نمیدهم ،عرض کردم اآلن من اینجا
نشستم هیچ شاهدی هم ممکن است نداشته باشم ،ممکن است شاهد هم داشته
باش ــیم ،اآلن یقین دارم به اینکه اآلن روز اســـت ،شما میگویید احتمال خالف هم
میدهید؟ میگویم هیچ احتمال خالف نمیدهم .آقا یک کم ّ
تأمل کنید .میگویم
من احتمال خالف نمیدهم...
ســؤالکننده :میشود این جمله را خالصه کرد در ُ
«الیمکن النقیض» بعد
حاال بگوییم کدام یک از امکانات ،امکان وقوعی یا امکان عقلی یا...
 .1الجوهر النضید ،ص . ۱۹۹
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آقای سبحانی :منظور امکان عقلی است ،روشن است ،منطقی با امکان وقوعی
کار ندارد .حاال در رابطه با امکان وقوعی هم من عرض میکنم که اگر منظور امکان
ّ
ّ
محل ّ
توجه هست،
وقوعی همراه با علت باشد که به امکان عقلی بینجامد ،این باز
اما اگر منظور امکان وقوعی ،یعنی امکان خارجی منظور باشـــد که به امکان عقلی
ً
یش ــود این یقینا مورد نظر منطقیان نیســـت ،چـــون این بحث دیگر بحث
منجر نم 
منطقی و متدولوژیک نیس ــت اینیک بحث خارجی اســـت ،خیلی روشن است.
میگوید چون اگر خالف این بگویید این مســـتلزم نقیض اســـت ،مستلزم اجتماع
نقیضین است از این جهت باطل است.
حاال دوستان را من ارجاع میدهم به منطق اشارات ،هم تعبیر خود شیخالرئیس
است هم شرح خواجه طوسی است در دو جا این مطلب مطرحشده است ،یکیاش
ّ
در هم ــان ابتدای نهج ثالث اس ــت دربـــاره اینکه چرا مقدمات قیـــاس ،منحصر در
ّ
این چهارتا اس ــت؟ ایشان یک تقس ــیمبندی ّ
خاصی دارند :مسلمات ،مظنونات،
مش ـ ّـبهات و ّ
مخیالت اینطوری تقس ــی م میکننـــد .بعد میخواهند ایـــن چهارتا را
ً
ً
حصر کنند .میفرماید که «و وجه الحصر أن القضیه إما أن تقتضی تصدیقا أو تأثیرا
غی ــر تصدیق» .تأثیر غیر تصدیق مثل شـــعر ،شـــعر میخواند من هم خوشـــم میآید
تصدیقی هم نمیکنم ،این میشود شعر .یا تصدیق است یا غیر تصدیق است؛ آن
ً
چیزی که تصدیق اس ــت میفرمایند دو جور اســـت «و ّ
األول ّإما أن تقتضی تصدیقا
ً
جازم ــا أو غیر ج ــازم» ،جزم یعنی احتمال خالف نمیدهنـــد «و الجازم إما أن یکون
ّ
ـبب أو لما یشبه الس ــبب» ،1چیزی که من جزم دارم یا سبب و علتی برای حمل
لس ـ ٍ
محم ــول بر موضوع دارم که در این صورت میشـــود یقیـــن بالمعنی االخص ،چون
ّ
علت میآید دیگر احتمال مقابل ندارد ،احتمال مقابلش محال است.
حاال در بیانات خواجه طوسی هست ،در بیانات خود شفا هم هست ،تعبیری
که در ش ــفا ش ــیخالرئیس دارد این اس ــت ،میگوید ّ
قضیۀ یقینی بـــه یقین بالمعنی
 .1شرح اشارات ،ص .۱۱۳
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االخص این اس ــت که ش ــما میگویید الف ،ب اســـت ،میگوید :اعتقاد ثانی این
است که ُ
«الیمکن» اینکه الف ب نباشد ،باهمین صراحت ،حاال مراجعه بفرمایید
در اساس االقتباس ،در دو جا مرحوم خواجه به صراحت این مطلب را میفرمایند،
آنجایی که خیلی روشن است در تقسیمات میفرمایند« :مقتضی تصدیق یا جازم
بود یا غالب» غالب یعنی ّ
ظنی و جازم یعنی یقینی -اینجا تعبیرشـــان بهتر از آنجا
اس ــت -میفرماین ــد« :و جازم یا ضروری ُب َـــود یا غیر ضروری »1ضـــروری دیگر معلوم
اس ــت ،ضروری آن چیزی که امکان خالف ندارد ،قضیه جازم یا ضروری اســـت یا
غیر ضروری.
ّ
اگر کسی مراجعه کند اینها را معنا کردهاند در تک تک مقدمات حمل کردند،
این نکته دیگر روش ــن است و کسی نباید اینجا انکار کند که منطقدانان ما از آغاز
تا کنون هر جا س ــخن از برهان گفتهاند ،گفتهاند ارزش ادراک برهان ،یقین اســـت،
یقین بالمعنی االخص اس ــت ،ما اگر داریم از این برهان دفاع میکنیم ،داریم دفاع
میکنی ــم از چیزی که برای م ــا جزمی میآورد که مقابلش احتمال هم ندارد ،امکان
احتمال هم ندارد.
یک بیان دیگری در فرمایشات فیلسوفان و منطقدانان هست آن را هم نقل کنم
ّ
ّ
خصوصیتی باید
که این را تأ کید کند ،وقتی میپرس ــیم مقدمات برهان دارای چه
ّ
باش ــد؟ چند تا ویژگی نام میبرند :یک ویژگی این اســـت که کلی باشد -با معنای
خاصی که از کلی میکنند -دومی این است که دائمی باشد؛ منظور از دائمی را هم
گفتهاند ،یعنی اگر من تصدیق میکنم بدانم در هیچ شرایطی ،در هیچ مکان دیگر،
در هی ــچ زمان دیگر ،در هیچ حال ــت دیگر با تغییر هیچ ّ
متغیر دیگر ،این تصدیق از
بین نرود ،این معنای دوام در برهان اس ــت؛ و عالوه بر دوام میگویند ضروری باشـــد
که درواقع ضروری س ـ ّـر دوام اس ــت ،چرا دوام دارد؟ چون این ّ
قضیه ضروری است،
ّ
قضیه ضروری آن چیزی است که انکارش محال است ،فرق بین قضایای دائمه و
 .1اساس االقتباس ،ص .۳۵۰
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ّ
ّ
ضروریه در همین جا اس ــت ،قضایای دائمـــه انکارش فی حد ذاته ممکن
قضایای
ّ
اس ــتّ ،
ضروریه آن چیزی است که امکانش مستلزم تناقض و محال است،
قضیه
ّ
پس ضروری ،ش ــرط مقدمات برهان است ،همین شرط چون در صورت استدالل
هم که قیاس اس ــت وج ــود دارد ّ
ماده ،یقینی ضروری اســـت ،صـــورت هم یقینیضروری است -نتیجه میشود یقینی ضروری .این نکته ّاول.
رکن دوم؛ مواد برهان
یقینی ضروری که شما میفرمایید
نکته دوم :بیاییم سراغ مواد .میپرسیم :این
ِ
یش ــود؟ ش ــش تا گزاره به ما ّ
معرفی میکنند که آن جلسه هم
در کدام قضایا پیدا م 
اشاره کردم حاال میخواهیم تحلیلش کنیم .میگوییم یا ّاولیات است ،یا تجربیات
اس ــت ،یا مش ــاهدات اس ــت –که عبارت اســـت از حـــس درون و حس بیـــرون -یا
ّ
فطریات اس ــت یا حدس ــیات است یا متواترات .شـــش مقدمه هست که از دیدگاه
یقینی ضروری هســـتند؛ یعنـــی اینجا باید
منطقدان ــان و فالس ــفه اینها مص ــداق
ِ
فیلسوف و منطقدان به ما بگوید که ما در حوزه ّ
مواد قیاس همه آن ویژگیهایی که
گفتیم در مورد این شش تا وجود دارد.
میگوییم ّاولیات چیس ــت؟ میگویند ّاولیات آن چیزی است که ّ
تصور موضوع
و محمول برای حکم کافی است .اگر کل و جزء را تصور کنیم حکم میکنیم که کل
بزرگتر از جزء است ،میپذیریم .میگوییم چرا میپذیریم؟ چون مفهوم کل و مفهوم
ً
ً
جزء یک کل ،اصال جزء بودن یعنی
جزء درون خودش افتاده است ،اصال جزء یعنی ِ
قطعهای از کل بودن ،معلوم است که کل در این صورت أعظم از جزء است ،اگر من
ان ــکارش بکنم یعنی انکار جزء ب ــودن دارم میکنم یا انکار مفهوم کل دارم میکنم یا
ً
انکار مفهوم جزء دارم میکنم .فعال من به ّاولیات کار ندارم ،این را میگذاریم زمین
میرویم سراغ ّ
بقیه.
میآیم سراغ تجربیات و مشاهدات یا محسوسات -حس درون و بیرون -خب
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این چگونه یقین بالمعنی االخص میشـــود؟ میگویند ّ
ســـرش این است که وقتی
ش ــما موضوع و محمول را ّ
تصور میکنی و یک عامل ّ
حسی را هم در کار میآوری -
ً
ح ــس درونتان را به کار میاندازید یا حـــس بیرون را به اینکه مثال نگاه میکنید -در
اینجا یقین میکنیم ،میگوییم اآلن روز است یا به تعبیر مثال معروف این است که
خورشید نورانی است ،خورشید روشن است ،خب به خورشید نگاه میکنم میبینم
روش ــن اس ــت دیگر ،حکم میکنم ،این حکم ،یقین ضروری است ،یعنی احتمال
خالفش هم محال است.
از ای ــن دو ت ــا که بگذریم چهار گزاره دیگر به این دو تـــا برمیگردند .این را مرحوم
ّ
عل ٔمه طباطبایی در کتاب رس ــاله برهانشـــان این را دیگر تصریح میکنند ّ
بقیه هم
گفتهاند ولی ایشان فرمودند و بر آن اثر بار میکنند به خالف دیگران که اثری بر آن بار
نمیکنند .در رساله برهان هست .این روشن است خودشانهم گفتند ،تجربیات
ّ ً
مکررا تکرار
چیس ــت؟ گفتند این اس ــت که ما میآییم مجموعهای از مشاهدات را
ً
میکنیم ،من وقتی در صد جا دیدم که مثال آب در صد درجه میجوشد یا صد جا
دیدم –مثال هایی که خودشان میزنند -سر کسی را می ُبرند و او میمیرد،این تکرار
ّ
یش ــود که در ذهن ،یک کبرای کلی منقدح میشـــود ،آن کبرای کلی این
س ــبب م 
ٌ
ّ
اس ــت که امر اتفاقی یا اکثری ،بدون سبب نیســـت« ،األ کثریة الیدوم» ،یا «األ کثریة
باتفاقیه» ،تقریرهای مختلف ،بهمحض اینکه من دیدم چیزی دائمی اســـت
لیس
ٍ
یا نه اکثری اس ــت ،حاال ما دائم که ندیدیم ،به مقدار زیادی دیدم حکم میکنم که
ً
ّاتفاقی نیست ،پس بنابراین در ّ
تجربی مثال هرکسی سرش جدا بشود میمیرد،
قضیه
ِ
ما با یک حکم یقینی ضروری سروکار داریم.
ح ــاال س ــؤال میکنی ــم :این یقینـ ـیاش را از کجـــا آوردیـــد؟ این یقینـــی را از این
مشاهدات و حسیات گرفتید؟ اینها که هر کدامش یک گزاره حسی بودند ،قاعده
کلی که هر آب ،هر انس ــان ،اینها که محســـوس نیستند ،اســـتقراء شما هم که تام
نب ــود ،از کج ــا میگیرید؟ میگویند :آن ّ
قضیـــهای که در ذهن میآیـــد که «اال کثری
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الیکون ّاتفاقیة» ،اینیک ّ
قضیه ّاولی است که سبب میشود گزاره تجربی ما یقینی
خاص بش ــود .میگوییم :واهلل هرچقدر ما فکر میکنیم اال کثری الیکون اتفاقیة ّاولی
نیست ،شما همین اآلن ّاولی را برای ما معنا کردید ،گفتی من موضوع را ّ
تصور کنم،
ّ
تصور کنم حکم کن ــم ،ما هرچقدر ّ
محم ــول را هم ّ
تصور میکنیم اکثری و اتفاقی را،
ّ
میبینیم هیچ رابطهای بین این دو تا نیست .یا شما برای اینیک حد وسط دیگری
دار ی ــد که آن ّاولی اس ــت که باید رو کنید ،چرا که ما هر چـــه کتابها را نگاه کردیم
ً
هیچ کتابی توضیح نداد که اال ُ
اتفاقیة به چه ّ
قضیه دیگری برمیگردد
کثری الیکون
که آن ّاولی است.
اشکاالت شهید صدر بر مواد تجربی
لذا مرحوم شهید صدر کتاب مبانی منطقی استقراء این را خوب توضیح دادند،
ایشان سه تا اشکال در مجموع به این حرف منطقدانان دارند:
ً
 .1اوال میفرمایند که ّاولی نیست ،ما هیچ ّاولی دیگری هم که مبتنی بر این باشد
نمیشناسیم.
 .2این ّ
قضیه خودش استقرایی است ،اگر هم دلیلی داشته باشد دلیل قیاسی
و برهانی ندارد ،اگر هم درست باشد از روی استقراء بهدستآمده ،گشتیم و دیدیم
ّ
ّ
که هر جا ما اکثری میبینیم اتفاقی نیســـت ،بعد از یک مدتی علتش پیدا شـــد ،هر
ّ
ّ
یش ــد علم کش ــف کرد که علتی داشـــت ،این هم اســـتقراء
اتفاقی که زیاد تکرار م 
ّ
اس ــت ،استقراء که ازنظر ش ــما ّ
حجت نیست .قرار نیســـت مقدمه برهان برگردد به
استقراء ناقصی که ازنظر شما هیچ اعتباری ]ندارد[.
 .3اکثری یعنی چه؟ مفهوم اکثری یک مفهوم مبهم اســـت ،من باید چه تعداد
آدم ببینم که وقتی سرشان را بریدم میمیرند که بگویم اکثری است .پنجاه تا صد تا
دویست تا نصف بیشتر ،قدیم ،جدید ،آینده؟
پس ببینید ّ
قضیه تجربیهیچ کدام از ویژگیهای حتی یقینی به معنای جازم را
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ندارد ،چه خاصه یقینی بالمعنی االخص.
اشکال در متواترات
متواترات هم همین اس ــت .اشکالش بدتر از اشـــکال تجربیات است .چون در
تجربیات ،ش ــما یک قاعد ه درست کردید که ّاول ما کاله سرمان رفت که «اال کثری
الیک ــون اتفاقیة» ک ــه عجب خیلی حرف بزرگی اســـت تا آدم بخواهـــد آن را بفهمد
ش از
خیلی طول میکش ــد! ام ــا در مورد متواترات چه؟ میگویید :اگـــر تعدادی گزار 
مشاهدات ّ
حسی بیاید که ما مطمئن باشیم یا یقین کنیم که تواطؤ بر کذب نیست،
میگوییم که این گزاره یقینی است.
ً
اینجا هم همان اش ــکاالت وارد است بلکه بدتر ،اینجا اصال هیچ قاعدۀ عقلی
وجود ندارد .آنجا اگر اال کثری الیکون اتفاقیه بود که باز میشد آن را به گونهای قاعدۀ
عقلی بدانیم ،اینجا که قاعده عقلی نداریم ،این طبایع ناس اســـت ،این را بعضی
از منطقین خودش ــانهم گفتند ،حاجـــی فرمودهاند :طبایع مردم اســـت .اینکه ما
میدانیم که اگر دویس ــت نفر در اصفهان هر کدام در یک شـــغلی در یک گوشـــهای
همه آمدند گفتند اقا میدان ش ــاه اصفهان آتش گرفته است ،ما میگوییم نمیشود
اینها تواطؤ بر کذب کرده باش ــند .خب اگر صد نفر بیایند یک حادثهای را در مرکز
شهر گزارش بدهند ما بدانیم اینها باهم قوم و خویش نیستند ،اینها خیلی غرض
ً
و مرضی ندارند ،نفعیای هم نمیبرند ،حکم میکنیم که حتما چنین چیزی اتفاق
ً
افتاده استّ .اوال که این مربوط است به طبایع مردم؛ اینیک کار روانشناسی است،
کار عقلی نیست ،روان انسانها این گونه است ،قاعدۀ عرفی این گونه است ،ما اینجا
ً
دلیل عقلی نداریم؛ ثانیا دوباره همان اشکال پیدا میشود که با تعداد چند نفر؟ این
ّ
ّ
رجالیین بحث کردهاند :چند تـــا آدم و در چه حالتی بگویند تا
اصولیین و
را دیگ ــر
ما یقین کنیم؟ ممکن است پنجاه تا برای شما که یک مقداری اهل تردید هستید
بگویند واطمینان و یقین حاصل نشود ،برای بنده دو تایش هم یقین حاصل شود،
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ّ
ّ
صد تا عامل در آن موثر اس ــت .خب این هم جزو مقدمات برهان نمیتواند باشـــد.
سؤالکننده :اینکه احتمال خالف ندهیم باعث میشود این اعتقاد را پیدا
کنیم.
آقای س ــبحانی :عرض کردم حداکثر این است ،حداکثر این است که متواترات
ّ
منطقیین در اینجا میگویند:
یقینی به معنای جازم هستند ،یقینی بالمعنیاالعم.
ٌ
یقینی نیس ــت یعن ــی الیحتمل النقیض -بـــه تعبیری قول جـــازم -احتمال خالف
نمیدهی ــمّ ،ام ــا اینکه ضروری هس ــت از کجـــا؟ ضروری قـــرار بر این بود کـــه اگر ما
نقیضش را احتمال بدهیم مستلزم تناقض است ،این هم نیست.
میآییم در فطریات ،فطریات هم آن چیزی اســـت که حد وسط دارد .میگوییم
حد وس ــطش اگر به ّاولیات برمیگردد که ّاولی اســـت ،چیز جدیدی نیســـت .اگر به
ّاولیات برنمیگردد که یقین بالمعنی االخص نیست .اینها هم میرود کنار.
میآییم در حدس ــیات هکذا؛ حدسیات هم حد وسط دارد ،خودشان فرمودند
ّ
حد وسط یا یک ّ
قضیه ّاولی است یا یک قضیۀ غیر ّاولی است.
که
ّ
از کل چهار مقدمۀ برهان ،دو تا بیشـــتر دســـت ما را نگرفت .دوســـتان به رســـالۀ
ّ
بره ــان مرحوم علمه طباطبایی مراجعه کنند ،ایشـــان در چند فصل ّاول پنبه همه
اینها را زده اس ــت ،گفته که همه اینها برمیگردند یا به مشـــاهدات یا به ّاولیات،
ً
ً
قضیه ّ
ثانیا ّ
جزئیه
ّاوال مش ــاهدات هم بنا بر این قرائن ما قبول نداریم یقینی اســـت،
است که به درد نمیخورد ،شما هم تشریف ببرید کنار ،ما هستیم و ّاولیات .ایشان
میفرماید در برهان فقط ّاولیات معتبر استّ ،1اولیات هم به همین معنایی که من
ّ
عرض کردم که همه هم گفتند،یقینی بالمعنی االخص .نگوییم :آقای مظفر منطق
بلد نبوده است.
ّ
 .1مرحوم عالمه طباطبایی؟ق؟ میفرمایند که برگشت سائر بدیهیات به اولیات است ّاما اینکه غیر ّاولیات
را در برهان معتبر ندانند و یقینی نشمرند در رسالةالبرهان یافت نشد.
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ّ
بگذارید من عبارت مرحوم علمه را در مفهوم یقینی برای شما بخوانم.
چهار جا ایش ــان حداقل این عبارت را تأ کید میکنند که یقینی که ما دنبالش
ّ
مقدمه اســـتّ :
«ثم
ی از آن چهار جا در
هس ــتیم یقین بالمعنی االخص اس ــت ،یک 
ان ال ــذی یطاب ــق التصدیق فی نف ــس االمر و ان کان ممتنع االنقـــاب عما هو علیه
ً
ً
ّ
لکن التصدیق به ّربما کان تصدیقا یقینیا بالعلم بضروره النســـبه مع العلم بامتناع
ً
ً
نقیضها» .یا اینطوری اس ــت «و ّربما کان تصدیقا شـــبیها بالیقین» شـــبیه به یقین
1
چیست؟ «و هو التصدیق الذی لیس معه ُ
العلمالثانی».
ع ــرض ک ــردم یقین بالمعنی االخ ــص دو تا علم اســـت :علم به اصـــل ّ
قضیه و
ّ
عل ــم به امتناع نقی ــض ّ
قضیه .این عبارت مرحوم علمه اســـت .ایـــن عرایضی که
بنده میگویم و به تعبیر دیگری مرحوم شـــهید صدر هم در مبانی منطقی اســـتقراء
به صراحت فرموده اند .منتها نکته ماجرا این اســـت که ایشان (عالمه طباطبایی)
ّ
مقدمات برهان ،تنها چیزی که وافی به ّ
مراد منطقیین و فالسفه
میگویند که از تمام
اس ــت که میتوانند بگویند یقین بالمعنی االخص است ّاولیات است ،فلسفهای
که ما بنا میکنیم مبتنی بر ّاولیات اس ــت ،اگر هم قرار باشـــد ّاولیات باشـــد -حرفی
ّ
ّ
عرض ذاتی موضوع باشـــد .کل
منطقیین هم زدهان ــد -باید محمول،
ک ــه بعضی از
ِ
نظام دانش هم بر اساس نسبت میان عرض ذاتی با موضوع ساخته میشود .این را
توضیح میدهند و میفرمایند در منطق فالسفه ما آنچه یقینی بالمعنی االخص و
معتبر است تنها ّاولیات است .ایشان یک چیز باالتر هم میگویند این دیگر حرف،
حرف ایشان است ،یک نقد باالتر از این میکنند.
نفی یقین بالمعنیاالعم توسط عالمه طباطبایی
ّ
م ــا ت ــا اینج ــا پذیرفتیم که س ــایر مقدمـــات و مبادی برهـــان ،یقینـــی بالمعنی
االخص نیس ــت ،ام ــا دیگر یقینی هســـت ،باز ایـــن عزیزمان عبارت ایشـــان را بد
ٔ .1
رساله برهان ،ص .۱۲
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ّ
ّ
فهمیدندّ ،
متوجه نش ــدند که مرحوم علمه چه میگویند ،ایشـــان به حرف علمه
ّ
اس ــتناد کردند که ق ــول ما را نقد کنند و گفتند که مرحوم علمه منظورشـــان یقین
بالمعنی االخص نیس ــت و شما اشتباه فهمیدید .خیر ایشان به عکس موضع ما
را تقویت میکند.
ایش ــان میگوید :ما در برهان یقین بالمعنی االخص به همین معنا میخواهیم،
ً
من دیگری مبادی را در برهان قبول ندارمّ ،اوال قبول ندارم که یقین بالمعنی االخص
اس ــت ،ثانی ـ ًـا ّ
حتی یقین هم نیس ــت ،حتی یقیـــن الیحتمل النقیض هم نیســـت،
میگوید تک تک اینها را بررسی میکنیم ،مشاهدات را تا اینجا ما تسالم میکردیم؛
ش ــهید ص ــدر هم ی ــک جاهایی کوت ــاه میآیند و یـــک جاهایی ّ
البته میایســـتند و
میگویندکه نه آقا یقینی هم نیس ــت ،ولی یک جا چون میخواهند بحث اســـتقراء
ً
و توالد ذاتی خودش ــان را حل کنند ظاهرا اینجا کوتاه میآیند و با فیلســـوفانهمراه
یش ــوند ولی خود ایش ــان بیرحمانه حمله کردند ،گفتند که چه کســـی میگوید
م 
مش ــاهدات یقینی بالمعنیاالعم است؟ چه کســـی میگوید «الیحتمل النقیض»
ّ ً
احتم ــال نقیض ندارد؟ میگویند اتفاقا اینکه مـــا میگوییم احتمال نقیض ندارد،
چون ّ
توجه به احتمال مقابل نمیکنیم؛ عرف و عقال بهصورت عادی همیشه که به
طرف مقابل توجه نمیکنند ،میگویند یقینی اســـت .اینکه من اآلن در روز روشـــن
دارم نگاه میکنم میگویم خورش ــید روشن اســـت ،من یقین ندارم ،اگر نگاه کنم به
ً
ّ
ط ــرف مقابلش ،روی احتم ــال مقابلش دقت کنم میگویم واقعا یقینی اســـت؟ نه
معلوم نیس ــت یقینی باش ــد احتمال خالف میدهم ،اما احتمال را ُملغی میکنم،
این است که ایشان میگوید که تمام چیزی که شما در عرف و در علم اصول قطع
و یقین میدانید اینها همه اطمینان هستند ،به تعبیر ایشان -دوستان در حاشیه
ایشان بر کفایه ببینند -میگویند ظن متآخم به علم هستند ،عزیزان بدانند ما اینها
را خواندیم بلدیم!
ّ
ّ
اصولیین را که همان یقین بالمعنیاالعم منطقیین اســـت،
مرح ــوم علمه قطع
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ای ــن را هم نق ــد میکنند و میگویند یقین بالمعنیاالعم نیســـت ،بـــه تعبیر دیگری
ایش ــان میخواهند زیر پای یقی ــن بالمعنیاالعم را هم بزنند ،اگر کســـی در فرمایش
ّ
ایش ــان دقت کند ،ایش ــان میخواهد بگوید یا ما یقین داریم -در تقســـیمات این را
ب ــه صراح ــت میگویند -میگویند :گزارهها یا یقینی اســـت ،آنجا که یقینی اســـت
ضروری است ،اگر یقینی ضروری نیست ٌ
شبیه بالیقین است و نه یقین ،چرا؟ چون
میگوین ــد احتمال مقاب ــل میدهیم ،یا احتمال بالفعل میدهیـــم یا احتمال به قوه
قریب به فعل میدهیم ،یعنی من اآلن هنوز احتمال به ذهنم نیامده است ،اآلن اگر
من ذهن شمارا تحریک کنم در همین که خورشید روشن است شما تردید میکنید.
ً
این روشنی یعنی چه؟ اصال قوه باصره انسان خطا میکند ،چطوری شما سراب در
بیابان میبینید؟ احس ــاس نمیکنید این هم مثل همان اســـت؟ من پنج تا شاهد
حس ــی برای ش ــما بیاورم ش ــما کمکم میگویید که حاال من نگفتم احتمال خالف
ً
نمیدهیم ،میگوییم که عادتا اینطور است ،میگوییم بله منظور همین است.
ســؤال کننده :اگر اینطور پیش برویم که کار به سفســطه کشــیده میشود،
باید حد یقفی باشد.
ً
آقای سبحانی :حاال ما مبنای خودمان را نگفتیم ،فعال شما مبنای فالسفه را با ما
بیایید جلو اگر اشکالی هم دارید بهمحضرشان ببرید پاسخ بگیرید .ما داریم مبتنی
بر نصوص و اقرار خود فیلسوفان و منطقیان صحبت میکنیم.
ّ
مرحوم علمه میفرمایند :م ــا چیزی به نام یقین بالمعنیاالعم نداریم .یا یقین،
یقین است و آن یقینی است که یقین ضروری باشد که دو اعتقاد باهم توأم میشود،
امتناع نقیض هم دارد ،یا یقین نیست اطمینان است ،ایشان میفرمایند که عرف
همیش ــه به احتمال خالف توجه نمیکندّ ،
ظن متآخم به یقین اســـت ،ظن متآخم
یعنی نزدیک به یقین ،اطمینان را ما جای یقین میگیریم.
ّ
این هم فرمایش ایش ــان که بد برداشـــت نشـــود که بعد علمه طبابایی را بکشیم
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ً
س ــمت خودمان ،بگوییم «ایش ــان در برهان اصـــا قائل به یقیـــن بالمعنی االخص
نیستند ،ایش ــان میگویند اینجا یقین بالمعنیاالعم است و »...این حرفها دیگر
خالف این نصوص اس ــت ،حرف ایش ــان روشـــن اســـت ،حرف دیگران هم روشـــن
است.
پس ببینید :در مبادی به کجا رس ــیدیم؟ یقین را تعریف کردیم .نشان دادیم که
ـادی برهان ،تنها اولیات اس ــت که میتواند یقینی بالمعنی االخص باشـــد.
در مب ـ ِ
سایر موارد ،یا یقینی است و یقین بالمعنی االخص نیست که از دیدگاه منطقیان و
ً
ّ
فیلس ــوفان به درد نمیخورد چون یقین موقت است ،دائمی نیست ،یا اساسا یقین
نیس ــت ،اطمینان است ،ظن اس ــت که ما اسمش را گذاشتیم یقین .این هم نکته
ّاول در رابطه با ّ
ماده.
اشکاالت در حوزه ّاولیات
در مورد ّ
ماده من یک نکتۀ دیگر بگویم که این نکته جدید اســـت ،شـــاید کمتر
دوس ــتان برخ ــورد کرده باش ــند و حداقل در این جلســـات خودمـــان نگفتیم .خب
م ــا هس ــتیم و ّاولیاتّ .اولی ــات یعنی موضـــوع و محمول را تصور کنیـــم به آن حکم
میکنیم ،ما چند تا نکته اینجا داریم و تقاضایمان این اســـت دوســـتانی که از این
منطق برهان دفاع میکنند به این س ــؤاالت پاســـخ بدهند تا بعـــد ببینیم میتوانیم
ً
باهم همراه شویم ،اصال چیزی به نام برهان یقینی را بپذیریم یا نه؟
اشکال ّاول :کشف تطابق میان صورت و ماده
تصور اســـت و اگر ّ
نکته ّاول :خود ش ــما میفرمایید همه تصدیقات فرع بر ّ
تصور
نادرس ــت باش ــد و حقیقت واق ــع را نشـــان ندهد ،تصدیق هم باطل اســـت .شـــما
بنشینید بر اس ــاس یک سری ّ
تصورات موهوم ،نادرست و غیر مطابق با واقع ،شروع
کنید به تصدیق کردن.
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سؤالکننده :در گزارههای پیشینی هم این صحبت هست؟
آقای سبحانی :هست دیگر همه جا هست.
ّ
توجه بفرمایید :دس ــتگاه فلس ــفی ما مبتنی بر ّ
تصور و تصدیق است .من این را
در بحث علم حضوری گفتم ،گفتم سراسر کاخ فلسفۀ اسالمی ما ،بر علم حصولی
بنا ش ــده است ،اینکه آقایان از علم حضوری صحبت میکنند ،علم حضوری هم
تا علم حصولی نش ــود در دس ــتگاه فلســـفه به کار نمیآید .بحث عرفان و شـــهود و
ً
اینها را بگذارید کنار ،قاتی نکنید ،فعال در فلسفه هستیم .کاری که علم حضوری
برای فیلس ــوفان میکند این است که ّاو ًال ّ
مادۀ علم حصولی را درست میکند -من
ّ
ً
با وجدان مثال حالتی میتوانم برای آن مفهوم بس ــازم ،مثل علیت بنا بر نظر اســـتاد
ّ
ّ
مصباح که ایشان میگویند ما صورت علیت را از حاالت نفسانی میگیریم .علمه
هم یک جای دیگر این را فرمودند به یک معنای دیگر-
ً
ثانی ــا در جایی که میخواهیم بگوییم این علم حصولی که صورت اســـت ،نزد
نفس من حاضر ش ــده اس ــت ،رابط ــه بین من و ایـــن علم حصولـــی -این صورت-
چیس ــت؟ خب صورت که صورت اســـت .ایـــن میکروفون بیرون اســـت و غیر من
اس ــت ،صورت ــش هم آم ــد در نفس من باز غیر من اســـتّ .
غیریتـــش را چه طور حل
میکنیم؟ با علم حضوری حل میکنیم ،میگوییم که هر علم حصولی به یک علم
حضوری برمیگردد.
اینجا است بعضی از اساتید توضیح دادهاند که ببینید مشکل علم حصولی هم
حل شد .علم حصولی برمیگردد به علم حضوری ،پس بنابراین مشکلی نیست .نه
مش ــکل علم حصولی حل نشد .هنوز علم حصولی صورتی است که از خارج آمده
اس ــت یا به خارج مربوط اس ــت ،غیر نفس من است ،اگر خواستید آن را عین نفس
من کنید آخر خواهم گفت چه مش ــکلی پیدا میکند .پس در فلســـفۀ ما هر علمی
مبتنی بر حصول است .منطق هم این را میگوید.
سؤال این است که اگر صورتها مطابق با واقع نباشد ،تمام تصدیقات شما در
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هوا اس ــت .مگر باالترین گزاره شما ّاولیات نیســـت؟ یک تصدیق استّ .اولی یک
تصدیق اس ــت .موضوع دارد و محمول دارد ،موضوع و محمولش را از کجا آوردید؟
موض ــوع و محمول یک صورت اس ــت .اینکه شـــما اثبات کنید هـــر موضوعی یا هر
صورتی مطابق با خارج اس ــت ،این نیازمند به یک دلیل بیرونی اســـت که نه با علم
حصول ــی میتوانید آن را حل کنید نه با علم حضوری .تطابق میان صورت با واقع،
خودش ّاول الکالم اس ــت ،ذاتی نیست ،دوســـتان به عبارت خود ابنسینا مراجعه
نس ــینا به صراحت میگویـــد ،میگوید تمام این چیزهایی که ما
کنند .در دو جا اب 
ّ
ّ
گفتیم حد تامه اس ــت ،حد ناقصه اس ــت ،اینها همهاش بیخود اســـت .انسان و
جوهر و عرض و ناطق و فالن و اینها همهاش الفاظی است که ما یک معانی برایش
ً
داریم  ،اصال اینها هیچکدامش نه نوع اســـت ،نه جنس است با آن تعریف ،اثبات
1
اینکه اینها مطابق با خارج است خودش دلیل میخواهد.
مرح ــوم صدر مبانی منطقی تعبیری دارند که ســـریع گذشـــتند ولی تعبیر زیبا و
دقیقی است؛ میگویند :خود تطابق صورت با خارج نیازمند به استقراء است ،خود
ّ
تصور موضوع و محمول ،تطابق و میزان تطابقش ]نیازمند استقراست[ تصویری که
م ــن از آب دارم ،ت ــو میگویی آب در صد درجه میجوش ــد ،درحالیکه اینکه آب در
صد درجه میجوش ــد و این تصویری که من از آب دارم مطابق با واقع اســـت یا نه؟
ً
ّ
تام -مثال -انســان را کشــف کنیم به معنای این نیســت که تصور ما از انســان بر
 .1اینکه ما نمیتوانیم حد ِ
ٔ
انسان صدق نمیکند و درباره انسان هیچ تصدیقی نمیتوانیم داشته باشیم! تصوری که در ناحیه موضوع
ّ
و محمول برای تصدیق شرط است تصور اجمالی است و تصوری که دربحث حد تام تحصیلش متعذر
یا ّ
متعسر شمرده شده ،علم به حقیقت ماهیت است و هیچ کس نگفته تحصیل تصور موضوع و محمول
به این معنا شرط تصدیق است!
ّ
قطــب رازی در شــرح شمســیه میگویــدّ :
...أن اســتدعاء التصديق تصـ ّـور المحكوم عليه ليــس معناه أنه
تصور المحكوم عليه بكنه الحقيقةّ -
حتى لو لم ّ
يستدعي ّ
يتصور حقيقة الشيء يمتنع الحكم عليه -بل
ّ
ّ
ّ
ّ
المــراد بــه أنه يســتدعي تصــوره بوجه ما -إمــا بكنه حقيقته أو بأمر صــادق عليه -فإنا نحكم على أشــياء ال
ّ
نعرف حقائقها ،كما نحكم على واجب الوجود بالعلم و القدرة و على شبح نراه من بعد بأنه شاغل ّ
للحيز
المعين ،فلو كان الحكم مستدعيا ّ
ّ
لتصور المحكوم عليه بكنه حقيقته لم يصح ّمنا أمثال هذه األحكام.
تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية ،ص .77
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خود این نیازمند یک منطق غیر قیاس ــی اســـت ،شـــما با منطق قیاســـی نمیتوانید
تطابق صورتها را با خارج ثابت کنید.
عزیز منتقد ما اینجا که رس ــیدند میفرمایند :آقا این چه حرفی اســـت که شـــما
میزنید؟ صورتها خودش حاکویت دارد و حاکویت ذاتی صورت اســـت و شـــما
ای ــن را نخواندی ــد ،اگر نظر کنی ــد بهصورت به حمل شـــایع و نه به حمـــل ّاولی عقد
ً
ّ
خاصیت صورت این اســـت که بیرون نما اســـت،
الوض ــع ،حاکو ی ــت دارد .اص ــا
ف ــرق می ــان صورت با درد من چیس ــت؟ درد مـــن حاکویت ندارد ،یک درد اســـت،
ام ــا صورت گلی ک ــه اآلن من در ذهن دارم یا صورتی که از ش ــما در ذهن دارم ،خود
صورت حاکویت دارد .همین مقدار در تطابق کافی است.
ً
ظاهرا بحث معرفتشناسی را ّ
توجه نکردید .دعوا بر سر این
ما میگوییم :آقا شما
نبود که آیا صورت من حاکی است یا نیست؟ فرض میگیریم حاکی است .حاکی
از چیزی هم هس ــت .س ــخن در این است که آیا بین صورت من و محکی او تطابق
ً
دارد ی ــا ن ــدارد؟ اینکه صرفا حاکویت دارد که ]مشـــکل را حل نمیکند[ خب فرض
کنید اآلن من در ذهن خودم یک دس ــته گل بســـیار زیبایی وبزرگی که نمونهاش هم
ش ــاید در خارج نباشد میسازم ،آیا این مطابق با خارج است؟ سیمرغی که من در
ذهن دارم مطابق با خارج اس ــت؟ هر دو هم حاکویت دارد .یک صورت از شـــما در
ذهن دارم .یک صورت گل در ذهن میسازم ،سیمرغ میسازم ،هر دو حاکویت دارد،
هر دو صورت است ،سخن در تطابق میان حاکی و محکی است .اینجا است که
دیگر نه منطق قیاسی به شما کمک میکند ،نه ّادعای بداهت در ّ
تصورات میتواند
مشکل شمارا حل کند ،تنها چاره یا تجربه است یا استقراء ،یعنی یک منطق دیگر
میخواهیم .این اشکال ّاول ،پس در ّاولیات اشکال ّاولمان در مبادی ّ
تصوری است.
ســؤالکننده :اســتاد ببخشــید مثالهایی که فرمودید جزو ّاولیات نبود این
گل و اینها؟
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ً
آقای سبحانی :فرقی نمیکند مثال الکل اعظم من الجزء.
سؤالکننده :این مفاهیم ّاولی ،مفاهیم ثانی منطقی چطور؟
آقای س ــبحانی :آنهم همینطور است .شـــما میگویید من یک مفهومی به نام
مجرد و ّ
وحدت دارم از این باالتر که نیستّ .
ماده ،اینها را میگویید دیگر؟ معقوالت
ثانی فلسفی میگویید .معقوالت ثانی فلسفی معقوالتی است که ما با ّ
تأمل عقلی از
ّ
خارج گرفتیم .از کلی و جزئی که بحث نمیکنیم .منطق آمده گزارههای فلسفی را
حل کند ،گزاره ّاولی چیست؟ مثل الکل أعظم من الجزء ،مثل اصل امتناع اجتماع
ّ
نقیضین ،اینها است .مثل اصل علیت ،هر معلولی نیازمند به علت است.
ً
سؤالکننده :اینها میگویند ما اصال نیاز به خارج نداریم.
آقای س ــبحانی :ح ــاال من عرض میکنـــم که چرا در ایـــن گزارهها نیـــاز به خارج
نداریم؟ ّاما قبل از آن ،آیا ش ــما این صورتهایی که اآلن دارید برایش حکم درست
میکنید ،زمانی میخواهید آن را تطبیق بر خارج کنید یا نه؟ شـــما دارید میگویید
که هر معلولی نیازمند به علت است .میگوییم :بسیار خب ما هم با شما در حکم
ّاول ــی همراه ش ــدیم ،بعد میگویید :نگاه کنید در خـــارج ،من میخواهم بگویم این
ّ
معلول است آن علت است.
ســؤالکننده :در تطبیقــات که ابنســینا هــم تصریح دارد که ممکن اســت
شخص اشتباه کند.
ً
آقای س ــبحانی :خب سؤال همین اســـت ،من میگویم اصال مفهومی که شما از
ّ
ّ
علت گرفته اید هیچ نسبتی با عالم خارج ندارد .اشکال هیوم در باب علیت مگر
ّ
ً
ٔ
ســـاخته ذهن شما است ،ما
چه بود؟ هیوم میگفت :اساس ــا مفهوم علیت ،مفهوم
هر چه در خارج داریم تعاقب است ،ما انسانها تعاقب میبینیم و مفهومی درست

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

141

ّ
ّ
میکنیم به نام علیت ،شما باید ثابت کنید مفهوم علیتتان با خارج تطبیق میکند.
اس ــاتید بزرگوار ما زحمت کش ــیدند و در مقابل هیوم فرمودند :مـــا درون خودمان به
ّ
ّ
علیت بین قوای نفسانیمان و افعالش علم وجدانی داریم ،از آنجا ما علیت را انتزاع
میکنیم؛ یعنی خواستند طوری این تطابق را زحمت بکشند و نشان بدهند!
پس داستان بهصرف اینکه این صورتها بدیهی است ]تمام نمیشود[ آخرین
نظر ی ــه در م ــورد معیار بدیهی بودن در صور ،آن فرمایشـــی اســـت که مرحوم شـــهید
ّ
مطهری میگویند و آن این است که بساطت معیار بداهت است؛ اگر مفهومی جزء
بساطت مفهومی داشته باشیم بدیهی است .آخرین حرف این است
نداشته باشد،
ِ
ک ــه به نظرم حرف خوبی هم هس ــت ،بدیهـــی یعنی اینکه وقتی ما بـــه مفهوم ّ
توجه
میکنیم در آن عناصر و اجزاء نمیبینیم ،از آنجاییکه بســـیط اســـت وقتی به ذهن
ّ
بیاید میپذیریم ،برای مثال میگوییم :وحدت ،وجود ،تمام شـــد .حداکثر شما ]در
ای ــن موارد[ میتوانید ّادعای بداهت کنید؛ امـــا بداهت در تصورات ،فقط میگوید
ّ
که من آن مفهوم را فهمیدم ،منظور ش ــمارا از وجود فهمیدم ،منظور شمارا از علیت
فهمیدم ،منظور ش ــمارا از کثرت فهمیدم ،فهمیدن مفهوم چیزی است ،اینکه این
ٔ
فلسفه متافیزیک اگر نتوانید
مفهوم مطابقت خارجی دارد چیز دیگری است .شما در
بگویید که مفاهیم ما مطابقت خارجی دارد افسانه دارید درست میکنید .هرکسی
میتواند در خانهاش بنشیند بر اساس یک سری حدود ّاولیه قضایایی درست کند.
مگر اقلیدس چکار کرد؟ اقلیدس یک نقطه و یک خط درست کرد و از آن یک
کاخی به نام هندس ــۀ خط مس ــتوی درســـت کرد ،بعد دیگران آمدند ،ریمان گفت
مقعد میبینیم ،لوباچفس ــکی گفت ّ
ای ــن خط را ّ
مقعد میبینیـــم ،خط را عوضش
کنیم یک دس ــتگاه هندس ــی دیگر از این درمیآید .فرق میان هندسه با متافیزیک
که شما ّادعا میکنید این است که متافیزیک قرار است واقعیت را نشان بدهد ولی
هندسه قرار نیست واقعیت را نشان بدهد بلکه قرار است واقعیت را محاسبه کند.
ٔ
فلسفه ریاضیات آشنا هستند میدانند.
دوستانی که در

142

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ماحصل اشکال ّاول
پس حاصل چه ش ــد؟ هی ــچ دلیلی بر مطابقت مفهوم بدیهـــی -که میفرمایید
ّ
ّاولی -با عالم خارج نداریم ،ال از طریق یک منطق غیر قیاسی و غیر برهانی؛ یعنی
قضیه ٔ
ٔ
اولیه ما مطابق با خارج اســـت و مـــا از خارج
غی ــر بره ــان باید بگوید مب ــادی
ً
ـت برهان یک منطق دیگر است مثال استقراء است یا
گرفتیم .پس بنابراین باال دس ـ ِ
ً
هر چه که بخواهد باشد .این اوال.
ّ
ٔ
تصورات و مبادی ّ
نس ــبت به ّ
قضیه ّاولی و مقدمات ششـــگانهی شـــما
تصوریه
این اش ــکال وجود دارد .با برهان مش ــکل شما حل نمیشود .آقایان نشستهاند روی
ع ــرش و میگویند« :نگاه کنید ،ما بر اســـاس یک ســـری مبانی همه مســـائل را حل
ً
ً
میکنیم .اصال کار نداریم در عالم خارج چه میگذرد ما چکار داریم که اصال بیرون
فرض کنید این پدیده طبیعی اینطوری است ،استمرار دارد یا نه؟ قواعد عقلی ما
حاکم بر عالم اس ــت ».یعنی فقط انتزاعی اســـت ،انتزاع از چه؟ اگر مبادی ّ
تصوری
ش ــما غلط باش ــد تاآخر دارید بر اس ــاس مبادی غلط یک داستان میسازید .هیچ
ارزشی ندارد این اشکال ّاول -ببینید من تمام مبادی را منحصر کردهام در ّاولیات و
روی اولیات ایستادهام ،میگویم که خود ّاولیات به لحاظ مبادی ّ
تصوری ،براساس
برهان قابلاثبات نیست.
اشکال دوم
دوم اینکه ش ــما میفرمایید :در ّاولیات ما همیـــن که موضوع و محمول را ّ
تصور
میکنی ــم ،بین محمول و موضوع حکم میکنیمّ .
ســـر حکم شـــما در میان محمول
و موضوع چیس ــت؟ چه س ــببی موجب میشـــود که «من الکل أعظم من الجزء» را
ب هص ــورت ضروری حکم میکنم ،ولی وقتی خورشـــید و روشـــنایی را ّ
تصور میکنم
چنی ــن حکمی نمیکن ــم؟ چرا در یکی حکم یقینـــی دارم و در دیگری حکم یقینی
ندارم؟
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سؤالکننده :خود بداهت اصل است دیگر  ،اصل که دلیل نمیخواهد که.
آقای سبحانی :بداهت بین چی؟
سؤالکننده :برمیگردد به اینکه این مسئله بدیهی است ،بداهت که دیگر
دلیل نمیخواهد.
آقای سبحانی :حاال میگوییم بدیهی را معنا کنید .سؤالم را برمی گردانم .بدیهی
تصورات را فهمیدیم ،بدیهی در حوزه ّ
در ح ــوزه ّ
تصورات یعنی مفهوم بســـیط ،جزء
ندارد ،بدیهی در حوزه تصدیقات معنایش چیســـت؟ چه چیزی در ما هســـت که
حکم میکنیم؟ این را خودشان توضیح دادند.
ببینی ــد :اخت ــاف می ــان عقلگرایـــان و تجربهگرایـــان –راسیونالیســـتها و
امپیریسیست های معاصر -و اختالفی که میان ارسطو و افالطون بود ،اختالفی که
میان ارسطو و شکاکان بود در همین بود ،ارسطو وقتی ّادعا کرد که ما قضایای عقلی
ّاولی داریم توضیح داد ،گفت :عقل ما ّقوهای دارد که وقتی برخورد میکند به چنین
موضوعاتی ،حکم میکند.
ٔ
فلســـفه تحلیلـــی در این مســـئله ّ
یه ــا آمدن ــد ،در ٔ
مفصل
دوره معاص ــر در
بعد 
بح ــث صورت گرفت .از کتابهای خیلی خیلی ســـاده تـــا کتابهای عمیق که
در این مورد نوش ــتند .مراجعه کنید .قضایا را تقســـیم میکنند به قضایای تحلیلی
ی ــا آنالیتی ــک و قضایای ترکیبی ،بعد خـــود قضایای تحلیلی اقســـام دارد ،قضایای
ترکیب ــی هم اقس ــام دارد .حداقل تقس ــیمش در قضایای ترکیبی این اســـت که این
ّ
ّ
قضایا یا پیشینی و ماتقدم هستند یا ماتأخر ،اینها توضیح دارد ،بسیاری از مواردی
که شما بهعنوان حکم ّاولی میدانید درواقع جزو قضایای تحلیلی هستند ،قضایای
تحلیلی چیست؟ ما یک مفهومی را تعریف میکنیم ،بعد میآییم اجزایش را بر آن
مفه ــوم بار میکنیم برای مثال میگوییمّ :مثلث ســـه ضلـــع داردّ .مثلث یعنی چه؟
ش ــکلی هندسی است که دارای سه ضلع اســـت .خب معلوم است که هم شکل
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است بالضروره ،هم هندسی است بالضروره ،هم سه ضلع دارد بالضروره ،معرفت
جدید نمیدهد ،قضایای تحلیلی تنها به ما نشـــان میدهـــد آنچه را که در موضوع
گذاش ــتید به لحاظ مفهومی ،دارای چه ویژگی است؟ یکطورش توتولوژیک است
توتولوژی ،این همانگویی اس ــت که عین هم بگوییم ،انسان ،انسان است ،من اگر
گفتم انس ــان ،انسان اس ــت از خارج خبری ندادم ،اگر گفتم مثلث دارای سه ضلع
است از خارج چیزی نگفتم ،گفتم تعریفی که من از مثلث کردم سه ضلع داشتن
در آن بود ،ما در قضایای تحلیلی داریم از تعاریف خودمان حکایت میکنیم ،نه از
عالم خارج.
پس قضایای تحلیلی که بس ــیاری از ّادعای آقایانهم هســـت اینها به معنای
م ــورد نظ ــر قضایای ّاولی نیس ــتند ،فق ــط قضایای تحلیلـــی هســـتند ،از مفاهیم ما
حکای ــت میکنند ،بله برخی از قضایا که اثبات شـــده اســـت کـــه قضایای ترکیبی
پیش ــین هس ــتند که مجموع آن چی ــزی که در دنیای علم و فلســـفه تـــا کنون ثابت
شده است ،تعدادش از انگشتان دو دست فراتر نمیرود .تازه مثالهایی که برایش
ً
ٔ
قضیه
زدهاند]اینگون ــه اس ــت![ مثال آنجاییکـــه که توانســـتهاند مثالی بیاورنـــد که
تحلیلی نیس ــت ،ترکیبی اس ــت ،قضی ٔـــه انضمامی اســـت ،از عالم خـــارج گزارش
میکند ،پیشینی هم هست نیاز به تجربه ندارد.
ســؤالکننده :ایــن جملــه پارادوکســیکال شــد چطــور از عالــم خــارج انتزاع
میکند و پیشینی هم هست؟
آقای سبحانی :از خارج حکایت میکند و اینکه از خارج حکایت میکند یعنی
تحلیلی نیس ــت ،یعن ــی انضمامی اســـت و از واقعیت دارد حکایـــت میکند پس
ً
ترکیبی است ثانیا پسینی هم نیست که تجربه به دستبیاید پس پیشینی است،
یعنی از یک جهت ،از عالم خارج حکایت میکند تحلیلی نیست ،از جهت دیگر
پیشینی است پسینی نیست ،یعنی نیازمند به تجربه نیست.
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دوستان! ٔ
همه دعوای عقلگرایان -راسیونالیستها -با تجربهگرایان در طول سه
چهار قرن گذشته بر سر همین قضایای ترکیبی پیشین است؛ تجربهگرایان میگویند
قضای ــای ترکیب ــی پیش ــین نداریم ،هر چه قضیـــه داریم یا تحلیلی اســـت یا ترکیبی
پس ــینی اس ــت که از تجربه به دس ــت آوردیم ،این حرف تجربهگرایانـــه .عقلگرایان
چه میگویند؟ میگویند :نه ما ٔ
حوزه سومی هم داریم تحت عنوان قضایای ترکیبی
ٔ
فلسفه معاصر این است.
پیشین .دعوای حداقل سه قرن در تاریخ
فیلسوفان ما هم عقلگرا هستند ،میگویند که ما قضایای ترکیبی پیشین داریم،
میگوییم مثل چه؟ میگویند مثل اصل تناقض ،مثل کل اعظم من الجزء اســـت،
ّ
مثل قانون علیت ،وقتی بس ــیاری از این مســـائل را بررسی میکنیم میبینیم بیشتر
این قضایا توتولوژی هستند ،تحلیلی هستند ،الکل أعظم من الجزء قضیه تحلیلی
اس ــت .کل را شما تعریف کردید ،جزء را تعریف کردید یعنی بخشی از کل ،معلوم
اس ــت بخشی از کل ،کوچکتر اس ــت از کل ،چون در مفهومش افتاده استّ .
البته
ّ
اصل تناقض را قبول داریم ،علیت به یک تفسیرش را قبول داریم که اینها قضایای
ٔ
قضیه ترکیبی پیشین دارید که
تحلیلی ترکیبی پیش ــین هس ــتندّ ،اما شـــما چند تا
میخواهید با آن کاخ فلسفه بسازید؟
سؤالکننده :استاد ببخشید! اشکال ّاولی که فرمودید اینجا هم وارد است؟
ٔ
مرحلــه تطبیق
یعنــی بــه فرض اینکــه بپذیریم ترکیبی پیشــینی اســت در
برایمان اشکال پیش نمیآید؟
آقای س ــبحانی :چرا پیش میآید .غمض از اشـــکال ّاول کردم .دستگاه منطقی
فلس ــفه ما ،معرفتشناس ــی فلس ــفی ما باید برای ّ
تصورات فکری کند و فیلسوفان
م ــا ای ــن را در کج ــا بحث کردن ــد؟ در بحث وجود ذهنـــی ،من در همان جلســـه در
بح ــث علم حصولی اش ــارهای کردم گفتم تا کنـــون چهار ،پنج نظریـــه مختلف در
ٔ
فالســـفه ما هست
باب اینکه این صورتها چگونه مطابق با خارج اســـت ،در بین
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و هیچکدامش هم مفید نیست ،یعنی تا اآلن هیچکدامش پاسخگوی اشکاالت و
سؤاالت مورد نظر نیست ،نتوانسته توضیح بدهد که چرا این صورت مطابق با خارج
است؟ میگوییم چه طوری مطابق با واقع است؟ اینگونه است که صورتی از خارج
میآید؟ اینکه در فلسفه محال است ،انتقال عرض محال است؛ نظریه دوم اینکه
میگوییم وقتی من ش ــمارا میبینم از عقل ّفعال صورت شـــما میافتد در نفس من
یعنی یک حقیقتی که غیر من اس ــت ،جمال مبارک شـــمارا در ذهن من میاندازد.
حاال برفرض انداخت چطور مطابق اســـت؟ او معصوم اســـت؟ پس باید عصمت
او را هم ّاول ثابت کنیم! عصمت عقل ّفعال را ثابت کنید که هر صورتی میاندازد
ٔ ّ
نظریه ملصدراســـت که إنشاء صور است،
مطابق با خارج اس ــت .آخرین ورژن هم
میگوید :وقتی من شمارا میبینم نفس من یک صورتی مشابه با شما إنشاء میکند.
ّ
ّ
البته گفتم خود ملصدرا پنج تا نظریه ارائه دادهاند که دیگر آنها را ذکر نکردیم
ً
ی از آنها هم ٔ
نظریه ُمثل افالطونی است که اسالمیزه شده حاال یک کمی
که مثال یک 
ّ
اینج ــا روی آن کار کردیم خود ملصدرا هم در اس ــفار باب ــی را تحت این عنوان قرار
ّ
دادهاند .بله مرحوم علمه طباطبایی هم یک خرده این را دقیقتر و تمیزترش کردند،
ولی بازنظریه ُم ُثل است.
ّ
در رابطه با إنش ــاء صور بعضی از اســـاتید ما فرمودند که عبارت ملصدرا إنشـــاء
صور اس ــت ،آنجا خواس ــته نظریه افالطون را بر نظر خودش تطبیق کند ،از اســـاتید
بزرگوار معاصر ما اینطوری توضیح میدهند و درســـت هم هست به نظر من .چرا؟
ّ
چ ــون ملص ــدرا در آنجا این حرف ُمثل را میزنـــد و دیگر فراموش میکند و هیچ جا
ّ
استفاده نمیکند ،از جمله در بحث معاد .در بحث معاد وقتی ملصدرا میخواهد
معاد جس ــمانی را حل کند از طریق انشـــاء صور حل میکنـــد ،میگوید :ما در عالم
قیامت ،بدن که نداریم ،بدنی را خودمان از طریق صوری که ارتکاز و ٔ
ملکه نفس ما
شده است انشاء میکنیم که آن بدن هم دیگر بدن مادی نیست ،صورت و شکلش
مجرد استّ ،
ش ــکل ما است ،قیافه همین قیافه است ،اما ّ
البته تالش میکند یک
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مقدار آن را از ّ
تجرد بیاورد بیرون که بیخود است! امکانپذیر نیست.
خب اگر ش ــما گفتید انشاء صور است ،دوباره اشکال برمیگردد؛ موضوع انشاء
نف ــس من ،محمول هم انش ــاء نفس من ،این دو صورت چـــه ارتباطی با عالم خارج
دارند؟
پس اش ــکال را خالصه کنم تمام مبادی برهان منحصر شد در اولیات .اولیات
تصوریه ،مبادی ّ
مبتنی اس ــت بر مبادی ّ
تصوریه در تطابقش هیچ اســـتداللی وجود
ّ
ندارد ،برهان و منطق فیلسوفان نمیتواند حلش کند.
سؤالکننده :استاد ببخشید کلمهای فرمودید که جناب ارسطو اشاره کردند
به یک ّقوهای ،آن قوه چیست؟
آق ــای س ــبحانی :ح ــاال اینها باش ــد ،همیـــن عقلی اســـت که در ما هســـت که
فیلسوفان ما آن را یک تغییری دادهاند ،دوستان را ارجاع میدهم به بیان خود ارسطو
در کتاب منطق در تعریف عقل در همین جا و شرحی که ابنرشد بر این معنا دارد،
توضیح ابنرشدیان حداقل از ارسطو متفاوت از توضیح ابن سیناییان است ،دیگر
ً
وارد آن بحث نمیشوم .ما قبول کردیم ،آنجایی که فعال تسامح و مماشات میکنیم
را بحث نکنیم ،پذیرفتیم ما یک عقلی داریم ،این عقل در قضایای ترکیبی پیشین
داوری میکن ــد ،ای ــن را پذیرفتیم ،اینجا ارســـطویی میشـــویم! ّاما اشـــکال مبادی
ّ
تصوری حل نش ــد ،اش ــکال اینکه تع ــداد قضایای ترکیبی پیشـــین ،تعداد محدود
انگشتشماری است هم حل نشد.
نقد پاسخ ارائه شده به چگونگی تطابق صور
ح ــاال دوباره اینجا خیلی جالب اســـت که وقتی من ایـــن نظریه را گفتم که این
ً
بحث إنش ــاء صور مشکل را حل نمیکند ،گفتند« :اصال ما چه نیازی داریم تطابق
را اثبات کنیم؟ در ّ
تصورات میگوییم حاکویت کافی اســـت ،همین که این نشـــان
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میدهد ،چه چیزی را نش ــان میدهد مهم نیســـت ،میگویند ما بشر مگر دنبال چه
هس ــتیم؟ ما بشر دنبال سعادت هستیم ،اگر صور نفســـانی که ما انشاء میکنیم در
ّ
این دنیا به ما لذت میدهد و اگر در قیامت هم خدا مکانیزمی درست کرده است،
ً
ً
آنجا هم هرکس ــی با صور نفس ــانی خودش مثـــا کار میکند ،اصال واقـــع به چه درد
میخورد؟!»
ً
ً
ً
َ ً
حاال ببینید :سرنوش ــت فلس ــفهای که قرار بود «یصیر عالما ذهنیا عقلیا مضاهیا
ّ
للعال ــم العینی» ،این را ملصدرا در ّاول اس ــفار میگوید دیگر ،میگوید «الحکمة هو
ٔ ُ
ٌ
فلسفه اولی ما را شبیه خدا کند ،چطوری خدا عقلش همه
تشبه باهلل» ،قرار بود این
عالم را زیر سیطره معرفتی دارد؟ درست است ما خدا نیستیمّ ،اما تشبه به اله پیدا
ً
میکنیم ک ــه تمام حقایق عینا میآید در نفس ما ،فرمودند :حکمت فلســـفه یعنی
ً
ً
َ ً
ً
ٔ
نســـخه دوم عالم بشـــوید.
یصیر االنس ــان «عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی» دقیقا
هر چه متافیزیک تحویل ش ــما میدهد قرار اســـت ما را به اینجا برساند ،ما در نفس
خودمان عین عالم واقع بشویم .حاال سروکارمان به اینجا رسیده که عالم واقع یعنی
ً
اصال عالم واقع را بگذار کنار ،تو یک نفسی هستیٔ ،
قوه إنشاء صور داری ،حاال
چه؟
ً
اینکه صورتهایت مطابق با خارج اســـت و اصال از کجا آمده اســـت؟ به تو چه! تو
دلت خوش باش ــد ،روز قیامت هم دوباره همین إنشاء صور هست ،الحمدهلل! این
هم از بین نمیرود ،هر جا ش ــما بروی خودت هســـتیٔ ،
قوه إنشـــاء اســـت و صورت،
حاکویت هم کفایت میکند ،تو دلت میخواهد خوش باشد دیگر که اینها را وقتی
نگاه میکنی فکر میکنی عالم خارج است!
ما که بهشتش به کنار ،دنیای اینچنینی هم نمیخواهیم! اینکه قرار باشد بنده
بیس ــت س ــال از مبادی منطق بخوانم ،شفا بخوانم ،اســـفار بخوانم ،شواهد الربوبیه
بخوانم ،بیس ــت سال عمرم را صرف کنم تا إنشـــاء صورتهایی بکنم که مطابق با
واقع نیس ــت ،خودم خوش ــم میآید از آن! من برای دل خوش کردن خیلی کارهای
دیگری میتوانم بکنم!
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ســؤالکننده :ببخشید! این اشکال تطابق که مطرح کردید فقط در ّاولیات
است یا نه اشکاالت معرفتشناسی به همه علوم وارد است؟
ّ
آقای سبحانی :نه به همه علوم نه .ببینید :مدعای فیلسوفان این است که ما یقین
بالمعنی االخص میدهیم ،پس معلوم شـــد از مبادی برهـــان چند تا گزاره حداکثر
یقین بالمعنی االخص اس ــت .معنایش این اســـت که اگر شما وارد هستیشناسی
ش ــدید ،وارد انسانشناسی شدید ،وارد جهانشناسی ش ــدید باید غیر از ّاولیات از
مواد دیگر هم بیاورید.
ســؤالکننده :فقــط حــرف از احتمــال خــاف نیســت ،اینهــا همــهاش
بحثهای معرفتی است...
آقای سبحانی :این را برای چه میگویید؟
ســؤالکننده :بحــث مر بــوط به اولیــات بــود .اینها بحث معرفتشناســی
اســت .جایــش اینجــا نیســت یعنــی اگــر میخواهیم نقــد کنیــم باید نقد
معرفتشناسی بکنیم که بعد باید جواب هم بدهیم!
آقای سبحانی :نه جایش همین جاست .ما داریم نقد معرفتشناسی میکنیم.
سؤالکننده :در ّاولیات؟
آقای س ــبحانی :بله .یقین بالمعنی االخص را چـــرا میگویم؟ من توضیح دادم.
یقین بالمعنی االخص را چرا میگویند؟ چون میگویند که گزارهای است که مطابق
ً
با واقعش صادق اس ــت ،اص ــا در قدم ّاول ،صادق بودن اس ــتّ ،اما در یقین عام،
ّ
صدقش موقت اس ــت اآلن میگویم صادق اســـت ،ممکن اســـت فردا باطل باشد،
معلوم باشد کاذب است .یقین ضروری میگوییم برای اینکه صدقش دوام دارد.
پس اینکه میگوییم ظن داریم و یقین داریم ،معیار گمان و یقین چیست؟ فقط
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احتماالت روانش ــناختی اس ــت؟ من میگویم من نســـبت به این ّ
قضیه هنوز شک
دارم .حالت ش ــک در من اس ــت ،این است؟ یا بحث تطابق با عالم خارج است؟
ّادعای فیلسوفان این است که ما گزارهای به دست شما میگوییم که نهتنها مطابق
با خارج است ،یقینی است ،بلکه یقینیاش هم دوام دارد و قابل نقض نیست.
سؤالکننده :استاد فکر کنم دو سه قرن است غربیها که به صدق و کذب
قضایا کاری ندارند...
آقای سبحانی :نه حاال اینطوری هم نگویید ،بعضی از غریبان موافق نیستند.
سؤالکننده :بحث انسجام فکری را مطرح میکنند .میگویند هر نظریه که
انسجام بیشتری دارد...
ً
آق ــای س ــبحانی :ن ــه ّاوال انس ــجامگرایان در مقابـــل مبناگرایـــان قرار دارنـــد ،هنوز
ّ
مبناگرایان در غرب طرفداران جدی دارند ،خود انسجامگرایانهم دو گروه هستند،
انسجامگرایی در حوزه توجیه و انسجامگرایی در حوزه صدق...
م ــن یک جمعبن ــدی کوتاه کنم .پس ببینید :حاصل بحث ما این شـــد که این
برهان با این س ــه ُم ّقومی که درس ــت کردند و با این مبادی ،یک مش ــکل دارد درون
ً
خودش که اصال تعاریف درونیش و تطبیقاتش دچار مشـــکل اســـت ،حاصلی که
به ش ــما میدهد چند گزاره است ،از این چند گزاره فلسفه را نمیشود ساخت .اگر
اشکال مبادی ّ
تصوری را مطرح کنیم که همان ّاولیات هم از ّاول تطابقش با خارج
دچار مشکل میشود.
سؤالکننده :اشکال تطابق صور بود ،شما فرمودید که در تمام علوم اینطور
ً
نیست ولی مثال ریاضیدان میگوید پنج پنج تا بیست و پنج تا چیزی که
از پنج ضرب در پنج میفهمد میشود بیست و پنج ،از کجا معلوم خارج
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هم همینطور است؟ همینطور در تمام علوم.
آقای س ــبحانی :نه نگوییم در تمام علوم؛ ریاضیـــات یک دانش اصل موضوعی
ّ
اس ــت ،آ گزیوماتی ــک اس ــت .ریاضی ــات از ّاول میگویـــد مـــن حـــد ّاولیـــه تعییـــن
اصل موضوعهـــا چند تا قاعده هم
میکنم ،آ گزیوم درس ــت میکنم ،بر اس ــاس این ِ
ً
درس ــت میکنم ش ــما برو تا آخر .اصال ریاضیات ّادعای چنین چیزی ندارد .نه این
خطاهای گذش ــتگان امثال فیثاغورث بود ،ریاضیـــات دوران جدید -حاال نگویم
ٔ
قاطبه ریاضیدانان ّادعای تطابق ندارند ،دلیلش این است که برای همه
هیچکس-
دستگاههای ریاضی امروز رقیب و بدیل وجود دارد.
ســؤالکننده :هــر علمــی کــه ّادعــای تطابــق کنــد همیــن ایــراد اســت ،مثل
جغرافیا...
آقای س ــبحانی :نه ببینید :کس ــی که منطقش برهان باشـــد نفی اســـتقراء جزئی
میکن ــد ،چنین حرفی میزند ،کس ــی کـــه میگوید تجربه تنهـــا درصورتیکه یقینی
بالمعنی االخص بش ــود اعتبار دارد ،دچار این اش ــکال است .ولی من از ّاول گفتم
ً
اصال یقینی بالمعنی االخص در حوزه معرفت انســـانی وجود ندارد ،اگر هم هســـت
مر ب ــوط ب ــه چند تا گزاره اس ــت .تمام معرفتهـــای ما یا اطمینانی هســـتند یا ّ
ظنی
هس ــتند .بش ــر از طریق مراحل و مدارج معرفت ّ
تقرب به واقع پیـــدا میکند .تطابق
به معنای خاص را قبول نداریم ،اینکه در ٔ
حوزه بش ــری من یک صورت دارم مطابق
ً
با خارج اس ــت دقیقا هم خارج را نشان میدهد چنین چیزی نیست .ما نسبت به
عال ــم خارج ،تق ـ ّـرب پیدا میکنیم .یقینمانهم به همین معنایی اســـت که مرحوم
طباطبایی میفرمایند.
سؤالکننده :این انسجامگرایی نیست؟
آقای س ــبحانی :نه انس ــجامگرایی نیســـت .این در مبناگرایی میتواند درســـت
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باش ــد ،در انسجامگرایی هم میتواند درست باشد ،در دستگاه رقیب هم میتواند.
ً
مثال در همین تجربه هر ش ــاهدی که میآید درجهای به معرفت ما اضافه میشـــود،
ً
یش ــود ،ما میرس ــیم بهجایی کـــه میگوییم این دیگر قانـــون حتما مطابق
اضافه م 
ّ
واقع اس ــت ،امکان نقض ندارد؟ نه؛ همیشـــه احتمال خـــاف میدهم ،ال بعضی
گزارههای خاص که از آن نتایج خاص ما میگیریم.
سؤالکننده :مشکل را حل نمیکند.
آقای سبحانی :اینکه حل میکند یا نمیکند یک بحث دیگر است ،میخواهیم
بگوییم پیش ــنهاد فیلس ــوفان حل کرد یا نکرد؟ اآلن ما نمیخواهیم نظریه خودمان
ً
را بگوییم .ما فعال میخواهیم نقد دس ــتگاه فلســـفی بکنیم ،این دســـتگاه فلسفی
ب ــا این تعریف از برهان ،با این تعریف از تجربه ،با این نگاه به اســـتقراء مشـــکلی را
حل نمیکند .ش ــما میگویید رقیبش چیســـت؟ مرحوم آقای صدر یک روش دیگر
میگو ی ــد ،میگوید :من قیاس ش ــمارا قبول دارم ،ولی بیایید تکیـــهگاه را ببرید روی
استقراء ،من در استقراء برایتان یقین درست میکنم به معنای خودش ،غیر یقین هم
درست میکنم .به یک کس دیگر بگوییم یک دستگاه دیگر ارائه میدهد .حرفمان
ٔ ُ
فلسفه اولی را حل نمیکند.
این است که برهان فلسفی ،مشکل متافیزیک یا
سؤالکننده :حاج آقا ما خلع سالح شدیم و سوفسطایی از جلسه میرویم
بیرون!
آقای سبحانی :مبارک باشد!
ّ
بله مقد ٔمه اینکه انسان به دنبال معرفت حقیقی برود این است که ّاول بداند که
آن چیزی که میداند ،درست است یا نادرست است.
ســؤالکننده :یــک یقینــی پیــدا شــد بــرای ما کــه تمام علــوم ما هیــچ کدام
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نمیتوانــد یقین باشــد .تمام علوم مــا تقریب به واقع ،همیــن گزاره خودش
گزاره یقینی است!
آقای س ــبحانی :نه همین هم یقینی نیســـت .اآلن نیاییـــد در بحث من ،بیایید
ً
در ای ــن نکته ،فعال در قدم ّاول اگر دس ــتگاه معرفتشناســـی بخواهیم بگوییم باید
مبادیاش را هم بگوییم .من اآلن به نتایجش اشاره کردم .من اگر قرار باشد دستگاه
معرفتشناسی خودم را که معتقدم بگویم باید عین آن مبادیاش را بگویم ،بگویم
پن ــج تا اصل دار ی ــم و بگویم چگونه حرکت میکنیم .حاال ّادعای چنین چیزی هم
ندارمّ ،ادعای کاملی ندارم خودم معتقدم که میشود.
ً
ّاما حرفم این است که ما فعال ازایندستگاه مأیوس بشویم ،نگوییم با برهانهمه
ً
بعدا باید بیاییم بنشـــینیم سر ٔ
سفره عقل،
معرفتهای متافیزیکی را حل میکنیم،
سفرهوجدانٔ ،
سفرهفطرتٔ ،
ٔ
سفرهوحی،ببینیمبشردر طولتاریخبرچهبنیادیزندگی
خودش را س ــاخته است؟ ننشینیم در گوشهای برای معرفت بشر داستان بسراییم.
بش ــر بر این اس ــاس فکر نکرده است ،مؤمنانش بر این اساس نبودند ،ملحدانش هم
بر این اساس نبودند .منطق معرفتشناسی بشر شیوه خاص خودش را دارد و از آن
طری ــق به تفاهم میرس ــد ،از آن طریق به تکامل معرفتی میرســـد و زندگی میکند.
سؤالکننده :همان زندگی کردن یعنی خوش هستیم دیگر.
ً
آقای سبحانی :نه نه مبتنی بر معرفت .نه حاال داوری نکنیم فعال ...هنوز که ما
نگفتیم چیزی.
سؤال کننده :تا به یقین بالمعنی االخص برنگردانیم که اشکال باقی است.
آقای سبحانی :حاال توانستید به یقین بالمعنی االخص برگردانید یا نه؟
سؤالکننده :چند تا گزاره را بله.
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آقای س ــبحانی :باهم ــان چند تا گزاره شـــما چه چیزی را حـــل میکنید؟ به من
ً
بگویید مثال بر اس ــاس ش ــکل ّاول قیاس ،با پنج تا گزارهای که اآلن میگوییم اینها
یقین بالمعنی األخص هستند شما برای من یک گزارهای را ثابت کنید.
سؤالکننده :نمیشود اجتماع نقیضین محال باشد حتی همین یک دانه
گزاره هم اگر بپذیریم بعد...
آقای سبحانی :خب این را همه میپذیرند.
سؤالکننده :بههرحال تعداد گزارهها که اهمیت نداردّ ،قوتشان مهم است.
اینکه یک گزاره چقدر اهمیت دارد چقدر میشود بر این بار کرد.
آقای سبحانی :نه نمیشود چیزی بار کرد .اگر شما منطقتان برهان باشد ،برهان
میگوید که ش ــما اجازه ندارید کنار اصـــل تناقض یک گزاره ّ
ظنی دیگر بگذارید .از
اعتبار خارج میشودّ .
حتی شما یک گزاره اطمینانی نمیتوانید کنار اصل تناقض
ّ
بگذارید ،چون نتیجه تابع ّ
اخس مقدمات است.
ســؤالکننده :من فکر میکنم شــما روی اینکه اینها تعدادشان کم هستند
نباید خیلی متمرکز میشدید حاال یک دانه باشد.
آقای س ــبحانی :من میخواهم بگویم دوســـتان توجه بفرمایید ،این ٔ
نکته مهمی
ّ
است ،این اختالف بین متکلمان و فیلسوفان نیست که اگر اصل تناقض منظورتان
است ،اگر میگویید که الکل أعظم من الجزء از اولیات است ،این را هم فیلسوفان
قب ــول دارند ،هم متکلمان قبول دارند ،هم فقیهـــان قبول دارند ،هم عالمان تجربی
قبول دارند ،بسیاری از تجربهگرایان اینها را قبول دارند .ما مشکلمان در این نیست
که این پنج تا گزاره یقینی است ،ضروری بالمعنی االخص است ،این را همه قبول
دارند .بعدش شما چه میگویید؟ پشت سرش شما میگویید غیر از گزارههای یقین
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بالمعنی االخص قابل قبول نیست و هر چه بیرون از این باشد علم صحیح نیست،
ّ
بعدش هم افتخار میکنید و میگویید آقا متکلم ،جدلی اســـت ،عالم تجربی برود
فرضیاتش ّ
برسد به کارش ،همه ّ
ظنی است ،تنها ما فیلسوفان هستیم که داریم علم
مطابق با واقع درست میکنیم .ما در اینجا بحث داریم .شما داری تکیه میکنی بر
هم ــان گزارههای یقینی که دیگران ه ــم قبول دارند ّاما یک ّادعای فراتری میکنید و
آن این اس ــت که هزاران گزاره دیگر که مطابق با واقع نیس ــت را وارد دستگاه فلسفی
میکنید به قیمت آن پنج تا به ما میفروشـــید ،این مثل مغازهداری اســـت که یک
جنس خوب میگذارد پشت ویترین ،مردم به اعتبار آن میآیند وارد میشوند ،بعد
ی ــک جنس ُب ُ
لش ــان میدهد! میگویید :هر چه ما میگوییم در فلســـفه
نجل تحوی 
بحث کنیم این جزء ّ
اولیات است .آقا ما در منطق گفتیم اینها همه یقین بالمعنی
االخص اس ــت ،میگوییم این اش ــکال دارد .شـــما پنج تا گزاره یقینی دارید ما هم
قبول داریم ّثم ماذا؟ اگر بتوانید بر اساس برهان ادامه بدهید و بقیهاش را تمام کنید
ما تس ــلیم شما هستیم ،اگر از پنج تا گزاره مشترک فراتر نروید ،برهان را باید بگذاریم
کنار به فکر یک منطق جدید باشیم.
ّ ّ
محمد و آل ّ
صل علی ّ
محمد.
اللهم
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پاسخبهسخنرانیحجةاالسالمسبحانیدفترتبلیغاتاصفهان
حجةاالسالموالمسلمینوکیلی

أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم .بسم اهلل الرحمن الرحیم.
ّ ّ
محمد وآل ّ
صل علی ّ
محمد.
اللهم
در ٔ
هفته فلس ــفه مجموعه نشسـ ـتهایی در دانشگاه فردوســـی و رضوی مشهد
بطور مش ــترک برگزار شد ،در این سلسله نشستها بنده در باب عقل نظری و عقل
عمل ــی دیدگاه حکما را تبیین کردم و در نشســـت دیگـــری مخالفین حکمت مثل
جناب حجةاالسالموالمس ــلمین برنجکار و حجةاالسالموالمســـلمین ســـبحانی
انتقاداتی را به فلسفه مطرح کردند و باز در نشست دیگری حقیر از جمله سخنرانان
بودم که انتقادات جناب حجةاالسالموالمسلمین سبحانی را پاسخ دادم.
در آن نشس ــتی که حقیر پاس ــخ انتقادات ایشـــان را بیان میکردم  15-10مورد از
اش ــتباهات ایش ــان عرض شد و توضیح داده شد که ایشـــان مطالبی را که بهعنوان
ً
ّ
انتقاد بیان میکنند معموال س ــوء برداشـــت از کالم حکماســـت ،مدتی بعد ایشان
در دفتر تبلیغات اس ــامی اصفهان به پاســـخ به عرایض حقیر پرداختند و عرایض
امشب درواقع پاسخی است به پاسخهای حجةاالسالموالمسلمین سبحانی.
پیشاپیش باید عرض کنم که ایشان در سخنرانی که در دفتر تبلیغات اسالمی
ّ
اصفهان داشتند ،نکتۀ جدیدی را بیان نکردند بلکه مدعاهای سابق را تکرار کردند
و فقط چند عبارت بهعنوان شاهد برای آنها خواندند که هیچ کدام داللتی بر نظر
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ایشان نداشت و ّ
متأسفانه در آغاز سخنانشان با لحنی خالف انصاف شروع کردند
به تحقیر این انتقادات و فرمودند« :من تابهحال میرفتم مشهد فلسفه نقد میکردم،
حاال ّ
متوجه شدم باید بروم مشهد و فلسفه تدریس کنم! و ّ
متأسفانه افرادی که میآیند
بهنقدهای ما جواب میدهند نیاز به این دارند که فلســـفه برایشـــان تدریس شـــود».
حاال امش ــب توضیحی مجددی بر اســـاس انتقادات گذشته عرض میکنم تا
ّ
مش ــخص شود که منش ــأ انتقادات برادر محترممان بازهم سوء برداشت است .این
بح ــث گرچ ــه در قالب مناظ ــره و نقد نظرات حجةاالسالموالمســـلمین ســـبحانی
استّ ،اما ّ
اهمیتش اینجا است که شبهاتی که جناب آقای سبحانی مطرح کردند
پش ــتوانه اصلی ش ــبهات جریان مکتب تفکیک و همچنین شـــبهات بســـیاری از
ّ
شکاکان معاصر است ،فلذا بررسی آنها ضرورت بسیار زیادی دارد.
تقریر محل نزاع
موضوع بحث این اس ــت که آیا روش فلسفی که روش برهانی است پاسخگوی
اهداف فلس ــفه که کشف برهانی نظام هستی میباشد ،هست یا نه؟ جناب آقای
سبحانی انتقاداتی را به روش فلسفی دارند که این انتقادات مبتنی بر تعریف ّ
خاصی
ّ
ّ
اس ــت که از یقین در مقدمات برهان بیان میکنند و بر اســـاس آن مدعی هســـتند
ّ
که مقدماتی که فالس ــفه بهعنوان یقینیات شـــمرده اند ،هیچ کدام شـــرایط یقین را
ندارن ــد و نمیتوانن ــد برهان برای ما تولید بکنند .درواقـــع میخواهند پایه بدیهیات
ً
را در دان ــش منطق بزنن ــد و طبیعتا پایه برهان هم خواهد خـــورد و این همان اصل و
اساس کاری است که مرحوم آیتاهلل میرزا مهدی اصفهانی تالش کرده بودند انجام
دهند که ّ
البته تالشی است نافرجام!
تعریف یقین
ّاولین مسئله در این باب تعریف یقین است ،حجةاالسالموالمسلمین سبحانی
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تعریفی را بیان کرده بودند که حقیر عرض کردم این تعریف ،تعریفی اشتباه و برگرفته
ّ
از کتاب «المنطق» مرحوم علمه مظفر ؟وضر؟ اســـت و با صراحت و با کمال تواضع
ّ
ّ
در محضر علمه مظفر عرض کردم که علمه مظفر منطقی نبودند و در دانش منطق
ّ
تخصص نداشتند و قسمتهای بسیاری از کتاب «المنطق» با اشکاالت اساسی
ً
روبرو اس ــت و ّ
متأس ــفانه چون این کتاب ،امروزه کتاب درس ــی است ،معموال افراد
ً
ذهنش ــان و فهمش ــان در منطق باهمین کتاب شـــکل میگیرد و بعدا در فهم دیگر
عبارات بزرگانهم بهاشتباه میافتند.
با نمک اینجاست که حجةاالسالموالمسلمین سبحانی خواستند از همان فهم
ّاولیه خودش ــان دفاع کنند و در این س ــخنرانی مجموعهای از عبارات منطقدانان
دیگر را خواندند و به خاطر همان پیش زمینه اشتباهی که از فهم «المنطق» در خاطر
شریفش ــان بوده ،عب ــارات ّ
بقیه منطقدانان را هم اشـــتباه معنـــی کردند که توضیح
عرض خواهم کرد.
عبارت مرحوم مظفر درتعریف یقین
ّ
مرحوم مظفر؟وضر؟ در کتاب «المنطق» در بخش ســـوم ،در قسمت یقینیات 1به
تعریف یقین بالمعنی االخص که مبدأ برهان است میپردازند ،ایشان میفرمایند:
«یقین بالمعنی االخص سه مرحله دارد؛ مرحله ّاول این است که باید نسبت به یک
محتوا انس ــان تصدیق پیدا کند و قضیهای در نفس او شکل بگیرد ،در مرحله دوم
باید این تصدیقی که حاصل شده است ،بالفعل یا بالقوة القریبة من الفعل اعتقاد
دومی به او ضمیمه بش ــود و آن اعتقاد دوم این است که اعتقاد ّاول نقضش ممکن
نیست ،این اعتقاد دوم تصدیق را به تصدیق جازم تبدیل میکند که این تصدیق
ّ
جازم به تعبیر مرحوم مظفر یقین بالمعنیاالعم است .برای اینکه یقین به مرحله یقین
بالمعنی االخص برسد باید امر سومی به آن ضمیمه شود که آن امر دیگر این است
 .1المنطق ،ص .327
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که اعتقاد س ــومی داشته باشیم که این اعتقاد دوم ،یعنی اعتقاد به الیمکن نقضه،
ّ
علت ّ
خاصی اس ــت و برخواســـته از تقلید نیست ».پس ما در یقین
مس ـ ّـبب از یک
بالمعنی االخص که همان یقین معتبر در مقدمات برهان است ،سه پایه الزم داریم؛
 .1اعتقاد ّاولیه
 .2اعتقاد دومی به اینکه اعتقاد ّاول ال یمکن نقضه
 .3اعتقاد به اینکه اعتقاد دوم ،الیمکن زواله
اگر این س ــه در کنار همدیگر جمع شـــد ،یقین بالمعنی االخص شکل میگیرد
ّ
و نتیجهاین میشود که ما میتوانیم آن قضیه را بهعنوان مقدمه برهان قرار بدهیم.
جن ــاب آقای س ــبحانی همی ــن تعریف و تقریر را بار دیگر در این جلســـه پاســـخ
و نقدها هم مطرح کردند و ّ
تصورش ــان بر این اســـت که این ترکیب ســـه گانه همان
چیزی است که منطقدانان گذشته هم گفتهاند .البته بنده به ایشان حق میدهم
ّ
ّ
تلقی و ّ
تصوری داشته اندّ ،اما محققین از
چون بعضی از منطقدانان گذشته چنین
منطقدانان ّ
تصورشان چنین نیست و عجیب است که ایشان عبارات منطقدانان
را میخوانند و باز دوباره اشتباه معنی میکنند.
ّ
تعریف علمۀ طباطبایی از یقین
ّ
ٔ
رســـاله البرهانهمان ابتدا بـــه تعریف یقین
مرح ــوم علم ــه طباطبایی در آغ ــاز
میپردازند و میفرمایند« :تصدیق بر دو قســـم است؛ یکی تصدیق به اینکه چیزی،
ّ
چیزی است -أن کذا کذا وأنه الیمکن ان الیکون کذا ،بعالوه اینکه انسان بداند این
چیزی که چنین است ،نمیشود چنین نباشد ،به این میگویند یقین .قسم دوم هم
ّ
تصدیق است به اینکه چیزی ،چیزی است:أن کذا کذا ولی در کنارش علم بالفعل
1
یا بالقوة القریبة من الفعل داشته باشیم که نقیض او ممکن است».
ّ
تبين من ذلك ّأن التصديق على قسمين :أحدهما :العلم ّ
 .1و ّ
بأن كذا كذا.و أنه ال يمكن أن ال يكون كذا،
ّ
ّ
و ّ
ّ
يســمونه اليقيــن؛ و الثانــي :العلم بأن كذا كــذا مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة منــه بأن لنقيضه إمكانا.
برهان ،ص .12
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در یک بیان س ــاده تصدیقات ما به گونهای اســـت که یا امکان نقیض دارد ،یا
ّ
ام ــکان نقیض ن ــدارد؛ تصدیقی که امکان نقیـــض ندارد به قـــول علمه طباطبایی
همان یقین است ،همان چیزی است که ما در مباحث برهانی به دنبال آن هستیم
و پیشینیان آن را محور برای قضایای بدیهی قرار میدادندّ .اما تصدیقی که امکان
نقیض دارد این تصدیق ارزشمند نیست.
ّ
مرح ــوم علمه تذکر میدهند که تصدیقی که امـــکان نقیض دارد ،در حقیقت
ً
اصال علم نیست ،نه اینکه علم بالمعنیاالعم و یقین بالمعنیاالعم است ،خیر این
ً
ظن است چون امکان نقیض داردّ ،
البته این امکان نقیض را گاهی انسان تفصیال
ً
ابتداءا ّ
به آن ّ
توجه ندارد و وقتی در خودش فرو میرود و یک مقدار
توجه دارد و گاهی
ّ
تأمل میکند ،میبیند احتمال خ ــاف میدهد .مواردی که امکان خالف میرود،
چه بالفعل -یعنی همین اآلن هست -یا بالقوة القریبة من الفعل -یعنی نیاز به کمی
ّ
تأمل دارد -اینها هیچ کدام در تعریف یقین داخل نیستند و بلکه در تعریف علم
ً
هم داخل نیستند و حقیقتا ظن هستند؛ لذا تقسیم یقین بالمعنیاالعم و بالمعنی
ً
االخص اگر صرفا یک اصطالح باش ــد که در آن حرفی نیســـتّ ،اما اگر در مقام بیان
یک واقعیت اس ــت که اصطالح دقیقی نیســـت .چون از جهـــت علمی چیزی که
امکان نقیض دارد تفاوتی در آن نیست که این امکان نقیض با ّ
توجه تفصیلی همراه
باشد ،یا محتاج به یک ّ
تأمل و ّ
توجه باشد.
ّ
بعد مرحوم علمه میفرمایند :اینکه بعضی از منطقیین علم را به اعتقاد مانع از
ّ
جزم
نقیض تعریف ّکردند -یعنی یقین بالمعنیاالعم درست کردند« -وقسموه إلی ٍ
وجهل مرک ٍب» این تبیین بعضی از منطقیین ،ســـخن ظاهریون از منطقیین
تقلید
و ٍ
ٍ
منحصر في الیقین و ُ
ٌ
و فاسد است« ،بل العلم
غیره من أقسام الظن» 1این کالم مرحوم
ّ
ّ
ً
ّ
علمه دقیقا ناظر به فرمایش علمه مظفر و به برداشت غلطی است که جناب آقای
ّ
ّ
المنطقيين «باالعتقاد المانع من النقيض» و ّ
ّ
 .1و ّ
قسموه
الظاهريون من
يتبين به أيضا ّأن العلم الذي حده
ّ
ّ
ّ
إلى «جزم» و «تقليد» و «جهل مركب» و «يقين»؛ و حكموا أن الظن غير الجميع فاسد .بل العلم منحصر في
ّ
اليقين و غيره من أقسام الظن .. .برهان ،ص .12

162

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

س ــبحانی از کلمات منطقیین دارند که ّ
البته تأ کید میکنند ظاهریون از منطقیین
ّ
هم همین حرف آقای سبحانی را گفتهاند و اشتباه جدیدی نیست ،ولی محققین
اعتقادشان این نیست.
ّ
ّ
مقصود از «امکان» در کالم علمۀ طباطبایی و محققین از منطقیین
ّ
در فهم کالم حضرت علمه این نکته قابل توجه است که وقتی میگوییم یقین
چیزی اس ــت که ب ــه آن تصدیق میکنیم و امکان نقیض نـــدارد ،این امکان امکان
احتمالی اس ــت ،ن ــه امکان ذاتی ی ــا وقوعی و امثـــال اینها .این امـــکان به معنای
این اس ــت که انس ــان درون خودش احتمال خالف نمیدهد .این مسئلهای است
ّ
ّ
ک ــه باید در فهم کلم ــات منطقیین به آن دقت کرد و عـــدهای از منطقدانان در این
ّ
مسئله به خطا رفتهاند .خود حضرت علمه چند خط عقبتر وقتی صحبت از این
ّ
ّ ُ ّ
صدق بعد ّ
تصور نقیض بامتناعه او ال ُیصدق» میفرمایند «أی
میکنند که «إما ان ی
یحتملهما و هو الحکم باالمکان» 1.تأ کید میکنند امکان در اینجا امکان احتمالی
اس ــت .صحبت در این اس ــت که انســـانوقتی تصدیق پیدا میکنـــد ،یا احتمال
خالف میدهد یا احتمال خالف نمیدهد و احتمال خالف یک صفت نفسانی و
درونی اس ــت و چون صفت نفسانی و درونی است ،پیدا کردن آن چندان معونهای
ن ــدارد ،ل ــذا یا بالفعل این احتمال موجود اســـت یا بالقوة القریبة من الفعل اســـت،
یعنی انس ــان ّ
تأملی درون خودش میکند ،کمی درون خودش فرو میرود ،نســـبت
موضوع و محمول را بررس ــی میکند و کشـــف میکند که احتمال نقیضی در نفس
او نیس ــت و نمیتوان ــد احتمال نقیض بدهد؛ این امکان ،امکان خارجی نیســـت،
بالقوة القريبة من الفعل أحد تصديقين آخرينّ :إما التصديق ّ
.1أقول ّأوالّ :إن ّكل تصديق يلزمه ّ
بأن نقيضه
ممكن ،أو ّأن نقيضه ممتنع.
ّ ّ
ّأمــا لــزوم تصديــق ّمــاّ ،
ّ
فألن العلــم بالنقيضين واحــد ،فالعلم بالنســبة يوجب علما مــا بنقيضهــا و أما أنه
ّ
فألنه ّإما أن يصدق بعد ّ
تصور النقيض بامتناعه أو ال يصدق ،أي يحتمل نقيضه ،أي يحتملها؛
أحدهما،
و هو الحكم باإلمكان فإذن المطلوب ثابت .برهان ،صص ۱۱و.۱۲
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امکان خارجی بالقوة القریبة من الفعل قابل کشف نیست؛ لذا یقین یعنی تصدیق
ب ــه ثبوت محمول برای موض ــوع ،تصدیقی که احتمال خالف نـــدارد ،چه احتمال
ً
خالف بالفعل و چه احتمال خالفی که ممکن است انسان از آن فعال غافل باشد.
در زندگ ــی روزم ـ ّـره ،م ــا در موارد زیادی با قضایایی مواجه میشـــویم که نســـبت
به آنها بر حس ــب ظاه ــر یقین داریمّ ،اما کمـــی که در خودمان فـــرو میرویم و ّ
تأمل
میکنیم میبینیم قابل تشکیک اس ــت ،یعنی احتمال خالف میدهیم .این گونه
ّ
قضایا در منطق قضایای یقینی محسوب نمیشوند و به اصطالح حضرت علمه،
ّ
ظن به شمار میآیند و محققین از منطقدانان ما هم در بحث تعریف یقین همین
ً
مطلب را گفتهاند .عبارات منطقدانان معموال همین اســـت :یقین عبارت اســـت
از تصدیق ــی که ُ
الیمکن زواله ،احتمال خالف در آن نیس ــت ،این امکانهم امکان
احتمالی اس ــت ،حکایت از یک حیثیت درونی میکند و نیاز به ّ
تفحص در عالم
بیرون هم ندارد.
ارزش ادرا ک در فلسفه
ً
اشکالی که اینجا معموال اتفاق میافتد یا این است که بعضی امکان نقیض را
ّ
مظفر و جناب سبحانی ّ
تصور میکنند
امکان بیرونی میفهمند یا برخی مثل مرحوم
م ــا در یقین نیاز به س ــه جزء دار ی ــم .1 :اعتقاد به واقع .2 ،ع ــدم احتمال خالف.3 ،
ّ
ع ــدم امکان زوال و این عدم ام ــکان زوال را یک وصف بیرونی تلقی میکنند و فکر
میکنند برای اثبات بدیهی بودن یک گزاره ،محتاج به سرک کشیدن به عالم خارج
هس ــتیم و بعد وقت ــی میبینند جدای از فضای قضیه ،راهی برای ســـرک کشـــیدن
ب ــه خ ــارج و ّاطالع یافتن از آن ندارند در یک چاه معرفتشناســـی میافتند و ســـر از
ّ
ّ
ّ
ش ــکاکیت درمیآورند و حاال اگر شکاک غیر دینی باشند در شکاکیت میمانند و
ّ
اگر ش ــکاک دینی باشند مثل اصحاب تفکیک ،مجبور میشوند جایگزین یقینی
که از دس ــت دادهاند را با نور علم و عقل و نور شـــهود و اخبار و احادیث و چیزهای
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الیسمن و ُ
دیگری که همهشان ُ
الیغنی من الجوع هستند پر بکنند.
توجه به این ٔ
با ّ
نکته بس ــیار زیربنایی معلوم میشـــود که ارزش ادراک برای یک
ّ
محقق و فیلسوف به این است که این ادراک به گونهای باشد که انسان نتواند در آن
ٔ ّ
شک بکند و جایی برای ّ
پایه تفکر خودش
تأمل و تردید در آن نباشد .چرا فیلسوف
ً
را بر چنین ادراکی نهاده اس ــت؟ چون انسانها فطرتا چنین هستند و هیچ انسانی
ورای یقی ــن ک ــردن و فهمیدن و دانس ــتن ،دنبال چیز دیگری نمیگـــردد و نمیتواند
دنبال چیز دیگری باش ــد .همیش ــه انســـانها در مسائل شـــناخت  ،دنبال فهمیدن
هستند ،دنبال دانستن هستند که فهمیدن و دانستن عبارت است از همین یقین
داش ــتن ،یعن ــی تصدیق به چی ــزی بدون احتمال خـــاف و وقتی در مســـئلهای به
تصدیقی که احتمال خالف ندارد میرســـند -در نگاه کســـانی که به نظریه صدق
و مطابقت معتقدند که عموم انس ــانها چنین هســـتند -همین یقین را کاشـــف از
ً
مطابق ــت ادراک با واقع میدانند و اصال معنا ندارد که کســـی بگوید من به گزارهای
یقین دارم ّاما مطابقت آن گزاره را با واقع باور ندارم .نمیشود کسی بگوید یقین دارم
که زید آمده است ،اما نمیدانم که مطابق با واقع است یا نیست؟ کسانی که معتقد
به نظریه مطابقت و صدق هستند ،راه کشف مطابقت و صدق را خود یقینی بودن
گزاره میدانند ،نه اینکه چیزی افزوده از خارج برای احراز تطابق ،الزم باشد.
ّ
تعریف مرحوم مظفر و اشکال وارد بر آن
در کلم ــات برخی اینطور آمده اس ــت کـــه گفتهاند :یقین یعنـــی ادراک قطعی
ّ
مطابق با واقع؛ همین س ــخن در بیان مرحوم مظفر ؟وضر؟ هم آمده که یقین بالمعنی
االخ ــص را تعریف کردند به «االعتق ــاد المطابق للواقع الذی الیحتمل النقیض ال عن
ّ
عدهای ّ
توهم
تقلید» ،شبیه این در کلمات پیشینیانهم هست .از اینطور عبارات
ٍ
کردهاند که ما برای اعتماد به یک گزاره ،باید اول به آن یقین پیدا کنیم و بعد عالوه بر
یقینی بودن ،بفهمیم این گزاره با واقعیت مطابق است .در اینجا اشکال مشهوری

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

165

از سوفسطاییان باس ــتان تا سوفسطاییان معاصر بوده و هست .مرحوم میرزا مهدی
اصفهانی ؟وضر؟ هم در کلماتشان به همین مسئله خیلی تأ کیددارند که ما حداکثر
به چیزی یقین کردیم ،بعدازاینکه یقین کردیم چگونه تطابق با واقع را کشف کنیم؟
یش ــود که من یقین خودم را داشـــته باشـــم ،واقع را هم
تطابق با واقع وقتی کش ــف م 
جداگانه داش ــته باش ــم ،این دو را با همدیگر مقایســـه کنم و بعـــد ببینم یقین من با
ًّ
واقعیت مطابق اس ــت و چون من هیچوقت دسترســـی به خود واقع مســـتقل ندارم،
یقین مطابق
هیچوق ــت راهی برای اثبات تطابق یقین خودم بـــا واقع ندارم ،پس من ِ
با واقع را پیدا نمیکنم .جناب آقای س ــبحانی هم که پروده همین مکتب هســـتند
باهمین ش ــبهه خواستند نظام فلسفه و حکمت را زیر سؤال ببرند بدین صورت که
که اساس فلسفه بر یقین مطابق با واقع است و ما راهی برای کشف مطابقت با واقع
نداریم.
ٔ
ٔ
شبهه سوفسطاییان در همین مسئله است که معتقد شدند ما برای

ریش ــه این
اعتم ــاد ب ــه ادراکاتمان نیاز به این داریم که تطابق با واق ــع را از یک راهی ورای یقین
اثب ــات کنی ــم ،بااینکه چنین نیس ــت؛ منطقدانان ما که معتقد بـــه نظریه صدق و
ً
تطابق بودهاند ارتکازا و ناخودآ گاه معتقد بودند که وقتی شما به چیزی یقین کردید
ً
و احتمال خالف ،نه بالفعل و نه بالقوة القریبة من الفعل ،وجود نداشـــت ،طبیعتا
مطابقت با واقع را هم خواهید دانس ــت و نیـــاز به چیز دیگری ندارید .لذا میگفتند
ً
ً
بدیهی ــات که گزارههای یقینی هس ــتند حتمـــا مطابق با واقع هســـتند ،اصال یقین
ک ــردن ،از تص ـ ّـور و تصدی ـ ِـق تطابق با واقع جدا نیســـت و انســـانوقتی یقین میکند
نط ــور میفهم ــد که یک گ ــزاره با واقع مطابق اســـت و لذا شـــما وقتیکه به کوچه
ای 
و بازار هم بروید و به کس ــی بگویید :یقین دارم دو تا ســـیب با دو تا ســـیب میشـــود
چهارتا سیب ّاما نمیدانم این یقینم با واقعیت میسازد یا نمیسازد ،مردم به شما
یش ــود یقین داشـــته باشی اما ندانی که یقین تو با واقع
میخندند ،میگویند :مگر م 
مطابق هست یا نیست؟
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بنده ناچیز خ ــود به نظریۀ صـــدق معتقد نیســـتم ّ
تأ کی ــد کن ــم این ٔ
البته با یک
توضیح ــات خاص ــی .در آن جلسـ ـهای هم که در دانشـــگاه فردوســـی اشـــتباهات
جن ــاب آقای س ــبحانی را ع ــرض میکردم در مقـــام تبیین دیدگاه شـــخصی نبودم
بلکه به دنبال تبیین دیدگاه حکما بودم و لذا در عبارات ،همه جا قضایا را به نحو
شرطی عرض کردم همینطور که اآلن عرض میکنم که کسانی که به نظریه صدق
مسئله یقین میدانستند
ٔ
معتقد بودند و هستند راه کشف صدق و مطابقت را خود
ً
و طبیعتا به آنها از این زاویهای که جناب آقای سبحانی وارد شدند هیچ اشکالی
وارد نیست.
ٔ
ریشه اشکاالت آقای سبحانی
توج ــه به ای ــن توضیحاتی که عرض شـــد معلوم میشـــود که ٔ
ب ــا ّ
پایه اشـــکاالت
جناب آقای س ــبحانی ،بد فهمیدن متون منطقدانان ما استّ .
البته بازهم بنده به
ایش ــان حق میدهم چون قرائت ایشان قرائتی رایج در فضاهای علمی و حوزوی ما
ّ
ّ
اس ــت که برگرفته از کتاب مرح ــوم علمه مظفر؟وضر؟ و برخـــی از متون منطقی دیگر
ّ
و کتابهای غیر اصیل اس ــت و توقعی از ایشـــان نیست که بتوانند از این برداشت
ّ
ّ ً
مفصال این مسئله را در آن نشست
غلط بیرون بیایند ،ولی توقع بود بعدازاینکه حقیر
توضی ــح دادم ،وقتی دوباره به کتابهای منطقدانان مـــا مراجعه میکنند حداقل
این بار تفاوت عبارات منطقدانان اصیل ما مثل شـــیخالرئیس و فارابی و ســـاوی و
ّ
خواجه نصیر یا علمه طباطبایی را با آن چیزی که در خاطر شریفشـــان هســـت یا در
ّ
کالم مرحوم مظفر آمده به دس ــت بیاورند و این نکته روشـــن بشود که یقین اعتقادی
ً
ً
است بهعالوهی عدم احتمال خالف مطلقا و بر همین اساس که یک اساس کامال
فطری اس ــت ،ارس ــطو و اتباع ارس ــطو تالش کردند تا کاخ معرفت بشری را بر اساس
ادراکات یقینی پایهگذاری کنند و استقراء کردند ببینند چه گزارههایی ،گزارههایی
هس ــتند که در آن شک کردن ممکن نیســـت و احتمال خالف ،نه بالفعل نه بالقوة
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القریبة من الفعل ندارد و چه چیزهایی قابل تشکیک است و میشود در آنها تردید
ً
کرد؟ ٔ
پایه بحث بدیهیات ششگانه -که ّ
البته در کالم ارسطو شش تا نیست و بعدا
ً
به شش قسم رسیده است -بر اساس این دیدگاه کامال فطری است.
یقین در کالم اصولیان
ً
ّ
ت بزرگان ما در دانش اصول هم اجماال آمده است ،یعنی
همین دقت در کلما 
ً
به این نکته که انس ــانها فطرتا بر اس ــاس قطع و یقین عمـــل میکنند و ورای قطع و
توجه داشتهاند و ّ
یقین طالب چیز دیگری نیستند ّ
متوجه بودند که معنا ندارد کسی
ً
به چیزی قطع و یقین داشته باشد و بعد احتمال خالف هم بدهد ومثال بگوید من به
این مسئله یقین کردم اما نمیدانم که مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟
تنها کاس ــتیای که در کالم اصولیین ما هســـت -که ّ
البته نســـبت به دانش اصول
کاس ــتی نیس ــت -این اس ــت که آنها نگفتند وقتیکه یقین کـــردی یعنی احتمال
خالف نمیدادی ،کمی به خودت فش ــار بیاور و ســـعی کن شک کنی؛ یعنی آنها
دنبال احتمال خالف بالفعل هستند ،چون آنجا بحث از ّ
حجیت و ّ
تعبد استّ .اما
فیلسوف ٔ
کلمه یقین را در جایی به کار میبرد که انسان احتمال خالف ّاولیه ندهد،
تالش هم بکند که در مس ــئله ش ــک و تردیدی بهدســـت بیاورد و بعد از تالش برای
ش ــک و تردید ،بازهم در او ش ــک و تردیدی حاصل نشود .فیلسوف به این میگوید
یقین و وارد مرحلۀ اس ــتقراء و جمعآوری انواع قضایای یقینی میشـــود که حقیر هم
از این مرحله در توضیح عملکرد منطقدانانمان در فهم اقسام ششگانه بدیهیات
وارد میشوم.
اقسام بدیهیات
ّ
اگر بخواهیم اقس ــام ششگانه بدیهیات را در یک قالب منظمتری عرض کنیم،
ٔ
مجموعه بدیهیات ما به سه قسم پایه برمیگردد:
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الف) ّاولیات
ّ
قس ــم ّاول ،قضایایی اس ــت که این قضایا بر هیچ اســـتداللی متوقف نیســـت و
ّ
ّ
بر هیچ ٔ
متوقف نیســـت و موضوع آن ّ
تصورات کلی اســـت.
نحوه آمار و اس ــتقراء هم
اگر قضیهای داش ــته باش ــیم که موضوعش ّکلی باشـــد و ما نسبت به این ّ
قضیه که
ّ
موضوع کلی دارد یقین هم داشته باشیم یعنی احتمال خالف ندهیم ،بدون اینکه
به دنبال مصادیق آن یا مشابهاتش گشته باشیم -یعنی بدون هر گونه آمار پیشینی-
منطقیی ــن به چنین قضیـ ـهای میگویند قضیه ّاولیه؛ مثل ّ
قضی ٔـــه اجتماع النقیضین
ٌ
محال یا مثل این قضیه که هر چیزی خودش ،خودش است و غیر خودش نیست،
قضیه ترجیح بالمرجح محال اســـت یـــا الکل أعظم من الجـــزء و امثال این
ٔ
ی ــا مثل
ن ــوع گزارهها؛ گزارههایی که هیچکس بـــرای فهمیدن و تصدیق آنها نیاز به تجربه،
ّ
آمار ،آزمایش و امثال اینها ندارد ،موضوعش ــانهم کلی است و به تعبیر امروز یها
ً
گزارههای کامال پیشینی است.
نه ــا دس ــته ّاول از قضایای یقینی هســـتند کـــه البته برای تشـــخیص یقینی
ای 
بودنش هرکسی باید در خلوت خودش کاله خودش را قاضی کند و ببیند آیا توانایی
ً
تش ــکیک در ای ــن گزارهها را دارد یا نه؟ و اگر توانایی تشـــکیک نداشـــت طبیعتا آن
ّ
ّ
قضیه را میپذیرد و آن را مطابق با واقع تلقی میکند .بخشی از گزارههای ریاضی را
هم میشود در همین مجموعه نهاد.
ب) محسوسات
ً
قس ــم دوم از گزار هه ــای یقین ــی ،گزارههایی اســـت که کامال جزئی اســـت و ما از
طریق حواس ظاهر و باطن به آنها دس ــت پیدا میکنیم ،یعنی یک مبدأ حضوری
دارد ک ــه م ــا از آن عل ــم حضوری تصویربـــرداری میکنیم و در قالـــب یک تصدیق و
گ ــزاره از آن صحبت میکنیم ،مثلاینکه تصدیق میکنیم که من هســـتم ،تصدیق
میکنیم که من س ــیر هس ــتم یا گرسنه هســـتم ،تصدیق میکنیم که من درد دارم یا
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درد ندارم ،تصدیق میکنیم که این در موجود اس ــت ،آن درخت موجود اســـت ،آن
درخت سبز رنگ است و امثال این گزارههایی که به وسیله حواس پنجگانه انسان
آنها را به دست میآورد.
در محسوس ــاتی که با حس باطن ادراک میشوند و از درون انسان خبر میدهد
مشکلی نیست ،اما وقتی از قضایای محسوسهای صحبت میکنیم که درباره بیرون
ّ
از ما صحبت میکند ،مثلاینکه میگوییم آن درخت سبز است ،یک سؤال جدی
اینجا وجود دارد که ما وقتی میگوییم آن درخت ،آیا این لفظ و مفهومی که از آن در
ذهن هس ــت ،اشاره به حقیقتی بیرون از من اس ــت یا اشاره است به آنچه که من از
بیرون میبینم؟ معمول انسانها ّ
تصورشان بر این است که آن درخت اشاره است به
یک امر بیرونی و قضایای محسوسه به حس ظاهر را قضایایی میدانند که پل ارتباط
مستقیم ما با خارج است .مرحوم ّملصدرا در ّ
تأمالتی که در جلد سوم اسفار دارند
ً
توضیح میدهند چنین چیزی قابل پذیرش نیست ،ادراکات ّ
حسی ما مستقیما به
ً
خارج اشاره نمیکند و لذا گزارههایی هم که موضوع آنها محسوس است مستقیما
از خارج گزارش نمیکند .وقتی میگوییم آن درخت ســـبز اســـت ،یعنی آنچه که در
ّقو ٔه مدرکۀ من نقش بسته است و اآلن من آن را مییابم ،آن سبز استّ .اما اینکه ورای
من ،آیا درخت به همین ش ــکل اس ــت یا نه و به همین رنگ اســـت یا نه؟ به وسیله
حدس و تجربه میتواند اثبات بش ــود و خود حس بهتنهایی چنین چیزی را اثبات
ّ
ّ
نمیکند .شارحان آثار ملصدرا؟وضر؟ هم مثل علمه طباطبایی در آثار مختلفشان
1
این نکته را تبیین کردند.
امروزه در فضای جدید عصبشناســـی و مغزشناســـی و امثال اینها ،این نگاه
ً
ً
ی ــک ن ــگاه کامال رایج اس ــت؛ یعنی دانشـــمندان جدیـــد ،کامال معتقدند که شـــما
ً
مس ــتقیما ب ــا حقیقت خارجی طرف نیســـتید بلکـــه تصویری از شـــیء خارجی در
چش ــم شماس ــت ،آنوقت از طریق اعصاب به پشت مغز شـــما منتقل میشود ،در
 .1برهان ،ص .59
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ً
ٔ
منطقه پش ــت مغز مثال پروتئینهایی سنتز میشود ،جریانهای الکتریکی و فعل و
ّ
ٔ
منطقه درون
انفعاالت شیمیایی اتفاق میافتد ،آنچه شما به آن اشاره میکنید در
ظرف ادراک ش ــما اس ــت که ّ
البته آنها این منطقه را داخل در مغز بهعنوان یک امر
جس ــمی میدانند .فیلس ــوفان قدمی از این فراتر گذاشتند و میگفتند آنچه شما به
آن اش ــاره میکنید حقیقتی است که در نفس شما منعکس شده است و مغز شما
واس ــطهای بین نفس و بدن اس ــتّ .
البته فیلســـوفانی هم بودهاند مثل شیخ اشراق
ّ
ٔ
ٔ
اشـــراقیه تســـلطیه معتقد بودند و
اضافه
ک ــه در خص ــوص ادراک باص ــره به یک نوع
میگفتند نفس ،مستقیما خود واقع را ادراک میکند -شاید بعضی اساتید معاصر
مثل حضرت اس ــتاد آیةاهلل یزدانپناه هم چنین دیدگاهی را داشته باشندّ -اما نگاه
رایج بین حکمای صدرایی این است که موضوع ٔ
گزاره آن درخت سبز است ،عبارت
است از ادراکی که من از خارج دارم نه نفس خارج.
ً
با ّ
توجه به این توضیح ،معلوم میشود گزارۀ «آن درخت سبز است» کامال بدیهی
است چون حکایت میکند از همانچه که من از خارج گرفتهام و آنچه من از خارج
گرفتهام بدون هیچ شک و تردیدی سبز رنگ است اگرچه ممکن است متن واقعیت
بیرنگ باشد یا دارای رنگ دیگری.
بل ــه در نگاه پیش ــینیان ،بدیهی بودن گزارههای محســـوس به حس ظاهر ،قابل
انتقاد است؛ یعنی اگر کسی ٔ
گزاره آن درخت سبز است را اینطور معنا کند که آنچه
ً
که در ورای من و بیرون از من اس ــت واقعا دارای عرضی بهعنوان رنگ ســـبز اســـت،
آنوقت این گزاره صدقش بدیهی نخواهد بود ،چون میدانیم که حواس ما خالی از
خطا نیست .بههرحال آن چیزی که بدیهی است گزارههای ّ
حسی هستند نسبت
به آنچه که ما از واقع میفهمیم ،نه نس ــبت به خود واقع .ما وقتی درخت ســـبزی را
ّ
میبینیم بدون هیچ ش ــکی با قاطعیت تمام میگوییم آن درختی که میبینم ســـبز
رنگ اس ــت و احتمال اینکه این گزاره غلط باشـــد و ما دریافتمان چیزی غیر از این
باشد نمیدهیم؛ یعنی در شناخت خودم از واقع نمیتوانم شک کنم گرچه ممکن
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ّ ً
است در خود واقعیت مستقال بتوانم شک کنم.
اینها دس ــته دوم هس ــتند از گزارههای بدیهی که عاملشان حس ظاهر و باطن
هس ــتند و ما را مرتبط به امور جزئی میکنند و گزارههای جزئی میسازند و انسانها
در شبانهروز بیشترین ارتباطشان با این دسته از گزارهها است.
ج) گزارههای حساب احتماالت
اما قس ــم س ــوم از گزارههای بدیهی ،یعنی گزارههای غیرقابل شک ،گزارههایی
اس ــت که مبتنی بر نوعی از آمار هس ــتند که امروزه از آن تعبیر میکنند به گزارههای
ـاب احتماالت بـــه دو گونه اســـت :گونـــه ّاول قضایای
حس ــاب احتماال ت ــی .حس ـ ِ
مجربات است که در اثر تکرار یک آزمایش انسان به یک ّ
ّ
قضیه کلی یقین میکند و
نوع دوم مواردی اس ــت که در اثر تکرار موارد آزمایش ،انس ــان به صدق یک محمولی
ب ــر یک موضوعی مش ــابه با موارد آزمایششـــده یا مرتبط با موارد آزمایششـــده حکم
میکن ــد و یقی ــن پی ــدا میکند .ب ــه دســـته ّاول میگویند ّ
مجربـــات و به دســـته دوم
میگویند حدسیات و ّ
ادراک
البته چون حدس در زبان منطقدانان قدیم به معنای ِ
قیـــاس به کار میرود،
مبتنی بر حس ــاب احتماالت ی ــا تصدیقات حاصل عن غیر
ٍ
امثال شیخ اشراق فرمودند ّ
مجربات هم خالی از حدس نیستند که حق هم با شیخ
اشراق است.
در اینجا آن چیزی که مهم اس ــت این است که ببینیم ما از حساب احتماالت
یقین پیدا میکنیم یا یقین پیدا نمیکنیم؟ هرکســـی که به وجدان خودش مراجعه
ّ
کند بدون هیچ شکی مواردی از حساب احتماالت یقینی خواهد یافت که احتمال
خ ــاف ،ن ــه بالفعل و نه بالقوة القریبة من الفعـــل ،در آن وجود ندارد .مثل این مثال
معروف که وقتی کتاب ش ــفای بوعلی را انســـان در دســـت میگیرد و ورق میزند و
میخواند بدون هیچ تردیدی ،یقین میکند که در پشـــت این کتاب ،علمی وجود
ٔ
نویسنده کتاب،
داش ــته است و آن علم منشأ نوش ــتن این کتاب شده است یعنی
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موجود دارای علم و آ گاهی است ،حاال یا انسان یا موجودی فراتر از انسان؛ و به
یک
ِ
هیچ وجه احتمال نمیدهد که یک طفل کوچک بدون هیچ علم و آ گاهی و بدون
هیچ ارتباطی با یک موجود آ گاه مدادی را در دست گرفته باشد و همینطور مداد را
ّ
تکان داده باشد به شکل اتفاقی کتاب شفای بوعلی با این نظم و ترتیب شکلگرفته
باش ــد .هرکسی میتواند وجدان خودش را قاضی کند ببیند اگر چنین احتمالی در
وجودش هست ،بگوید این گزاره یقینی نیست و اگر دید چنین احتمالی نمیدهد
گزاره کتاب شفای بوعلی نویسندهای عالم داشته است را بهعنوان یک ٔ
میتواند ٔ
گزاره
یقینی در فهرست گزارههای یقینی خودش اضافه کند.
گم ــان نمیکن ــم که در جهان ،انس ــان معمولی و به تعبیر ما عاقلی پیدا بشـــود و
ّ
بگو ی ــد من احتمال میدهم کتاب ش ــفا اتفاقی درستشـــده باشـــد .اینکه کتاب
ش ــفا اتفاقی درست نشده است یک ٔ
گزاره حدسیه اســـت که مبتنی است بر دهها
آزمایش پیش ــینی در مورد نحوه ش ــکلگیری حروف و کلمـــات و انتقال مفاهیم که
تبیین و توضیح آن را باید در بحث ٔ
نظریه حساب احتماالت دنبال کرد و اآلن اینجا
مجال چنین بحثی نیست .مهم این است که انسان بداند که یقین به یک چنین
گزارههایی میتوان پیدا کرد.
گزار هه ــای حدس ــی از گزارههایی اســـت کـــه در علوم هم بســـیار کاربـــرد دارد و
حدس ــیات میتواند موضوعش جزئی باشـــد و میتواند کلی باشـــد .در کنارش نوع
دیگری از گزارههای حساب احتماالتی داریم به اسم گزارههای ّ
مجربات که قضاوتی
اس ــت در مورد چیزی که مصادیقش را ما آزمایش کردیم و با حس ــاب احتماالت در
شه ــا به یقین رس ــیدیم .در اینکه آیا ّ
مجربات هـــم نمونههای یقینی دارد یا
آن آزمای 
نه؟ یعنی آیا به گونهای اس ــت که اگر در خودمان فرو برویم و تالش و کوشـــش کنیم
تا نسبت به آنها شک کنیم و بازهم نتوانیم شک پیدا کنیم؟ آیا چنین گزارههایی
یش ــود یا ن ــهامروزه کمی جای تردید و ّ
تأمل وج ــود دارد؛ اما منطقدانان ما در
پیدا م 
ٔ
مسئله یقین بسیار سادهگیر بودند و کار را خیلی دشوار نمیکردند .آنها گزارههایی را
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که آزمایشهای بسیار زیادی داشت بهراحتی جزو گزارههای یقینی تلقی میکردند
مثلاینکه بنده لیوانی در دستم هست ،میخواهم اآلن لیوان را رها کنم ،میگفتند
ً
یقین ــا این لیوان میافتد .میگفتیم چرا میافتد؟ میگفتند :چون بارها و بارها روی
لیوان ،روی اجس ــام مش ــابه آزمایشهایی انجام دادیم و دیدیم ه ــر وقت آنها را رها
میکنیم در یک شرایط عادی بر زمین میافتد .اسم ٔ
گزاره لیوانوقتی رها میشود روی
ٔ
مسئله یقین چندان سختگیری
گزاره یقینی میگذاشتند ،چون در
زمین میافتد را ٔ 
در کار آنها نبود.
ٔ
بههرحال اینیک مسئله مبنایی است که آیا بهصرف آمار ،بهتنهایی ،میتوان
ّ
گزاره را به حدی رس ــاند که غیرقابل تشـــکیک باشد و احتمال خالف در آن نیاید یا
نه.
شخصی بودن گزارههای حساب احتماالت و عامل آن
ـئله قابل ّ
توجه در اینجا ،این است که در مسائل حساب احتماالتی ،یقین
مس ـ ٔ 
ک ــردن ب ــه گونهای ک ــه دارای یک روش ثابت باشـــد و قابلانتقال به دیگران باشـــد و
همگان در آن مش ــترک باشند شدنی نیست .یا حداقل تابهحال یک روش مشترک
بین همگان در آن کشف نشده است؛ لذا پیشینیان ما در دانش منطق قائل بودند
که قضایای حدس ــی ،مثل قضایای ّ
حسی ،قضایای شخصی است .کسی ممکن
است در چیزی بالحدس یقین کند و دیگری یقین نداشته باشد.
اینکه قضایای حدس ــی مش ــترک نیســـت دو عامل داشـــتّ ،اول اینکه حدس
ً
مبتن ــی ب ــود بر حج ــم انبوهی از تجربیات پیشـــینی و معمـــوال دو نفـــر در تجربیات
پیشینی مشترک نیستند .عامل دوم این بود که حتی برفرض اشتراک در تجربیات
پیش ــینی ،در اینکه کس ــی احتمال خالف در نفســـش منتفی بشـــود و از بین برود،
وضعیت یکس ــانی در بین همه انس ــانها وجود ندارد .روی همین جهت قضایای
ّ
حدس ــی جزو بدیهیات غیر مش ــترک تلقی میشـــدند و به همین جهت استفاده از
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ّ
آنها در برهان خیلی کمتر میشد ،مگر اینکه حدس آنقدر پر رنگ و شفاف باشد
که همگان بتوانند از آن استفاده کنند مثل مثالی که حقیر درباره کتاب شفا گفتم
که بعید است انسان عادی پیدا بشود و نسبت به آن حدس قطعی نداشته باشد و
المجربات التخلوا من حدس ،همین نکته در ّ
ّ
مجربات
چون ش ــیخ اشراق فرمود که
یش ــود و رسیدن به یقین از مســـیر تجربه ،همواره یک عملکرد یکسان
هم تطبیق م 
ندارد.
ّ
علت یقین در ّ
مجربات
بع ــد از اینک ــه فهمیدیم حدس ــیات و ّ
مجربـــات و امثال اینها یعنـــی قضایای
ً
حس ــاب احتماال ت ــی -که ّ
البته بع ــدا منطقیان مـــا چون خیلی ســـختگیر نبودند
متواترات را هم به آن افزودند -مبتنی بر یک روش ّ
عام حس ــاب احتماالت اســـت و
ٔ
مرحله بعدی یعنی بعد از فهم اینکه اینها یقینی هستند سؤال
یقین آور است ،در
جدیدی مطرح میشود که چرا ما به این قضایا یقین میکنیم؟
در اینجا دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ یک دیدگاه از کلمات ارسطو برمیآید
که همان اس ــت که حقیر توضیحش را عرض میکردم و شـــیخ اشراق هم به همین
ً
مس ــئله اعتراف کرده که اصال مکانیزم یقین کردن در این گزارهها مکانیزمی اســـت
مس ــتقل .جناب ش ــیخالرئیس در این مسئله تردید داشـــت و در برخی از عباراتش
میفرمود که این موارد گویا به قیاس برمیگردند ،یعنی ترکیبی از ّ
حسیات و ّاولیات
قوة قیاسیة» و در بعضی
به وسیله یک قیاس است ،لذا میفرمود ُ«یشبه أن یکون في ٍ
از کتابهایش -آن طور که از سابق در خاطرم هست -با شهامت بیشتری ّادعا کرد
ً
ّ
که در این موارد واقعا قیاس وجود دارد و فرایند تفکر ،همواره مبتنی بر قیاس است و
ما خارج از قیاس هیچ یقینی نداریم ،مگر ّاولیات و ّ
حسیات.
ٔ
مســـئله وجدانی
بههرح ــال این بحثی اس ــت که ای ــن بحث بعد از فـــراغ از این
اس ــت که آیا این گزارهها بدیهی و یقینی هســـتند یا نه؟ همگی پذیرفتند که اینها
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بدیهی هس ــتند و میتوانند مبدأ برهان و شـــناخت حقیقت قرار بگیرندّ .اما اینکه
حاال محور یقینی بودن آنها چیست؟ آیا یک عملکرد مستقل دارند یا نه؟ نظراتی
ً
گفته ش ــده اس ــت :بعد از کالم ش ــیخالرئیس منطقدانان ما –غالبـــا و نه همگان-
دیدگاهشانهمین بوده است که این گزارهها مبتنی هستند بر یک قیاس خفی و به
انحاء مختلفی تالش کردند این قیاس خفی را توضیح بدهند.
عبارات منطقیان در تبیین قیاس خفی چندان شـــفاف نیست و لذا بزرگوارانی
مث ــل جن ــاب آق ــای س ــبحانی ح ــق دارنـــد در دریافـــت آن به خطـــا دچار بشـــوند و
ّ
برداشتهای دیگری بکنند همانطوری که علمه بزرگوار مرحوم شهید صدر؟وضر؟
ه ــم در فه ــم کالم منطقدانان ارس ــطو در این مســـئله بـــه خطا رفتنـــدّ .
البته مرحوم
ش ــهید صدر اواخر کتاب منطق اس ــتقراء ،وقتیکه دیدگاه خودشان را در باب توالد
ٌ
ٌ
ذاتی بیان میکنند آنجا صیاغة جدیدة للمنطق األرســـطی را مطرح میکنند و تالش
میکنن ــد با یک بیان جدیدی دیدگاه منطق ارســـطویی را توضیح بدهند یا آن را در
1
قالب جدیدی بریزند.
حقیر از قدیم که توفیق بود در مباحث منطقی کار میکردم و شاید آخرین بار که
در مباحث خارج منطق در پانزده سال پیش این مباحث را عرض میکردم دریافتم
به ــای منطق ــی هم ــان چیزی بود کـــه مرحوم شـــهید صدرنهایت
از عب ــارات کتا 
ٌ
ٌ
صیاغة جدیدة مط ــرح کردند و بعدها که عبارات مرحوم شـــهید صدر را

بهعن ــوان
دی ــدم ،دیدم ایش ــان این را بهعنوان ن ــگاه جدیدی مطرح کردهانـــدّ ،اما حقیر همان
موقع هم از عبارات منطقدانانهمین برداشت را داشتم که آنها در توضیح ّ
قضیه
ّ
دائمی ًا و ال ّ
«االت ُّ
فاقي الیکون ّ
أکثریا» درواقع دارند نظام حساب احتماالت را توضیح
ً
میدهن ــد .این گزاره یعنی انس ــانها فطرتا طوری هســـتند که در اثـــر کثرت یا دوام،
ّ
ّ
رابطه درونی و علی میکنند و بر همین
حکم به اتفاقی نبودن یک پدیده و وجود یک ٔ 
اساس یقین شکل میگیرد.
 .1االسس المنطقیۀ لالستقراء ،ص .454
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ح ــاال در مق ــام توضیح عب ــارات منطقدانان نیســـتم چون این مســـئله تأثیری
در اص ــل بدیهی بودن ای ــن گزارهها ندارد ،گرچه در جای خودش بحث ش ــریف و
ارزش ــمندی اس ــت و مرحوم ش ــهید صدر هم ابتکارات بسیار ارزشـــمندی در این
بش ــان بیان کردند .غ ــرض اینکه بدیهی بودن قضایای حدســـی و
زمین ــه در کتا 
تجربی ،قوامش به این است که انسان به خودش مراجعه کند ،وجدانش را قاضی
کند ،ببیند آیا میتواند در اینها ش ــک کند یا نه؟ چه مکانیســـم و عملکرد نفس و
ذه ــن را در این تحصیل یقین بیابد و چه نیابد .گرچه در جای خودش باید بحث
بشود.
جن ــاب آقای س ــبحانی برداشتش ــان از قضایای ّ
مجربات و حدســـیات ،همان
برداش ــت المنطقی اس ــت! بازهم حقیر تأ کید میکنم در مقام جســـارت به ایشـــان
ّ
نیس ــتم ،توقعی نیس ــت ،چون به دس ــت آوردن ایـــن مطالب از البـــای کتابهای
منطقی یک مقداری حس ــن ظن به منطقیان الزم دارد که انسان ساعتهایی را در
ً
البالی کتابهای اینها صرف کند و ایشان به خاطر آن فضایی که داشتند طبیعتا
ًّ
ّ
حس ــن ّ
االت ُّ
دائمیا و
فاقي الیکون
ظنی نداش ــتند .ولی بههرحال گفتهاند که قضیهء
ّ
ال ّ
قضیه بدیهی نیس ــت ،پس ما نتوانستیم ّ
أکثریاّ ،
مجربات را قضایای یقینی تلقی
ّ
دقت بفرمایند یقینی بودن این قضایا مسئلهای است در ٔ
رتبه قبل
کنیم ،بااینکه باید
از ٔ
نحوه توضیح دادن عملکرد ذهن .مرحوم شهید صدر هم این را پذیرفتند که این
ً
گزارهها وجدانا یقینی اس ــت ،در مرحله بعد تـــاش کردند روشهای مختلف برای
ً
ای ــن تحصیل یقین را توضیح بدهند و تبیین کنند و آنوقت نهایتا به یک عملکرد
فطری رس ــیدند و آن الگویی اس ــت که ایشـــان در کتاب منطق استقراءشان تبیین
کردند.
پ ــس جمعبن ــدی مطلب اینکه ما با ســـه نوع گزاره یقینی غیرقابل شـــک مواجه
ً
هس ــتیمّ :اولیات ،محسوس ــات و قضایای حســـاب احتماالت .فطریات ،طبیعتا
تلفیقی اس ــت از قضایای اولیات با قیاس خفی که نیاز به بررســـی جداگانه ندارد،
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متواترات هم چیزی جز حساب احتماالت نیست بلکه نوعی حدس است و آنها
هم نیاز به شمردن جداگانه ندارد.
اشکال در برداشت آقای سبحانی
ّ
اتف ــاق عجیبی که در کالم جناب آقای ســـبحانی افتاده این اســـت که ایشـــان
ب هج ــای اینک ــه بیایند با ّ
تأم ــل در کالم منطقدانـــان منظور آنها را از یقین درســـت
ً
دریافت بکنندّ ،اوال چیزی از یقین در خاطر شریفشـــان برداشت کردند ،بعد آمدند
گفتند« :اینکه معلوم است که متواترات ،یقینی نیستند ،معلوم است که حدسیات و
ً
ّ
مجربات یقینی نیستند و منطقدانان اشتباه کردند که اینها را آوردند» .اگر واقعا یقین
بهآن معنایی بود که جناب آقای س ــبحانی پنداشـــتند ،آیا شیخالرئیس و فارابی و
ً
واقعا مس ٔ
ـــئله به این ســـادگی را ّ
متوجه نمیشدند که
قطب رازی و خواجه و دیگران
اثبات یقینی بودن این قضایا ممکن نیست؟ انسان منصف باید مقداری ّ
تأمل کند
و بفهمد که پس منظور این بزرگان را از یقین ،درست نفهمیده است.
به تعبیر دیگر اش ــکاالتی که ایشان بر بدیهیات میکنند ،برفرض اینکه یقین به
همان معنایی باش ــد که جناب آقای سبحانی مطرح کردند این اشکاالت به ذهن
ً
هرکس ــی میرسد ،هرکس ــی که یقین را برایش اینطور معنی میکنند ،فورا اگر کمی
استعداد داشته باشدّ ،
تأمل کند میگوید خب از کجا معلوم که این ّ
قضیهها یقینی
هس ــتند؟ چگونه من باور کن ــم اینها مطابق با واقع هســـتند؟ چگونه من میتوانم
کش ــف کنم که اینها الیمکن زواله هستند؟ و امثال اشکاالتی که در کالم جناب
ً
اقای سبحانی آمده است .معموال اگر انسان در بحثهای علمی به اشکالی رسید
ً
عادتا همه علما و دانشمندان به آن میرسند ،باید ّ
متوجه بشود که حرف بزرگان
که
ّ
را اش ــتباه فهمیده اس ــت و آن چیزی که آنها مد نظرشان بوده است ،چیزی غیر از
برداشتی است که از کالم آنها کرده است.
جناب آقای س ــبحانی بهعنوان مثال میگویند که تواتر که معلوم اســـت یقینی
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نیست ،چون تواتر به اختالف انسانها متفاوت است؛ غافل از اینکه خود منطقیان
ُ
یختلف َ
بح َسب ُ
المدرکین ،افراد
تأ کید کردهاند که مسائل حدسی مسائلی است که
مختلف که ادراک میکنند دریافتشان از قضایای حدسی متفاوت است و تواتر هم
ٔ
مجموعه انبوهی
بر همین اساس چون مبتنی بر حدس است -یعنی مبتنی است بر
از اطالعات و تجربیات پیشین -و چون دستگاه ادراکی افراد در حساب احتماالت
متفاوت است ،تواتر هم یک امر ثابت نیست .اینها مسائلی است که منطقدانان
ما گفتهاند و به خوبی هم توضیح دادند به شـــرطی که انســـان این مطالب را پیش
اساتید و اهلفن خوانده باشد و منظور آنها را از ّاول معکوس برداشت نکرده باشد
و مثل س ــرور ّ
مکرممان خودش برود کتابها را ورق بزند ،عبارت جمعآوری کند و
بعد همه عبارتها را دوباره جابجا معنی کند!
بههرحال آن چیزی که مبدأ برهان اس ــت این قضایا است و مال ک برهانی بودن
ه ــم یقین ــی و غیرقابل ش ــک بودن اس ــت و همه گزارههـــا این مال ک را دارا هســـتند
میتوانند ٔ
پایه دس ــتگاه معرفتی را تش ــکیل بدهند و هیچ انسانی هم در زندگی فراتر
از یقین کردن و اینکه احتمال خالفی در یک مســـئله ندهد ،دنبال آ گاهی نیســـت
و همی ــن مق ــدار را کافی میداند و منطقدانان ما طبـــق همین اصل فطری منطق را
س ــاختند ی ــا به تعبیری کش ــف کردند و بر اســـاس همین اصل فطـــری هم تبویب و
دستهبندی انجام دادند.
ریشه ٔ
ما هیچ مش ــکل معرفتشناس ــی در این باب نداریمٔ ،
همه مشکالت در
همان ّ
توهمی اس ــت که میرزا مهدی اصفهانی و اتباع و پیشینیانشـــان کردهاند که
فک ــر میکردند ارزش گزاره به این اس ــت کـــه ما وراء یقین کردن بـــه آن ،مطابقت با
واقع ــش را از ی ــک جای دیگری اثبات کنیـــم ،در حالی که نیاز بـــه اثبات تطابق با
واقع از جای دیگری نیست ،بلکه خود یقین به معنای کشف تطابق با واقع است
ٔ
ّ
نظریه صدق هستند که ارتکاز عموم انسانها هم
البته از دید کسانی که معتقد به
ٔ
ّ
شـــک و
نظریه صدق معتقد نیســـتند بدون هیچ
همین اس ــت .کس ــانی هم که به
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تردیدی بازهم یقین برایشان کافی است که توضیحش مجال دیگری را میطلبد.
ٔ
رابطه ادرا کات ّ
حسی و واقعیت
ٔ
مسئله دیگری که جناب آقای سبحانی مطرح میکنند و آن را بهعنوان پایه
و ّاما
قرار میدهند این اس ــت که میگویند هر تصدیقی از ّ
تصوراتی درستشـــده است و
اگر حکایت ّ
ی آن احراز نکنیم
تصوراتمان از واقع معلوم نباشد و مطابقتش را با محک 
ً
طبیعتا صدق تصدیق ما هم -به تعبیر ایشـــان -روی هوا اســـت و چون راهی برای
اح ــراز تطابق ّ
ّ
محکی آنها وجود نـــدارد و هیچوقت نمیتوانیم اثبات
تصوراتمان با
ً
کنیم آنچه من ّ
تصور کردهام با واقع مطابق اســـت ،طبیعتا نمیتوانیم بفهمیم که آیا
تصدیقات ما مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست؟ ایشان بر همین اساس
خواستند تمام تصدیقات ّ
حتی ّاولیات را زیر سؤال ببرند.
قب ــل از اینک ــه ب ــه ادامۀ بح ــث بپ ــردازم در خالل مطالب ایشـــان نســـبتهای
ّ
ٔ
رساله برهان در تفسیر
اشتباه دیگری هم به مرحوم علمه طباطبایی؟وضر؟ در همان
حدس ــیات و تجربیات و محسوسات و امثال اینها دادهاند که نسبتها صحیح
نبود و برداشـ ـتهای اش ــتباهی از عبارات ایشـــان بـــود ولی به خاطـــر اینکه از محور
بح ــث به دور اس ــت اآلن بنده این موارد جزئی را وارد نمیشـــوم و ّ
البته ســـکوت به
معنای تأیید برداشت اشتباه ایشان نیست .کسانی که طالب هستند به اساتیدی
که آن کتابها را تدریس کردند مراجعه بفرمایند.
جناب آقای سبحانی به این بندۀ حقیر نسبت دادند که بنده گفتهام تصورات
ً
ذاتا حاکی هستند و برای حکایتگریشان از واقع نیاز به یک امر دیگری و استدالل
دیگری نیس ــت و به همین اس ــاس گفتهاند که بنده حقیر اصل اشـــکال ایشـــان را
ّ
متوجه نش ــدم ،ولی عرض بنده این نبود ،اگر خواس ــتند میتوانند دوباره صوت آن
ّ
جلسه را با دقت بیشتری مراجعه بفرمایند.
مطلبی که حقیر عرض کردم -خیلی فشـــرده و کوتـــاه -این بود که ما در زندگی
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عادی ،در قضایایی که صحبت از محسوسات میکند ،همواره به دنبال همان امر
محسوس هستیم و از ادراک ّ
حسی خودمان یک ادراک خیالی به دست میآوریم،
خیالی مطابق با آن إنشاء میکند و
برای مثال در اثر حس کردن نفس ما یک ادراک
ِ
ّ
ً
بعدا به هر کیفیتی ،ادراک عقلی و کلی هم به دست میآوریم که آن ادراک عقلی و
ّ
کلی منطبق و مطابق است با ادراک خیالی .عرض حقیر این بود که انطباق ادراک
عقلی بر ادراک خیالی ،یک امر وجدانی اس ــت و نیاز به اثبات ندارد که حاال از این
ً
انطب ــاق ،منطقدانان و حکمای م ــا معموال به حکایت تعبیـــر میکنند؛ حاکویت
ّ
ادراک کل ــی از خیال ــی ،ی ــک امر وجدانی اســـت ،خـــودش به حس باطـــن فهمیده
میشود و نیاز به اثبات ندارد ،کما اینکه انطباق ادراک خیالی بر ادراک ّ
حسی یک
امر وجدانی و از بدیهیات ّ
حس باطن است و نیاز به اثبات ندارد.
ّاما ادراک محسوس ما  ،اگر کسی مثل شیخ اشراق بگوید خودش متن واقع است
ّ
ک ــه دیگر بحث از حکایت مطرح نمیشـــود؛ و اگر کســـی مثل مرحـــوم ملصدرا؟وضر؟
بگوید ادراکات حس ــی ما ،متن واقع نیست بلکه إنشاء نفس است ،نیازی به اثبات
ّ
تطابق آنها با عالم واقع کما هو هو ندارد؛ پس دقت بشود آن چیزی که حاکویت -به
تعبیر مشهور -یا تطابقش ذاتی است حاکویت و تطابق ادراک عقلی با ادراک خیالی و
ادراک خیالی با حسی است و ّاما ادراک ّ
حسی اگر آن را متن واقع دانستیم -همانطور
ً
ک ــه عم ــوم انس ــانها اینطور میاندیش ــند و اصـــا وقتـــی از واقع صحبـــت میکنند
منظورش ــان از واقع همان مرتبۀ ادراک ّ
حسی است -دیگر دغدغهای وجود نداردّ ،اما
ّ
اگر مثل مرحوم ملصدرا و اتباع ایشان یا مثل دانشمندان طبیعیات معاصر گفتیم که
ادراک ّ
حسی متن واقع نیست ،در این صورت ما نیازی به اثبات تطابق نداریم.
ً
فرض بفرمایید انس ــانی گرس ــنه اســـت و تمایل زیادی دارد کـــه مثال چلوکباب
بخورد! سر سفره مینشیند و ظرف پلو و کباب را میآورند .آیا عاقالنه است که وقتی
پلو را میبیند ،کباب را هم میبیند ،بویش را میفهمد و ّمزه هم میکند ،بعد از این
مراح ــل بنش ــیند و فکر کند ببیند آنچ ــه که اآلن دارد حس میکنـــد با یک واقعیتی
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ّ
که -به اعتقاد مرحوم مالصدرا -وراء حس او اس ــت تطابق دارد یا ندارد؟ مشـــخص
است که غرض هیچ عاقلی در هنگام خوردن چلو کباب به چیزی ورای آن چیزی
ّ
تعلق نمیگیرد و این فقط یک ّ
توهم و سفســـطه
که میبیند و میبوید و ّمزه میکند
است که انسان بیاید سر سفره بنشیند و بگوید که تو چلو کباب میخواستی ،اینکه
آوردند ش ــکل چلو کباب اس ــت ،بوی چلو کباب هم میدهدّ ،
مـــزه چلو کباب هم
ً
واقعا هم از گوشـــت گوســـفند ّ
تهیه شـــده و
میدهد و بر اس ــاس اطالعاتی که داری
ً
کباب شده است ،ولی معلوم نیست این حرفها مطابق با واقع باشد ،پس تو فعال
به مقصودت نرس ــیدی! خب این حرف سفسطه و لغو است؛ کسی که دنبال چلو
کباب است همان چیزی را میخواهد که ما به آن میگوییم گوشت گوسفند ،یعنی
همان چیزی که وقتی میبینیم اس ــمش را میگذاریم گوشـــت گوســـفند که کباب
ش ــده اس ــت و همان ّمزه و بو و طعم خاص را دارد .در تمام زندگی مقصود بالذات
حس ــی ،خود مدرکات ّ
عقال در مرحله ادراکات ّ
حسی است و هیچ نیازی به تطابق
اینها با واقعیت بیرون از آنها نیست.
این مس ــئله کلید پاسخ به یکی از شبهات خیلی بیاصل و اساس و ّ
متأسفانه
ّ
شکاکان و سوفسطاییان در زمان ما استّ .
مکرر میگویند که از کجا معلوم که
رایج
این زندگی که ما داریم یک خواب نباشد؟ از کجا معلوم که ما مغز در خمره نباشیم؟
از کجا معلوم که ما چه و چه نباش ــیم؟ اینها همهاش حرف اســـت ،چون برفرض
معلوم شد – که ّ
البته شواهدی داریم که اینطور نیست  -ولیکن برفرض معلوم شد
که این دنیا همهاش یک خواب اس ــت ،آیا نظام زندگی دنیا به هم میخورد؟ آیا آن
چیزی که بشر در زندگیاش به آن نیازمند است و دنبال آن حرکت میکند و باالتر از
این ،آنچه ادیان و ش ــرائع الهی براساس آن تشریع کردهاند و دستور دادهاند و ما را به
آن دعوت کردند ،در آن تغییر ایجاد میشود؟
ً
ّ
مثال شرع مقدس فرموده است رو به کعبه نماز بخوان ،یعنی بنده باید در جایی
بایستم ،همین بدنی را که میبینم رو به قبله بگیرم ،قبله هم یعنی همان چیزی که
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ب ــه اس ــم کعبه آن را میبینم و به طرف آن نماز بخوانـــم .حاال وقتی من رفتم به دیدار
کعبه ،در کنار کعبه ایستادم و آن را میبینم آیا خردمندانه است که بنشینم فکر کنم
حاال آنچه که میبینم با آنچه ورای ادراک من است تطابق صد درصد دارد یا تطابق
ّ ً
مسلما غیر عاقالنه است و هیچ انسانی کاری با آن ندارد
صد در صد ندارد؟ این کار
و ش ــریعت هم ما را به آن طرف س ــوق نداده اســـت و کمال انسان را هم مبتنی بر آن
ّ
نکرده است ،بلکه شرع مقدس و مشاهدات اولیای دین و إخباراتشان و مشاهدات
ّ ً
شیعیان و پیروان خالصشان اتفاقا حاکی از این است که آنچه واقعیت ورای ادراک
ً
ً
من اس ــت با آنچه که من میبینم کامال مطابق نیست -تأ کید میکنم کامالمطابق
نیس ــت -یعنی غذایی که بر سر س ــفره من میبینم اگر انسان ادراک کاملتر و دقیق
تری داشته باشد ،اگر از راهحالل است و با اخالص پخته شده باشد ،جهات دیگری
هم در آن مشاهده میشود و اگر مال غصبی باشد هم بهصورت متناسب با خودش
ً
رؤیت میشود مثال به شکل چرک و خون دیده میشود و یا ابعاد دیگر؛ ولی موضوع
َّ
حکم شرعی همین امر ظاهری است ،متعلق غرض عقالء همین امر ظاهری است
ّ
و انسان برای خروج از شکاکیت ،نیاز به این بحثها ندارد.
اینکه انس ــانی از راه برس ــد و بگوید :من چون نمیتوانم اثبات کنم که ّ
تصوراتم
با واقع مطابق اس ــت ،پ ــس نمیتوانم از طریـــق قضایای محسوســـات و متواترات و
ّ
مجربات و ّاولیات ،راهی برای کش ــف واقع و ساختن یک دانش فلسفی بیابم؛ این
تصور یک ّ
ّ
توهم است که با یک تلنگر باید اصالح بشود .آنچه که انسانها بهعنوان
واقعی ــت در افق ادراکات حس ــی به دنبال آن هســـتند بدون هیچ شـــک و تردیدی
ّ
همانی اس ــت که قضایای محسوس ــه به آن تعلق گرفته است و قضایای محسوسه
بهراحت ــی میتوانن ــد ما را به آن برس ــانند و همـــان قضایای محسوســـه موضوع برای
ح ــدس و تجربه ق ــرار میگیرد و هیچ گونـــه تردیدی هم در ارزشـــمندی این قضایا و
یقینی بودن آنها برای یک انسان عادی وجود نخواهد داشت.
ّ
این در زمینه ادراکاتی که به اصطالح حکما معقول ّاول که کلیاتش بر خیالیاتش
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یش ــود و خیالیاتش بر مرتب ــه عالم حس و به وضوح هم معلوم اســـت که
منطب ــق م 
اینها ش ــرط برهان را دارند ،چون ش ــرط برهان ،یقینی بودن اس ــت و ما در قضایای
حس ــی هیچ چیزی از ُم ّقومات یقین کم نداریم ،چـــون تصدیقی داریم که احتمال
خالف در آن وجود ندارد.
پاسخ به اشکال آقای سبحانی دربارۀ تطابق ّ
تصورات با واقع
آقای سبحانی به اینجا که رسیدند اشکال جدیدی مطرح کردند ،یعنی ناگهان
از اشکال سابق که میگفتند اینها شرط برهان را ندارد یکقدم فراتر رفتند ،گفتند:
«ببینید اینها ّاول فلسفه میگفتند ما میخواهیم شمارا به حقایق هستی برسانیم
و حاال کارش ــان به اینجا رس ــیده اس ــت که میگویند آقا تو با صورت ذهنی خودت
دلخوش باش و باهمان إنشاء نفست زندگی کن و باهمان مشغول باش و کاری به
واقع نداشته باش!»
در توضیح عرض میکنم بندۀ حقیر نگفتم :کاری با واقع نداشـــته باشید و واقع
به چه درد ش ــما میخورد و بروید و با صورت نفســـانی خودتان خوش باشـــید! بنده
گفتم آنچه که همه انسانها از روز اول با آن زندگی میکردند و آن را واقع مینامیدند
و در زندگی به دنبال شناخت صحیح آن بودند ،همین ٔ
رتبه ادراکات حسی است.
ارس ــطو هم به دنبال همین بود ،فارابی و بوعلی و خواجه هم به دنبال همین بودند،
ّ
مرحوم ملصدرا هم همچنین.
حاال در تحلیل اینکه آنچه انس ــانها به دنبال آن هستند چه ّ
هویتی دارد؟ یک
ّ
ٔ
اضافه اش ــراقی تســـلطی آن واقعیت را مییابیم و آن مســـتقل از
کس ــی میگوید ما به
ً
نفس ما است ،شخص دیگری ممکن است بگوید که آنچه که همه فطرتا دنبال آن
هستند خود متن واقعیت نیست ،بلکه انعکاسی از واقعیت است در افق نفس ما
یا به قول بعضی در مغز ما -که ّالبته این انعکاس از واقعیت از همه جهت مانند
آن واقعیت وراء ما که کاری با آن نداشته و نداریم ،ندارد.
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پ ــس بنده و امثال بنده نیامدیم بگوییم واقعیت را کنـــار بگذار ،آمدهایم عرض
کنیم که آنچه را که همگان واقعیت مینامیدند و به دنبال آن بودند ،در یک تحلیل
ً
ٔ
اضافه اشراقی آن را مییابیم
فلسفی ،شاید کامال حقیقتی جدای از ما باشد که ما به
ً
و شاید آنچه را که مردم فطرتا آن را واقعیت مینامیدند و به دنبالش بودهاند در عرصه
ّ
ّ
حسیات امری ُمنشأ نفوس باشد؛ اینجا نکتۀ مهمی هست که باید دقت کنیم این
امر ُمنشأ نفوس ،إنشاء اضطراری است و اختیاری نیست.
ّ
توضی ــح اینک ــه :وقتی مرح ــوم ملصدرا؟وضر؟ کـــه میفرمایند :ادراکات حســـی
ٔ
گوشه منزل
ما إنش ــاء نفس ما اس ــت ،نمیخواهند ّادعا کنند هرکســـی میتواند در
بنش ــیند و برای خودش چیزهایی را إنشاء کند که بعد آقای سبحانی از راه برسند و
بگویند« :بله ما بیست سال منطق و فلسفه بخوانیم آخرش به ما بگویند برو با إنشاء
نفس خودت خوش باش!» نه اگر برفرض صور حســـی ُمنشـــأ نفس هم باشـــند ،این
إنشاء یک إنشاء اضطراری است که انسانها تحت تأثیر شرایطی ،نفسشان چنین
صوری را إنش ــاء میکند ،کما اینکه اگر یک فیزیـــکدان بگوید که آنچه میبینید و
میخورید عبارتند از انفعاالت ش ــیمیایی و الکتریکی در مغز ،نمیگوید که اینها
چیزهایی هستند که شما آنها را میآفرینید ،بلکه میگوید اینها بازخوردی است
از امری بیرون ش ــما که تحت اختیار شـــما نیســـت و انســـانها در زندگی به دنبال
ّ
ً
همین هس ــتند و اصال جا ندارد که ما سر از شـــکاکیت دربیاوریم و بگوییم که این
گونه گزارهها یقینی نیستند ،چون تطابق موضوعشان را با خارج اثبات نکردیم.
اگر بخواهیم بحث را با یک بیان ّفنیتر خدمت برادر ّ
مکرم آقای سبحانی عرض
کنم این اس ــت که :گزارههایی که ما به کار میبریم گزارههایی هســـتند که موضوع
و محمول و تصدیق دارند ،همیش ــه موضوعشان ادراک خیالی است و خود ادراک
ّ
حس ــی فینفسه از سنخ علم حضوری است وهیچگاه علم حصولی نیست و این
ً
ٌ
منطبقعلیهاش ادراک حســـی اســـت و تطابقش هـــم کامال بدیهی
عل ــم حصولی،
اس ــت ،لذا ایش ــان هیچ گ ــزارهای را در محسوســـات پیدا نمیکنند کـــه موضوع آن

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

185

ٌ
منطبقعلیه و
که علم حصولی اس ــت -یعنی ادراک خیالـــی یا عقلی -انطباقش بر
تصور خیالی که بر ّ
محکیاش محل تردید و اشتباه باشد .بله ممکن است این ّ
تصور
حسی صد در صد انطباق میکند بر چیزی ورای افق ادراک ما که ما هیچوقت آن را
آن طور که هست نیافتهایم ،آن طور که باید و شاید انطباق پیدا نکند و ّ
البته این از
حوزۀ محکی گزارهها خارج است.
پاسخ به اشکال در حوزۀ انطباق قضایای ّاولی با واقع
ّ
و ّاما نس ــبت به قضایای ّاولی که موضوعشـــان کلی است ایشان ّادعا کردند که
ای ــن قضایا از ّ
تصوراتی تش ــکیل ش ــدهاند و مـــا هیچ راهی برای کشـــف انطباق این
قضایا بر خارج نداریم لذا اینها مسائل انتزاعی صرف هستند و امثال این مطالب.
واقعیت امر این است که در این دسته از قضایا هم ما با چنین مشکالتی مواجه
ّ
ٔ
قضیه
نیستیم؛ چون قضایای ّاولی در همان افق کلیتشان ارزششان به خود همان
ّ
کلی ّاولی است و قوامشانهم به همان یقینی بودنشان است .اجتماع نقیضین محال
ّ
گزاره ارزش ــمند اس ــت و موضوعش هم یک ادراک کلی اســـت و در افق
اس ــت یک ٔ 
خودش ،اعتبار کامل دارد؛ ّاما در مقام تطبیق این گزارهها بر امر دیگری :این تطبیق،
گاهی مواقع بر روی قضایای محسوس ــهّ ،
مجربه و حدســـیه است که عرض شد که
این قضایا بهتنهایی خودشان کفایت میکنند و نیازی برای انطباق بر چیزی ورای
ً
ٌ
خودش ــان ندارند ،بهخصوص در مباحث ّ
بتمام
علیه،
منطبق
اصال
حس باطن که
ِ
جوده در نزد ما حاضر است؛ لذا محسوساتّ ،
مجربات و حدسیات برای ما صغری
ُو ِ
میسازند و قضایای ّاولیات ،کبری میسازند و بهراحتی برهان تشکیل میدهند.
ً
حس باطن ،ما به نفس خودمان ّ
مثال در باب ّ
توجه میکنیم و در آن غور میکنیم،
صور ادراکیمان را بررسی میکنیم ،میبینیم که صور ادراکی ما برخی ّ
مجرد و برخی
مجرد است و میفهمم که پس درون من موجودات ّ
غیر ّ
مجر ِد از مقدار حضور دارند
و نتیجه میگیرم که پس نفس من ّ
مجرد است .اینها همهشان گزارههایی هستند
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که بر اساس ّ
حس باطن به دست میآید و در خالل استداللها از کبراهای ّاولی هم
استفاده میکنیم.
در بعضی از موارد دیگر در مس ــائل فلســـفی ّ ،اولیات را کنار همدیگر میچینیم
و ای ــن ّاولی ــات نتیجهای به ما میدهد که ما هیچوقـــت نیازمند تطبیقش بر جایی
نیس ــتیم که بعد بخواهیم ببینیم این انطباق را -به این معنی که ایشان به دنبالش
ً
مثال ٔ
گزاره عقلی و بدیهی به ما میگوید یا در عالم چیزی
هستند -پیدا میکنیم یا نه؟
هست یا نیست که این گزاره ،یک ٔ
گزاره ّاولی است و میگوید که اگر چیزی هست آن
چیز یا محتاج است یا غیر محتاج و میگوید اگر که محتاج است باید برگردد به یک
ً
غیر محتاج و اگر محتاج نیس ــت که خودش کفایت میکند ،نتیجتا میفهمیم در
عالم چیز غیر محتاجی هست و بعدازاینکه این مسئله را فهمیدیمّ ،
تأمل میکنیم
ً
حتما نامتناهی است ،وگرنه اگر ّ
مقید
و میبینیم که چیزی که غیر محتاج اســـت،
ً
به قیدی وجودی یا عدمی باش ــد ،محتاج میشـــود .پس طبیعتا آنچه غیر محتاج
اس ــت نامتناهی اس ــت و هر نامتناهی واحد اســـت پس غیر محتاج واحد اســـت.
در این اس ــتدالل ما بر اس ــاس ّاولیات اثبات میکنیم که موجودی غیر محتاج
و نامتناهی هس ــت که ش ــریک در غی ــر محتاج بودنش ندارد .آیا بایـــد بعد از اثبات
این مسئله این مطلب را در جایی تطبیق کنیم؟ یعنی بنده باید بررسی کنم که آیا
تصور کردهام روی مصـــداق ّ
ای ــن مفهوم غی ــر محتاج که من ّ
خاصی صدق میکند
یا نمیکند؟ نه همین قدر که فهمیدم غیر محتاجی در عالم هســـت که نامتناهی
اس ــت و فهمیدم که چون نامتناهی اســـت ،علم و حیات و قدرت و چه و چه دارد
یش ــود با او ارتباط برقـــرار کرد ،چراکـــه علم دارد و
میفهم ــم که خدایی هس ــت و م 
ً
حضور دارد و ...اصال صحبت از انطباق عنوان غیر محتاج بر چیزی ورای خودش
مطرح نیس ــت .عنوان غیر محتاج در همان ّ
قضیـــه حقیقیه هم حکایت میکند از
ٔ
اف ــرادی ک ــه وصف غیر محت ــاج دارند و ما نیاز به تطبیقش بر یک ّ
شـــخصیه
قضیه
ّ ّ
قضیه کلیه میگوید
محسوسه نداریم که بعد ببینیم آیا درست تطبیق کردیم یا نه؟
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که هر غیر محتاجی نامتناهی اس ــت و هر نامتناهی واحد اســـت ،پس در عالم یک
ٔ
حیطه ّ
حس من داخل
غیر محتاج بیشتر وجود ندارد .اگرچه آن غیر محتاج هرگز در
ّ
ًّ
نشود و با مصداقش ،مستقل از این مفهوم کلی ،مواجه نباشم.
یعن ــی ما در این گونه موارد ،نیازی به اثبات انطباق عنوان بر یک معنون خاص
ّ ً
مسلما این عنوان بر همان معنونی که از آن حکایت میکند صدق میکند.
نداریم و
عنوان غیر محتاج بر آنچه درواقـــع و جدای از من
یش ــود ش ــک کرد که
در اینکه نم 
ِ
غیر محتاج است صدق میکند و من با مصداق خاصی هم که طرف نیستم ،لذا
نی ــازی ب ــه تطبیق آن عنوان بر چی ــزی ورای همان معنونی که بـــه آن داللت میکند
ن ــدارم .مفاهیم ــی که در قضایای حقیقیه به کار میروند همیشـــه از همین دســـته
ّ
ّ
ً
هستند ،مثال وقتی میگوییم هر مثلثی صد و هشتاد درجه است ،عنوان «هر مثلثی»
ُ
حکایت میکند بر آنچه که لو فرض که وجود داش ــته باشد ،دارای سه ضلع است،
ّ ً
ٔ
افراد دارای سه ضلع صدق میکند و برای انطباقش
مسلما مفهوم مثلث بر همه این ِ
بر آنها و حکایتش از آنها نیازی به هیچ دستگاهی ندارد که بعد حاال کسی از راه
ٔ
وسیله برهان که شدنی نیست و ما راهی هم غیر
برسد و بگوید که انطباق اینها به
از برهان نداریم ،لذا هیچ گاه حاکی بودن ّ
تصورات را نتوانستهایم اثبات کنیم و بعد
ّ
بگوید پس زیرآب ّاولیات هم خورد و دیگر چیزی برای بنیاد تفکر بشری باقی نماند.
ّ
ٔ
ریشه شبهات شکا کان
ضمن یک جمعبندی بحث را تمام میکنم.
حقیر عرایض را کوتاه کرده و در
ِ
ّ
ٔ
عمده ش ــبهات شکاکان و سوفسطاییان از یونان باستان تا معاصران ما ،ریشه
در چند عامل دارد:
عام ــل ّاول ،ای ــن ّ
تصو ِر آنها در باب گزارهها و تصدیقات اســـت که میپندارند
ً
ً
ارزش ی ــک گ ــزاره ،این اس ــت ک ــه ّاوال به آن یقین داشـــته باشـــیم و ثانیا بعـــد از این
یقین ،اثبات تطابق با واقع کنیم؛ یا به تعبیری بگوییم ارزش گزاره به این اســـت که
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ٔ
مرحله بعدی امکان زوال هم نداشـــته
تصدیق کنی ــم ،احتمال خالف ندهیم و در
باش ــد .اینیک ّ
توهم باطل است؛ ارزش گزارهها به این است که گزاره یقینی باشد،
ً
یعنی تصدیق کنیم و احتمال خالف مطلقا ندهیم ،چه احتمال خالفی که بالفعل
معلوم اس ــت و چه احتمال خالفی که بعد از ّ
تأمل به دســـت بیاید .هر گاه گزارهای
ً
غیرقابل تشکیک باشد این گزاره ،گزارهای ارزشمند است ،انسانها فطرتا بر اساس
آن زندگی میکنند و هیچ دانش ــمندی هم طالب چیزی ورای این نبوده ،نیســـت و
نخواهد بود .هر وقت گزارهای چنین صفتی را داشـــت انسانها از آن تعبیر میکنند
ً
ٔ
نظریه صـــدق را پذیرفتهاند و هیچ گاه
به اینکه مطابق با واقع اس ــت ،چ ــون ارتکازا
دنبال اثبات تطابق از راه دیگری ورای یقین نبوده و نباید باشند.
منطقدانان ما بر اس ــاس همین اصل ،گزارههای غیرقابل تشـــکیک را فهرســـت
کردهاند و به این نتیجه رس ــیدهاند که این گزارهها ســـه دســـته هســـتندّ .۱ :اولیات
که یقینهای پیش ــینی است .۲ ،قضایای محسوســـاتّ ،
حس ظاهر و ّ
اعم از ّ
حس
ّ
باطن ّ
دقت که محسوس ــات ظاهر از آنچه در افق ّ
حس ما هســـت خبر
البته با اینحس ما بیرون باشـــد چرا که نسبت به آنّ ،
میدهند ،نه از واقعیتی که از افق ّ
قضی ٔه
محسوسه یقینی نیست -و  .3بخشی از قضایای حساب احتماالت که به ّ
مجربات
ّ
و حدسیات و متواترات در قرائت متأخرین منطقیین تقسیم میشود.
این گزارهها گزارههای بدیهی هس ــتند ،بعـــد از پذیرش یقینی بودن این گزارهها
ک ــه مورد تس ــالم منطقدانان بوده اس ــت و از ایـــن راه میتوان معنی یقیـــن را در نگاه
یش ــود که در قضایای حساب احتماالت با چه
آنها فهمید ،س ــخن بر این واقع م 
یش ــود؟ منطق ارسطویی عملکرد دســـتگاه ادراکی ما
مکانیس ــمی یقین حاصل م 
را در قضایای حس ــاب احتماالت خیلی ناقص توضیح داده اس ــت ولی در دنیای
غرب تالشهای ارزش ــمندی در این راستا شد که ّ
ی از آنها هم سست
البته بسیار 
و ضعیف بودّ ،اما در مجموع نتایج خوبی گرفته شـــد .در بین دانشـــمندان اسالمی
هم بهترین و عالیترین کار ،اثر مرحوم شهید صدر توضیح کیفیت یقین کردن ما از
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قضایای حساب احتماالت است که ّ
البته اثر ایشان هم بدون شک محتاج تکمیل
کار موجود در فضای علمی است.
است ،گرچه بهترین ِ
بههرحال این سؤال که چگونه در حساب احتماالت یقین میکنیم؟ مسئلهای
است که در ٔ
رتبه بعد از یقینی بودن این گزارهها مطرح میشود و اگر ّ
حتی مکانیسم
ذهن در یقین کردن را نتوانیم کشف کنیم ،بازهم با قاطعیت میگوییم این گزارهها
ّ
یقین ــی و غیرقاب ــل ش ــک هس ــتند و بهعنوان ســـنگ زیربنـــای تفکر قابل اســـتفاده
ٔ
میباشندّ .
نظریه نهایی شهید صدر تبیین و بسط دیدگاه
البته به گمان این حقیر
منطقیان پیش ــین است ،نه نظریهای در عرض دیدگاه منطقدانان پیشین که ّ
البته
خود این بسط دادن ابتکار بسیار اساسی و بزرگ از مرحوم شهید صدر است.
ّ
عام ــل دوم از عوامل معروف برای شـــکاکیت در میان شـــکاکان این اســـت که
تص ـ ّـور کردهان ــد که تص ـ ّـورات ما با واقعیت منطبق نیســـت و آنچه که بـــا آن در رتبه
ّ
محسوسات یا کلیات مرتبط هستیم ،ممکن است غیر از واقعیت باشد.
ّ
ً
ُ
ٔ
مرحله معقوالت اولی ،ادراکات کلی،
پاسخ این شبهه اجماال این است که در
بالوجدان بر خیالیات منطبق است و خیالیات هم بالوجدان بر ّ
حسیات منطبق و
به تعبیر مش ــهور حاکی از آن اس ــت و آنچه که غرض انسانها در ٔ
همه علوم به آن در
ّ
ُ
باب معقوالت اولی تعلق میگیرد همان ادراکات محســـوس اســـت و هیچ انسانی
با ماورای ادراکات ّ
حس ــی خودش س ــروکار ندارد و دنبال آنهم نبوده و نیست و اگر
ً
گاهی هم ما تحقیق میکنیم که آیا انچه که حس میکنیم مثال در باطن یا در عوالم
بعدی هم همین گونه است ،درواقع از این تحقیق میکنیم که آیا اگر باطنش را حس
کنیم بازهم این چنین حس میکنیم یا نه؟ و آیا در عوالم بعدی هم این چنین حس
میکنیم یا نه؟ و هیچ انسانی با الیهای ورای آن سروکار ندارد و طالبش هم نیست؛
ً
ل ــذا در مس ـ ٔ
ـئله عالم محسوس ــات ،ما کامال بـــا قضایای یقینی طرف هســـتیم ،این
قضایای یقینی از واقعیت خبر میدهند ،واقعیت همانی است که همگان در طول
تاریخ و همه علوم به آن واقعیت میگفتند ،گرچه در تشریح آن بین حکما اختالفاتی
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وجود داش ــته باش ــد ،اما موضوع تمام علوم بشـــری همان ادراکات حســـی اســـت و
کس ــی طالب ورای آن نبوده اس ــت .لذا منطقدانان ما هم همـــان را محور و موضوع
ثه ــای منطقی خودش ــان قراردادند و گزارههای حســـی را پایه علوم شـــمردند.
بح 
ّ
ُ
ّام ــا در غی ــر از معق ــوالت اولی و یا مفاهیـــم کلی دیگری کـــه در قضایای ّاولیات
ممکن است اخذ بشود ،صغرای آنها را حدسیات و تجربیات و متواترات و امثال
اینها اثبات میکنند و گاهی مواقع هم ما از خود قضایای کلیه اســـتفاده میکنیم
و هی ــچ نیازی بر تطبیق بر یک مصداقی نداریم و درعینحال در صدق گزارهها هم
ّ
هیچ شکی نمیکنیم و ارزشمندی آنها هم زیر سؤال نمیرود.
ای ــن توضی ــح مختصری ب ــود از دســـتگاه معرفتشناســـی فطری انســـانها که
منطقدانان ما هم همین دس ــتگاه فطری را به خوبی تشـــریح کردند و هیچ جایی از
آنهم جای کموزیاد کردن و تردید کردن و س ــر از تش ــکیکات درآوردن ندارد که بعد
بیاناتی مثل بیانات جناب اقای س ــبحانی بخواهد گفته بشـــود و در آخر آن جلسه
ٔ
ـنونده مظلومی بگوید« :ما در مقابل کلمات شـــما تسلیم شدیم و همهچیز را
هم ش ـ
ّ
پذیرفتیم و از در سوفس ــطایی بیرون میرویم!» نه هیچ شـــکی در نظام فکری انسان
اگر انسان درست این نظام فکری و فطری را بشناسد -در این گونه موارد ،راه ندارد.ّ
ّ
البت ــه ای ــن بحثها در یک گفتگوی اینترنتی به این شـــکل قابـــل حل و فصل
کردن نیس ــت ،اگر سرور ّ
مکرم جناب آقای سبحانی دوســـت دارند مسئله برایشان
ً
واقعا ٔ
بنده حقیر این مطالب را اشتباه عرض میکنم برای بنده
واضحتر بش ــود یا اگر
روشن بشود ،باید آستین باال بزنند مردانه به میدان مناظره بیایند و سر میز بنشینند
و گفتگو کنند .نه اینکه همیشه از بحث فراری باشند و در کنار آن دیگران را ّمتهم
کنند که باید کالس بروند و بفرمایند که از این به بعد آمدم مشـــهد تدریس فلســـفه
میگذارم و درعینحال عبارات بزرگان را بخوانند و همه را اشتباه معنی کنند!
ّ ّ
محمد و آل ّ
صل علی ّ
محمد.
اللهم
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حجةاالسالم سبحانی:
سالم علیکم
ً
امروز فرصت کردم و چند قس ــمت از این فرمایشـــات را شـــنیدم و انصافا بر این
بدفهمی ِ آشکار سخت شگفتزده شدم.
برداش ــت ایش ــان از «یقین برهان ــی» بیگمان از زمان ابن ســـینا تاکنون از ســـوی
اساطین فلسفه و منطق ارائه نشده است و همه عبارتهای عالمه و خواجه و شیخ
و قطب برخالف این برداش ــت اس ــت .ظاهرا گوشهای از این عبارات را در اصفهان
ً
خوان ــدم و ا گ ــر الزم باش ــد تصویر عی ــن عبارات را ارســـال میکنم و ّ
متأســـفانه اصال
ً
ّ
متعرض عبارات قوم نشدند و دائما به نمایندگی از حکماء سخن میگویند.
ّ
و جالب اس ــت ک ــه فرمایش علمۀ طباطبائی را نیز به نادرســـتی تفســـیر کردند؛
ّ
علم ــه در ای ــن عب ــارت ب ــه دنبال نق ــد «یقین عـــام» در منطق اســـت و آن را «شـــبه
یقی ــن» میخواند وگرنه در چند س ــطر بعد خود در تعریف و دفـــاع از «یقین خاص»
مینویسند«:ثم ان الذی یطابقه التصدیق فی نفس االمر ،و ان کان ممتنع االنقالب
عما هو علیه ،لکن التصدیق به ربما کان تصدیقا یقینیا بالعلم بضرورة النسبة مع
العلم بامتناع نقیضها ،و ربما کان تصدیقا شبیهابالیقین و هوالذی لیس معه العلم
الثانی ،ال بالفعل و ال بالقوة القریبه».
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ّ
ّ
چنان که پیداس ــت ،تعریف علمه از یقین خاص همان ســـخن مرحوم مظفر و
ً
ً
سایر منطقیان است و هر سه جزء را تصریح کرده اند(تصدیقا یقینیا بالعلم بضرورة
النس ــبة مع العل ــم بامتناع نقیضها) و جالب اســـت که این بزرگـــوار «علم به امتناع
نقی ــض» را ب ــه «عدم احتمال درونی پس از این که انســـان به خودش فشـــار بیاورد و
سعی کند که اشکال کند و نتواند» معنا میکنند.
خل ــط می ــان یقین برهانی و قطع اصولی در این ســـخنان نیـــز از همین بدفهمی
سرچشمه گرفته است.
ّ
در ّاولین س ــفر به مش ــهد مقدس در مجمع عالی حکمت ،این گونه برداشتها
را به اس ــاتید فلسفۀ خراسان یادآور خواهم شـــد تا خود از این بدآموز یها در مجامع
علمی حوزه جلوگیری کنند.
آرزوی توفیق وتسدید برای ایشان و خودم و همه عزیزان دارم و تقاضامیکنم که
قبل از این که بخواهند به دیگران حمله کنند ،بهتر است که آموخته های فلسفی و
منطقی خود را به اساتید عرضه کنند.
حجةاالسالم وکیلی:
خدمتشان اگر میشود از قول بنده بفرمایید:
ً
ّاوال حقی ــر به کس ــی حمله نکرده ب ــودم تا چنین تعبیری را بـــه کار ببرند .فقط در
حقیر ناچیز در
پاس ــخ تعابیر تند ایش ــان و حملههایشان به حکما در جلسه ّاول و به
ِ
ّ
جلسه دوم اشتباهات را تذکر عرض کردم.
ً
ثانيا بنده قس ــمتی از عب ــارات قوم را هم خواندم ولی مشـــکل در عنایت نکردن
ایشان به قرائن همان عبارات و در نتیجه بد برداشت کردن محتواست.
ً
لطفا اگر بر فرمایششان ُمصر هستند قبول دعوت کنند ،مشهد ّ
مشرف شوند ،در
همان مجمع عالی حکمت تشریف بیاورند ،طی یک جلسه مفصل همان عبارات
را با هم دو نفری بخوانیم و قرائن و شواهدش را بررسی کنیم و قضاوت نهایی انجام
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ّ
شود که فرمودند« :اضربوا بعض ّالرأي ببعض يتولد منه الصواب»
حجةاالسالم سبحانی:
ً
بله حتما در حضور اساتید نشان خواهم داد که چه کسی از فهم مبادی منطق
و فلسفه عاجز است.
ً
ولی عجالتا دو درخواست کردم:
ّ
ّ
ّ
 )۱عب ــارت علم ــه را ک ــه نق ــل ک ــردم و عبـــارات علمـــۀ حلـــی و خواجـــه را کـــه
میفرمایند«:مع العلم بامتناع نقیضها» توضیح دهند.
 )۲نوار صوتی یکی از اساتید معروف فلسفه مشهد نظیر آقایان زمانی و تهرانی را
ّ
بگذارند که فهم ایشان از یقین برهانی را تأیید کنند .همین عبارت منقول از علمۀ
ّ
طباطبائی و علمۀ حلی را به اساتید بفرمایند که توضیح دهند.
حجةاالسالم وکیلی:
سالم علیکم چشم ان شاء اهلل
در جلسۀ بعد توضیح خواهم داد
ً
ً
ً
جس ــارتا در مش ــهد تقریبا کسی که از این بندۀ روســـیاه بیشتر منطق و خصوصا
باب برهان را کار کرده باشد نیست و اگر هست ناشناس است.
مگر شاید حضرت استاد رضایی طهرانی.
ً
ّ
مطمئنم هیچ کس در مشهد منطق برهان را در حد خارج تدریس نکرده.
تقریبا
بنده به ضعف و عجز و جایز الخطأ بودنم که الزمۀ انسانیت ماست معترفم.
ولی این رسم تقوا و ادب نیست که ایشان ّاول حکما را با اشکاالت واهی بمباران
کنند و بعد بگویند :قرآن اینها کتب أرســـطو و ...اســـت و وقتی یک کسی به ایشان
نقد میکند به جای پاسخ علمی شروع کنند به این حرفها که من باید به او تدریس
کنم و...
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بنده در این ده دوازده سالی که به عرصۀ نقد مخالفان حکمت و عرفان آمدهام
هی ــچ گاه مهاج ــم و حمله کننده نبودم؛ فقط همیشـــه در مقابل بـــی ادبیها و بی
تقواییها و ..سپر در دست مدافع بودم ّ
البته گاهی بعد از چند بار دفاع وقتی طرف
مقابل کوتاه نمیآید و دائم تیر میزند انسان مجبور میشود برای دفاع حملهای هم
بکند.
خالصه ادبیات ایشان دور از انصاف است.
میخواهند بیایند مش ــهد نش ــان دهند چه کســـی عاجز از فهم مبادئ منطق و
فلسفه است؟
يا اينکه مثل یک برادر ایمانی میخواهند بیایند بحث کنیم و حق و باطل برای
حقیر و ایشان و دیگران در یک مسالۀ علمی روشن شود؟!!
بحثی که از آغاز به قصد زمین زدن دیگران باشد چه ارزشی دارد؟!
به هر حال با کمال میل استقبال میکنم
باشد که ایشان که همیشه از بحث طفره میروند مردانه به میدان مناظره بیایند.
حجةاالسالم سبحانی:
.۱فه ــم ای ــن مطلب ک ــه یقین در برهـــان به چه معناســـت ،درس خـــارج منطق
نمیخواه ــد .اگر عبارات روش ــن منطق دانـــان را که ذکر کـــردم ،معنا کنند ،خطای
ً
ایشان واضح میشود ولی ظاهرا ایشان متن را رها کردهاند و در خارج به سر میبرند.
.۲جالب اس ــت که ایش ــان هیچ کس را قبول ندارند ،اگر اســـاتید یادشـــده این
ً
مقدار از منطق نمیفهمند که باید پرســـید در حوزۀ خراسان چه خبر است؟! لطفا
شما فرض بگیرید که این آقایان الفبای منطق برهان را هم نمیفهمند ،دست کم از
جهل آنان استفسار کنید تا به جهالت اهل فلسفه در خراسان آشنا شویم!
ً
.۳هدف ما به زمین زدن کسی نیست ،هدف آن است که ّاوال ،فلسفه را از دست
ً
ثانیا ،باب ّ
تقلید در فلسفه را ببندیم و راههای
تعبد و
فلسفهنادانها نجات دهیم و
ِ
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برون رفت از بنبستهای فلسفه را با کمک اهل تفلسف جستو جو کنیم.
.۴برای خطا در بدیهیات فلس ــفه و منطق نیازی به مناظره نیســـت بلکه جای
محاکمه است و در نزد اساتید فلسفه این کار را خواهم کرد.ای کاش ایشان عبارت
ّ
«علم به امتناع نقیض» را در عبارت علمه معنا میکرد تا معلوم میشد که در درس
خارج برهان چه تدریس میفرمودند و چه کسی «واهی» سخن میگوید؟!
حجةاالسالم وکیلی:
سالم علیکم
ً
حتما مطال ــب را ّ
مفصل توضیح عرض میکنم و عبـــارات منطقيان را با
چش ــم
توضیح بخوانم تا سوء تفاهم جناب آقای سبحانی برطرف شود
ً ً
ضمنا لطفا به ایش ــان بفرمایید که اگر عرایض حقیر را حمل بر احسن نمیکنند
الاقل حمل بر فساد نکنند!
کجا بنده گفتم هیچ کس را قبول ندارم و اســـاتید خراســـان این مقدار از منطق
نمیفهمند؟
عرض بنده این بود که مسأله یک مسألۀ علمی دقیق و اجتهادی است و حقیر
اجتهاد به آن رسیدهام و به طوری نیست که بگویند از دیگران
درس ــت یا غلط عن
ٍ
سؤال کن تا به تو بیاموزند.
راه روش ــن ش ــدن این مساله س ــؤال از این و آن نیست بلکه بحث علمی رسمی
است.
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پاسخحجةاالسالموالمسلمینوکیلی
به مباحث طرح شده در مکاتبات
ُ َ َ َّ
يطان َّالرجيم .ب ْسم ِ َ
الل َّالر ْح َم ِن َّالرحيم.
الش
الل ِمن
أعوذ ِب ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الصلوة و َّ
ـــام َعلى َس ّـــي ِدنا ُم َح ّم ٍد و َءا ِل ِه ّ
مين و ّ
ْال َح ْم ُد ِهَّلل َر ّب العال َ
رين و
الط ِاه َ 
الس ُ 
ّ ِ
ِ
َ َْ ْ
ْ ْ َ َ َ َ ََْ
َْ َُ َ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ّ
الل الع ِّ
لى العظيم.
الل على أعدا ِئ ِهم أجمعين و ل حول و ال قوة إل ِب ِ
لعنة ِ
با عرض تشکر از مدیران محترم گروه فلسفه ،منطق و کالم و عرض ادب خدمت
همه عزیزانی که صدای این حقیر را میشـــنوند .عرایض امشـــب دنبالهای است از
مطالبی که در هفته گذش ــته پیرامون نقد مطالب جناب حجةالسالم والمسلمین
آقای شیخ ّ
محمد تقی سبحانی عرض شده بود.
ً
اجماال در ٔ
هفته گذش ــته عرض ش ــد که ایشـــان در یک ســـخنرانی بهنقد روش
فلس ــفی پرداختند و حقیر در پاسخ ایشان اشتباهات فراوانی را که در کالمشان بود
ّ
ّ ً
مفصال در سلس ــله نشستهای هفته ملی فلسفه عرض کردم ،ایشان در سخنرانی
ّ ً
در اصفهان تالش کرده بودند تا عرائض حقیر را پاسخ بدهند و ٔ
هفته گذشته مجددا
این حقیر موارد اشتباه و اشکال را در کالم ایشان توضیح دادم و محور اصلی بحث،
دربار ٔه تعریف یقین و اقس ــام یقینیات در علم منطق و ٔ
نحوه صدقشان بود ،جناب
ّ
آق ــای س ــبحانی بهجای اینک ــه حوصله بفرماینـــد و عرائض این حقیـــر را به دقت و
تفصیل گوش بدهند و ّ
تأمل بفرمایندّ ،
متأســـفانه با ادبیات ناصوابی دوباره شـــروع
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کردند به تحقیر کردن و اس ــتهزاء کردن که شـــما منطق بلد نیســـتی ،برو پیش اساتید
برایت توضیح بدهند ،صدای آنها را ضبط کن برای من بفرست! و تعابیری که عزیزان
مدیر گروه این تعابیر را که به ش ــکل مکتوب بوده اس ــت به صالحدید خودشان ،در
ٔ
مسئله
کانال های مرتبط با گروه منتشر کردند .امشب بنا شد برای بار دیگری ،حقیر
یقین در منطق را توضیح بدهم و عباراتی از منطقدانان را با صبر و حوصله بخوانم
تا برداشت غلط برادر ّ
مکرم جناب آقای سبحانی روشنتر بشود.
ّ
محل نزاع
قب ــل از ورود به خواندن عبارات منطقیان ،باید یک توضیح در مورد اصل محل
نزاع عرض بکنم .توضیحم را با کالم جناب آقای ســـبحانی در همان جلسهای که
در مشهد بهنقد حکمت پرداختند آغاز میکنم؛ جناب آقای سبحانی در همایش
مشهد از سلسله اشکاالتی که به روششناسی فلسفی داشتند این مطلب را مطرح
کردند که فالس ــفه میگویند که یقین اقســـامی دارد :قســـم ّاول یقیـــن به معنای اعم
است ،یقین به معنای اعم این است که یقین میکنم و احتمال خالف نمیدهم .آیا
فالسفه به ما وعده دادند که به چنین یقینی برسانند؟ ایشان میفرمایند نه فالسفه
ّادعایش ــان فراتر از این اس ــت ،آنها ما را دعوت به یقین به معنای اخص میکنند،
تعریفی که ایشان از یقین به معنی اخص ارائه میدهند این است که :نهتنها احتمال
نقیض نمیدهی بلکه امکان نقیض ندارد و در هیچ زمان و شـــرایطی نقض نمیشود
و میدانم که همواره در هر جا و در هر زمان و با هر ش ــرایطی صادق اس ــت .فالســـفه به
ٔ
نتیجه برهان ،چنین یقینی است و چنین یقینی است که در
ما وعده میدهند که
سایر دستگاههای معرفتی نمیتوان آن را پیدا کرد.
این تقریری است که ایشان از یقین به معنای اخص ارائه میدهند و بعد شروع
به اش ــکال ک ــردن میکنند .تعبیر ایش ــان در مقام اشـــکال این اســـت ،میفرمایند:
«فالسفه با چه دستمایهای این یقین را میخواهند به ما تحویل بدهند؟ کدام یک
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از قضایای ــی که بهعنوان یقینیات ش ــمردهاند امکان نقیض نـــدارد؟ امکان نقیض
نداش ــتن ب ــه این معنا اس ــت که صدق نقیـــض ّ
قضیه ،منجر بـــه اجتماع نقیضین
ِ
شود ،در حالی که قضایایی که فالسفه بهعنوان یقینیات شمردند از نبودنش هیچ
اجتم ــاع نقیضینی الزم نمیآی ــد .آیا قضایای تجربیات اگر کاذب باشـــند اجتماع
ً
ّ
مسهل صفرا نباشد اجتماع نقیضین میشود؟
نقیضین میشود؟ مثال اگر سقمونیا ِ
ً
آیا ّ
قضی ٔه متواتره اگر کاذب باش ــد س ــر از اجتماع نقیضیـــن در میآوریم؟ مثال متواتر
ّ
اس ــت ک ــه مکه وج ــود دارد ،حاال اگر مکه وجود نداشـــته باشـــد اجتمـــاع نقیضین
ّ ً
ما ،نه قضایای ّ
مجربات ،نه متواترات ،نه حدسیات و نه مشاهدات،
میشود؟ مسل
نبودنش ــان هیچ اجتماع نقیضینی را به دنبال ندارد و لذا منطقیان نمیتوانند رکن
دوم یقین به معنای اخص را که امتناع زوال اســـت یا امتناع نقیض اســـت ،اثبات
کنن ــد؛ پس ّ
مادهای وجود ن ــدارد که بتواند ما را به آن چیزی ک ــه به آن دعوت کردند
برس ــاند و یقینیات قاصر از این توان هستند» 1.این چکیدهای بود از عبارات ایشان
ً
ٔ
دقیقه چهل و
که میتوانید در صوت سخنرانی ایشان در دانشگاه فردوسی ،ظاهرا از
چهارم به بعد بهتفصیل دوباره گوش کنید.
ریشۀ اشتباه آقای سبحانی
پایه و اس ــاس این برداشت غلط ایشان از عبارات منطقیان و فالسفه ،در یک
ٔ
نکته محوری اس ــتوار اس ــت و آن نکته محوری این اســـت که آیا ارزش گزارههای
یقین ــی که مبادی تفکر فلس ــفی هس ــتند یعنی یقینیات به این اســـت کـــه من به آنها
یقین دارم و یقین من یقین پایدار است یا اینکه عالوه بر اینکه من یقین دارم و نقیض
قضیه ممتنع است ،باید کشف کنم که در عالم خارج ،نقض این ّ
این ّ
قضیه محال
است؟
ّ ً
به تعبیر دیگر ،در یقین همگان شرط کردهاند که اوال من باید اعتقاد داشته باشم-
ٔ
ص:30نتیجه معرفت شناسی فلسفی.
 .1از

200

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ً
یعنی یقین از اقسام تصدیق است -ثانیا باید این اعتقاد ،اعتقاد جازم باشد یعنی
احتمال خالف نداش ــته باش ــد ،حاال بعدازاینکه من یقین کـــردم و احتمال خالف
هم نداش ــت ،آیا م ــن باید در قضیه خصوصیتی را کشـــف کنـــم و آن خصوصیت
این اس ــت که بدانم مابازای آن در عالم خارج ،به وصفی ضروری ّمتصف است به
گونهای که از نبودنش اجتماع نقیضین در خارج اتفاق بیفتد؟ یا اینکه نه یقین من
باید یقین پایداری باشد و چون یقینم پایدار است از طریق همین یقین ،پی میبرم
که این ّ
قضیه در خارج از بین نمیرود و ثبات و استواری دارد.
به بیان س ــوم ،ارزش گزارههای یقینی را ما در مقام شـــناخت و کشـــف ،از خود
یقینمان کشف میکنیم یا اینکه یقین ما فقط یک پایه است که مشترک است بین
یقی ــن بالمعنیاالعم و یقین بالمعنی االخـــص و یقین بالمعنی االخص فراتر از این
یقین ــی که ما داریم ،یک ویژگ ــی در ناحیه عالم بیرون دارد که آن ویژگی را باید از راه
دیگری کشف کرد؟ این نکتهٔ ،
محوری بحث ما است.
نکته
ِ
ّ
جن ــاب آقای س ــبحانی و عدۀ دیگری خواســـتند عبارات منطقییـــن را اینطور
تفسیر کنند که ما بعدازاینکه یقین به ّ
قضیه پیدا کردیم و احتمال خالف نبود ،باید
کش ــف کنیم که این ّ
قضیه ،امکان زوال ندارد و نقیض آن ممتنع اســـت و به تعبیر
آقای سبحانی امتناع نقیض این است که اگر ّ
قضی ٔه من غلط باشد ،در عالم بیرون
سر از یک اجتماع نقیضینی دربیاورد.
قضیهای ّ
طبیعت ـ ًـا با این نگاه وقتی ّ
حســـی مثلاینکه این درخت موجود اســـت
ّ
یشـــود به زمین
ی ــا متواتر مثل مکه موجود اس ــت یا تجربی مثلاینکه لیوانوقتی رها م 
میافت ــد را در نظر میگیریم ،میگویند :چطور میخواهی اثبات کنی که نقیض این
قضیهها ممتنع اس ــت؟ چطوری میخواهی اثبات کنی کـــه اگر این ّ
ّ
قضیه کاذب
باشد س ــر از اجتماع نقیضین درمیآورد؟ ما راهی برای کشف اجتماع نقیضین در
عال ــم خارج نداریم و ل ــذا درهیچکدام از قضایای یقینی کـــه در این هزار و چندین
س ــال حکمای اس ــامی و قبل از آنها حکمای یونانی گفتهانـــد ،یقینی را که خود
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منطقدانان شرط کرده بودند نمیشود پیدا کرد پس آنچه را که حکما وعده میدهند
به آن وعده هیچوقت دست پیدا نمیکنند.
جالب اس ــت که ایشان فکر میکنند که منطقدانان مسئلهای به این سادگی را
ّ
متوجه نشدهاند! همه فریفته شدند و فکر کردند که ّ
مجربات یقینی است ،متواترات
یقینی اس ــت ،مش ــاهدات یقینی اس ــت بااینکه خب معلوم اســـت این قضایا اگر
ّ
ّ
اشتباه باش ــد اجتماع نقیضینی اتفاق نمیافتد ،حاال فرض کنید مکه نباشد چه
ّ
اجتم ــاع نقیضینی اتفاق میافت ــد؟! فرض کنید لیوان را وقتـــی رها میکنیم زمین
نیفتد.
بههرحال ّ
لب مطلب در تفسیر عبارات منطقدانان ما است که منطقدانان ما در
تعریفیقین،عالوهبراصلیقینشرطدیگریراهمداخلمیدانندیاداخلنمیدانند؟
پاسخ به اشکال آقای سبحانی
برای توضیح این مس ــئله ،حقیر س ــعی میکنم برخی از عبـــارات منطقدانان را
ً
از رو بخوان ــم و اینها را بررس ــی کنی ــم ببینیم آیا واقعا منطقدانان ما منظورشـــان آن
چیزی اس ــت که جناب آقای س ــبحانی ّ
تصور کردهاند یا اینکه منطقدانان ما یک
ٔ
نکته خیلی فطری و روش ــنی را میخواهند بگویند و هیچ کدام از انتقادات ایشـــان
به آن وارد نیست؟
اگر بخواهیم عب ــارات منطقدانان را از منابعی بخوانیم که منابع معتبر و اصلی
اس ــت باید به ش ــخصیتهایی مثل شـــیخ یا بهمنیار یا لوکری یا ســـاوی یا خواجه
ن بزرگان هســـتند که کلماتشان در این مسائل
نصیر یا قطب رازی مراجعه کنیم ،ای 
میتوان ــد مس ــتند قرار بگیرد و اس ــاس و پایه بحث ما را تشـــکیل بدهـــد؛ و عبارات
ً
خیلی خوبی هم از این بزرگان موجود است که کامال نشان میدهد که جناب آقای
س ــبحانی ،مطلب را از کالم بزرگان بد برداشـــت کردند و نتوانستند به مقصودی که
این بزرگان داشتند ،برسند.
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یقین در عبارات بهمنیار
بن ــده ابت ــدا عبارت ــی را از التحصی ــل بهمنیار میخوانـــم که برگرفتهای اســـت از
ّ
عبارات ش ــیخ و ش ــاید منظمترین ارائه را از عبارات شیخ داشته باشد گرچه لوکری
هم در این زمینه تالشهای شایسته تقدیری دارد.
ُ َّ
جن ــاب بهمنیار در التحصیل در فصل « 12في القضایا ِمن َجهة ما یصدق بها»
میفرماید« :اصناف القضايا المس ــتعملة فيما بين القائسين و من يجرى مجراهم،
ّ
مشـــبهات بغيرها و ّ
ّ
مخيالت ».شـــروع میکند
مس ــلمات و مظنون ــات و م ــا معها و
ُ
ٌ
ٌ
مشـــاهداتو
اولیاتو
به ش ــمردن اصن ــاف قضایا تا میرس ــد به «الواجـــب قبولها
ُ
مجر ٌ
ّ
بات و ما معها من الحدس ــیات و المتواترات و قضایا قیاســـاتها معها» ،ازاینجا
عباراتی دارد که خیلی خوب میشود از آن مقصود منطقدانان را ّ
متوجه شد .ایشان
ّ
ُ
األو ُ
در ادام ــه میفرمایدّ :
«اما ّ
ُ
الصریح ِلذاته و
یوج ُبه العقل
تـــی
ال
لیات فهی القضایا
ِ
َ
لغریزته»ّ ،اولیات قضایایی هس ــتند که عقل صریح انســـان ،لذاته و لغریزته آنها را
ِ
ایج ــاب میکند ،یعنی معیار ایجاب آنها خود عقل اســـت ،نیازی به چیزی ورای
عقل ندارد ،منطقیین ب ــه این قضایا میگویند قضایای واجبات القبول ،یعنی باید
ســـبب من أســـباب الخارجة عنه» نیاز به
نه ــا را پذیرفت .چرا باید پذیرفت؟ «ال ِل
آ
ٍ
ّ
ّ
التصـــور بحدودها بالكنه وقع
س ــببی بیرون از خودش ن ــدارد «فانه كلما وقع للعقل
له التصديق» ،عقل هر وقت آنها را ّ
تصور میکند خودبهخود تصدیق هم میکند.
ُ
نت ــر میرس ــند ب ــه مشـــاهدات ،میگوینـــدّ :
المشـــاهدات
«امـــا
میآین ــد پایی 
ُ
ّ َ
فکالمحسوس ــات و ه ــی القضایا التی انما نســـتفید بها ِمن الحس» ،محسوســـات
قضایایی هس ــتند که ما اینها را از طریق حس به دست میآوریم .میآیند پایینتر
ٌ َ
میرس ــند به ّ
مشـــاهدات ّمنا
احـــکام تتبع
مجرب ــات .میفرماین ــد« :و هی قضایا و
ٍ
ً
ّ
مشاهده ما هستند ُ
ٔ
ّ
«فتفید إدراکا و َیتأ کد
متكررة» ،قضایایی هستند که تابع تکرار
ٌ
ّ
عقد ٌ
الیشک فیه» ،در اثر تکرار ،یک عقد یعنی یک اعتقاد قوی از آنها در
قوی
منها
الی ّ
نفس حاصل میشود که ُ
شک فیه :انسان در آن شک نمیکند ،همین قدر که در

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

203

آن شک نمیکند میشود معیار اینکه داخل در بدیهیات شود.
َ َ ُ
ّ
طل َب َّ
تذکر میدهند َ«و َ
ِّ
الس َبب فی ذلک بعد ان ال
المنطقی ان ی
لیس علی
بعد
َ ُ َّ
ـک فی وجوده» ،1منطقی برایش مهم نیســـت که چرا ما شک نمیکنیم ،منطقی
یش ـ
الزم نیس ــت دنبال سبب برود ،برای منطقی مهم این است که در این قضایا انسان
ٔ
قضیه یقینی و میشود جزو
شک نمیکند .همین قدر که شک نکرد به این میگوید
ّ
ً
بعدا ممکن است فکر کنیم و ّ
تأمل کنیم و بگوییم که علت
مبادی برهان .بله حاال
ً
ٔ
ی مثال فالن ّ
مسئله دیگری است و طبیعتا بر
قضی ٔه اســـت ،این
ش ــک نکردن مابرا 
اساس دیگری مبتنی است و به دانش منطق و به بحث برهان و ارزشگذاری قضایا
مربوط نیست.

ّ
.1فصل ( )12فى القضايا من جهة ما يصدق بها و نحوه
ّ
اصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين و من يجرى مجرى هم ،مسلمات ،و مظنونات و ما معها ،
ّ
مشبهات بغيرها ،و ّ
و ّ
مخيالت .و المسلمات ّاما معتقدات و اما مأخوذات .و المعتقدات اصنافها ثالثة:
ّ
الوهميــات .و الواجب قبولها او ّليــات ،و مشــاهدات ،و ّ
ّ
مجربات ،و ما
الواجــب قبولهــا ،و المشــهورات ،و
ّ
الحدسيات و المتواترات ،و قضايا قياساتها معها .فلنبدأ بتعريف انحاء الواجب قبولها و انواعها
معها من
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من هذه الجملة .و اما االوليات فهى القضايا التي يوجبها العقل الصريح ،لذاته و لغريزته ،ال لســبب من
ّ
ّ
التصور بحدودها بالكنه وقع له التصديق ،فال يكون للتصديق
االسباب الخارجة عنه ،فانه كلما وقع للعقل
ّ
ّ
ّ ّ
النه واضــح ّ
ّ
تصور الحدود ،و
التصور ،و الفطانة للتركيب؛ و مــن هذه ما هو جلى للكل
فيــه توقــف إال علــى
ّ
منــه مــا ّربمــا خفــى و افتقر الى ّ
ّ
تامل لخفاء فــى ّ
التصور التبــس التصديق ،و
تصور حدوده ،فانــه اذا التبس
هذا القسم ال ّ
ّ
ّ
يتوعر على االذهان المشتعلة النافذة فى التصور .و أما المشاهدات فكالمحسوسات ،و هى
ّ
ّ
القضايا ّالتي ّانما نستفيد بها من ّ
الحس ،مثل حكمنا بوجود الشمس و كونها مضيئة ،و حكمنا بان النار
ّ
ّ
ّ
ّ
اعتبارية بمشاهدة قوى غير ّ
الحس ،مثل معرفتنا بان لنا فكرة ،و أن لنا خوفا و غضبا ،و أننا
حارة ،و كقضايا
ّ
ّ
ّ
ّ
نشعر بذواتنا و افعال ذواتنا .و اما المجربات فهى قضايا و احكام تتبع مشاهدات منا متكررة  ،فتفيد إذكارا
ّ
ّ
 ،فيتأ ّكد منها عقد ّ
يشك فيه .و ليس على المنطقي ان يطلب ّ
السبب فى ذلك بعد ان ال يشك فى
قوى ال
فربما اوجبت ّ
التجربة قضايا ّ
وجودهّ ،
قياسية ّ
ّ
خفية تخالط المشاهدات ،و
اكثريا او جزما ،و ال يخلو عن ّقوة
ّ
ّ
القياس المستعمل فى التجربة هو انك اذا شاهدت صدور فعل اكثرى او دائم عن شيء قست هناك قياسا
ّ
ّ
فتقول :هذا الفعل دائم ،و كل فعل دائم فانه ال يكون باالتفاق ،فاذن هذا الفعل ليس باالتفاق؛ و هذا مثل
ّ
ّ
حكمنا ّان الضرب بالخشب مولم .و انما تنعقد بالتجربة اذا أمنت النفس كون الشيء باالتفاق ،و ينضاف
اليه احوال الهيئة فتنعقد التجربة .التحصیل ،صص . ۹۵-۹۷
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معیار ارزش گزارۀ تجربی در کالم منطق دانان
یکی از اش ــتباهات آقای سبحانی که در آن ســـخنرانی و سخنرانی بعدی تکرار
ش ــد ،این بود که میگفتند :از زمان ارســـطو منطقدانان به مـــا گفتهاند که ّ
مجربات
یقین آور اس ــت ،چون در ّ
مجربات تکرار دار ی ــم و حکم دوام و یا حکم اکثریت دارد
ًّ
ًّ
ّ
أکثریا ،بعد ایشـــان توضیح دادنـــد که :بله این قاعده،
دائمیا و ال
و االتفاق ـ ُّـی الیکون
ٔ
قاعده صحیحی نیست ،پس ما در ّ
مجربات یقین نداریم.
این برداشت بسیار اشتباهی از حرف منطقدانان ما است .منطقدانان ما ارزش
ًّ
ًّ
ٔ ّ
االت ُّ
ّ
أکثریا گره نزدند ،بلکه
دائمیا و ال
فاقی الیکون
قضیه تجربیه را هیچوقت به قضیه
ً
قضیه ّ
منطـ ـقدان میگوید ّ
مجربه یقینی اســـت ،چون وجدانا یقیـــن میکنم .چرا؟
ً
ٌ
ّ
ُ
قوی ُ
عقد ٌ
الیشـــک فیه» ،بعـــد هم میگوید «و لیس
چ ــون «تفید إدراکا فیتاکد منها
ُ
الی ُش ّ
یطلب الس ــبب في ذلک بعد أن َ
ِّ
علی
ـــک في وجوده» ،سببش به
المنطقی أن
ما ربطی ندارد.
ً
بله ممکن است بگوییم وجهش یک قیاس خفی است که مثال آن قیاس خفی
ً
قضی ٔه ُ
ی ّ
حکم األمثال في ما
همان قضیه االتفاقی الیکون دائمیا باشد یا به قول بعض 
یجوز و ما الیجوز واحد باشد یا الیختلف حکم االمثال و مشابه این حرفها ،ولیکن
اینها معیار ارزشگذاری ّ
قضیه نیس ــت که اگر کســـی در این مال ک مناقشـــه کرد،
ّ
قضیه از اعتبار بیفتد .بلکه اگر هم آمدیم و در مال ک مناقشه کردیم ،باید مثل مرحوم
ً
ش ــهید صدر؟وضر؟ بفهمیم اص ــل یقینی بودن و اعتبار قضیه -اگـــر واقعا به آن یقین
د بحث کنیم که سببش این چیزی
میکنیم -در جای خودش محفوظ اس ــت ،بع 
که آقایان گفتند نیس ــت ،سببش چیز دیگری اســـت .همانطور که جان استوارت
میل و بعضی دیگر از دانش ــمندان غربی هم راهحلهای مختلفی برای یقین کردن
در قضایای تجربی پیشنهاد کردهاند.
النفس َ
جن ــاب بهمنیار در ادام ــه میگوید وقتی فعلی تکرار شـــد «و َامنت ُ
کون
ّ
ّ
الش ــیء باإلتفاق» ،وقتیکه نفس انس ــان از اینکه آن شـــیء اتفاقی باشد ایمن شد،
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ّ
احتمال اتفاق در نفس منتفی شد ،آنوقت حکم میکند به تجربه و به تعبیر ایشان:
«تنعقد بالتجربه» ،اینجا تجربه منعقد میشود و این ّ
قضیه میرود داخل در قضایای
یقینی.
ّ
المجربات ،الحدسیات فهی
در قس ــم بعدی هم میفرماید «و ما یجری مجری
ً
حدسمن النفس ٌّ
القضایا مبدأ الحکم به ــا ٌ
قوی جدا»ّ ،
مجربات ملحقاتی دارد که
یکی از آنها حدس ــیات اس ــت و دیگری متواترات ّ
البته در جلسه گذشته عرضشد ،حق همانطور که ش ــیخ اشراق میگوید این است که حدسیات اصل است
و ّ
مجربات فرع -حدس ــیات قضایایی اســـت که مبدأ حکم آن حدسی است قوی
ً
و ش ــک با آن از بین میرود« .فزال معه الشـــک و أذعن له الذهن» و طبیعتا وقتیکه
شک از بین رفت ،داخل در قضایای یقینیات میشود و انسان وراء یقین هم کاری
نمیتواند انجام بدهد.
ّ
َ
ّ
ُ
ســـکن
التواتریة و هی التی ت
و جلوت ــر کـ ـ ه میآی ــد میفرماید« :و کذلک القضایـــا
ً ًّ
ّ
علیه ّ
الشکّ ،»1
الن ُ
تاما یزول معه
فس ُس ــکونا
قضیه متواتره قضیهای است که نفس
انسان با آن آرامش مییابد ،آرامش کاملی که شک با آن زائل میشود .بر این اساس
ّ
ایشان قضایای یقینیه را توضیح میدهد ،اگر در تمام کلماتش دقت کنید میگوید:
ّ ّ
الحدسيات .و هى قضايا مبدء الحكم بها حدس من ّ
ّ
ّ
قوى جدا،
النفس
المجربات،
 .1و ما يجرى مجرى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فــزال معــه الشــك و اذ عــن له الذهن؛ فلو ان جاحدا جحــد ذلك النه لم يتول االعتبــار الموجب لقوة ذلك
ّ
ّ
الحدس ،او على سبيل المتاكدة (المناكرة) لم يتأت ان يحقق له ما تحقق عند الحادس ،مثل قضائنا بان
ّ
الشمس بهيئات تشكل ّ
ّ
ّ
للمجربات.
قياسية ،و هى شديدة المناسبة
النور فيه .ففيها ايضا ّقوة
نور القمر من
ّ
واترية ،و هى التي تســكن اليها ّ
و كذلك القضايا ّ
النفس ســكونا ّ
الت ّ
تاما يزول معه الشــك لكثرة الشــهادات
علــى ســبيل االتفــاق بالتواطؤ ،و هذا مثــل اعتقادنا بوجود مكة و وجود جالينــوس ،و اقليدس ،و غيرهم .و
ّ
ّ
من حاول ان يحصر هذه الشهادات فى مبلغ عدد فقد احال ،فانه ليس معلقا بعدد يؤثر النقصان و الزيادة
ّ
فيه ،و انما الرجوع فيه الى مبلغ يقع معه اليقين ،فاليقين هو القاضى بتوافى الشهادات ،ال عدد الشهادات؛
و هذه ايضا ال يمكن ان يقنع جاحدها لو (او) يسكت بكالم .و ليس يحتاج فى التواترات الى التعبير عن
ّ
ّ
من ســمع منه الحكم .و بالجملة فال بد فى التواتر من ان يكون فيه ّقوة قياسـ ّـية ،فانه اذا قال قائل ان بغداد
ّ
تعصب  .و كل من يقول شيئا ال عن غرض و ال عن ّ
موجود يعتقد (معه) ّانه ليس يقول عن غرض و ّ
تعصب
ّ
معــه فهــو صحيــح ،و ّكل تواتر يحتاج الى ان ّ
يبين ان الحكم فيه كالحكم فى غيره من المتواترات و حوول
تصحيحه بهذه ّ
الحجة لم يكن تواترا ،فالمتواتر يغنى ســماعه ،و ال يحتاج فى تصحيحه الى مقايســة الى
متواتر آخر .التحصیل ،صص .۹۷-۹۸
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محور ّ
قضیه یقینیه این است که انسان نسبت به مفاد آن یقین داشته باشد ،یقینی
ک ــه در آن احتم ــال خالفی نیس ــت و این یقین ،یقین پایدار اســـت .هیچوقت برای
شگ ــذاری بر روی ّ
قضیه یقینیه ،به طرف عالم خارج قدم برنمیدارد که بخواهد
ارز 
بر اساس عالم خارج توضیحاتی را ارائه بدهد و بر آن اساس بخواهد بر روی قضایای
یقینی ارزشگذاری بکند.
کالم بهمنیار در باب مشهورات
جناب بهمنیار در ادامه به قضایای مشـــهورات میرســـد ،توضیح بسیار خوبی
ش ــیخ و اتباع شیخ در قضایای مش ــهورات دارند که به وسیله اینها میشود انسان
مال ک و ارزش قضایای یقینی را بفهمد.
ّ
ّ
میدانی ــد ک ــه بین متکلمان و حکما از قدیم اختالفی بوده اســـت که متکلمان
الظلم ٌ
میپنداشتند قضایای حسن و قبح عقلی مثل ُ
قبیح -ظلم به معنای لغوی-
ً
ـا قتل النفس ٌ
قبیح بدیهی هس ــتند ولی حکما اصرار داشـــتند که این قضایا،
ی ــا مث ـ
قضای ــای مش ــهو ر و مبتنی بر ی ــک مجموعه عوامل درونی هســـتند و عقل به اینها
حکم نمیکند .عبارت معروفی که شیخ و دیگران در تأ کید بر اینکه اینها قضایای
عقلی نیستند دارد که اینجا هم بهمنیار در ادامه تکرار میکند.
ّ
المجرد و وهمه و ّ
ّ
حســـه» قضایای
میگوید« :و هى آراء لو خلى االنس ــان و عقله
مش ــهوره آرایی هستند که اگر انسان باعقل و حســـش تنها باشد «و لم ّ
ل
يؤدب بقبو 
القضايا و االعتراف بها» و تأدیبی هم در کار نباشد که بخواهد این قضایا را بهواسطۀ
آن تأدیب بپذیرد« ،و لم يمل االستقراء ّ
ّ
ّ
الجزئيات،»-
القوى الى حكم -لكثرة
بظنه
استقراء هم منشأ اینها نشود« ،و لم يستدع اليها ما فى طبيعة االنسان من ّالرحمة
ّ
الحمية و غير ذلك» ،یک مجموعه صفات روحی مثل رحمت
و الخجل و األنفة و
ً
و خجل و ّ
حمیت هم منشأ اینها نشود« ،لم یقض به االنسان طاعتا لعقله او وهمه
ٔ
و ّ
ٔ
قضیه
واسطه عقل و وهم و حس حکمی به اینها نمیکند؛ مثل
حسه» ،انسان به
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ٔ
س ــلب مال الغیر ٌ
قضیه الکذب ٌ
قبیح ،عقل چنین حکمی نمیکند ،اینها
قبیح یا
قضایایی هس ــتند که منش ــأ غیر عقالنی دارنـــد و همچنین مثل قبـــح ذبح حیوان
ٌ
شـــیء مـــن هذا یوجبه عقل
که عدهای گفتهاند ذبح حیوان قبیح اســـت« ،و لیس
الس ــاذج» ،عالمتش هم این اس ــت که اگر «لو ّتوهم االنســـان نفسه» ،انسان خودش
ً
ُ
دفعتا ّ
تام العقل» که ناگهان بدون هیچ گونه سابقۀ تربیتی
را توهم کند «و أنه خ ِلق
ً
ً
خلق ش ــده «و لم یس ــمع أدبا و لم ُیطع انفعاال نفسانیا» و اطاعت از انفعالی نفسانی
ُ
ی ــا خلقی هم نکن ــد «لم یقض فی امثال هذه القضایا بشـــیء» ،در این باره قضاوتی
ّ
نمیکند« ،بل أمكنه ان يجهله و يتوقف فيه» ،بلکه میتواند در این گونه موارد توقف
1
کند و این قضایا را نداند.
این مس ــئله معیار بس ــیار خوبی برای شـــناخت قضایای یقینی است .بهمنیار
و دیگ ــران در ای ــن فق ــرات به ما ی ــاد میدهند که اگر خواســـتید ّ
قضیـــهای یقینی را
ارزشگذاری کنید ،سعی کنید خودتان را خالی کنید و وقتی خودتان را از تأدیبات
و از عواط ــف و احساس ــات و صفات درونـــی خالی کردید ،ببینید آیـــا میتوانید در
این گونه قضایا شک کنید یا راهی برای شک وجود ندارد؟ اگر دیدید که نمیتوانید
قضیهّ ،
شک کنید و عقل شما بهتنهایی یقین را ایجاد میکند ،بگویید این ّ
قضیه
ّ
بدیهیه اس ــتّ ،اما اگر دیدید که عقل شما در این گونه موارد حکمی ندارد و امکان
قضیهّ ،
شک کردن در این گونه قضایا را دارید ،بدانید که این ّ
قضیه بدیهی نیست؛
پس معیار بداهت این اس ــت که انس ــانوقتی خالی از همهچیز میشـــود آیا عقل او
ّ
المســماة بالمحمودة ،و ّربما ّ
ّ
خصصناها باســم المشــهورة ،اذ ال عمدة لها اال الشهرة ،و هى
 .1و منها اآلراء
ّ
ّ
ّ
ّ
آراء لــو خلــى االنســان و عقلــه المجرد وهمه و حســه و لــم يؤدب بقبــول القضايا و االعتراف بهــا ،و لم يمل
االستقراء ّ
ّ
ّ
الجزئيات  -و لم يستدع اليها ما فى طبيعة االنسان من ّالرحمة و
القوى الى حكم  -لكثرة
بظنه
حسه  ،مثل حكمنا انّ
الحمية و غير ذلك ،لم يقض بها االنسان طاعة لعقله او وهمه و ّ
ّ
الخجل و األنفة و
سلب مال الغير قبيح ،و الكذب قبيح ال ينبغى ان يقدم عليه .و من هذا الجنس ما يسبق الى و هم كثير
ّ
ّ
من الناس من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما فى الغريزة من الرقة ،لمن يكون غريزته كذلك و هم اكثر الناس.
ّ
ّ
ّ
و ليس شيء من هذا يوجبه العقل ّ
الساذج ،و لو توهم االنسان نفسه و انه خلق دفعة تام العقل ،و لم يسمع
ّ
ّ
نفســانيا ،او خلقيــا  ،لم يقض فى امثال هذه القضايا بشــيء ،بل أمكنــه ان يجهله و
ادبــا و لــم يطــع انفعاال
ّ ّ
ّ
يتوقف فيه .و ليس كذلك حال قضائه بان الكل اعظم من الجزء .التحصیل ،ص .99
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بهتنهایی حکم میکند؟ یا اینکه نه میتوان در قضیه شک کرد؟
یقین در عبارات ساوی
در ادامه اجازه بدهید بنده عبارات ساوی را در البصائر النصیریه در این موضوع
بخوانم تا مقداری جوانب این مسئله روشنتر بشود.
ساوی در البصائر النصیریه در «الفن الثالث فی مواد الحجج و هو فصل واحد»،
بحث را در همان خطهای ّاول با تعریف یقین آغاز میکند یعنی همان نکتهای که
آقای س ــبحانی در فهمش بهاشتباه رفتند .میفرماید« :الیقین هو اعتقاد ّأن الشیء
َّ
َ
الیکون
اعتقاد آخر ّام ــا بالفعل او بالقوة القریبـــة من الفعل أنه ال ُیمکـــن أن
ک ــذا م ــع
ٍ
ً
ّ
ک ــذا إعتقادا ُ
الیمکن زواله» ،این تعبیر ،خیلی تعبیر ّ
مهمی اســـت که یک بیدقتی
کوچک در آن منجر به همین برداش ــت غلط جناب آقای ســـبحانی و جمعی دیگر
یش ــود و سر از یک نحوه سوفســـطاییگری درمیآورد که ّ
متأسفانه در
از معاصرین م 
بعضی مجامع علمی شاهدش هستیم.
میفرماید :یقین اعتقاد به این اس ــت که أن الشـــئ کذا ،چیزی به گونه خاصی
اعتقاد اخر اما بالفعل او بالقوه القریبه مـــن الفعل ّانه ُ
الیمکن ان الیکون
اس ــت ،مع
ٍ
کذا ،انسان بداند چیزی یکطوری هست و اعتقاد داشته باشد که ممکن نیست که
ً
اینطور نباشد ،سابقا در هفته گذشته عرض شد مقصود منطقیین از امکان در این
امکان به معنای احتمال است و این مطلب قرائن بسیاری هم دارد .جدا
عبارات،
ِ
ّ
ٔ
رساله برهان تفسیر کردند ،در همین
از اینکه علمه طباطبایی به صراحت این را در
البالی عبارات ساوی هم قرائنش را عرض میکنم .میفرماید :انسان تصدیق کند
که الف ،ب است و تصدیق کند که احتمال خالف ندارد ،چرا میگوید باید بالقوة
ً
القریبة من الفعل یا بالفعل این تصدیق دوم حاصل بشود؟ چون معموال انسانوقتی
ً
اصال ّ
توجهی به این که حـــاال احتمال خالف دارد یا
میگو ی ــد که الف ،ب اس ــت،
ن ــدارد نمیکند ،یعنی رجوع نمیکند تا اعتقاد خودش را بازخوانی کند و ببیند این
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تصور و ّ
اعتقاد ،اعتقاد اس ــتواری است یا اعتقادی غیر اســـتوار؟ گاهی مواقع ّ
توجه
میکن ــد و بالفع ــل حکم میکند که احتمال خالف ندارد ،گاهی مواقع هم هســـت
که ّ
توجه ندارد ،ولیکن چون این مس ــئله مســـئلهای درونی است ،بالقوة القریبة من
الفعل ،بهصرف یک ّ
توجه ،انسان بهراحتی میتواند این مسئله را تشخیص بدهد.
متوجه است که هیچ ،وگرنه با یک تلنگر و یک ّ
بههرحال اگر بالفعل ّ
توجه به خودش
برمیگردد ،نگاه میکند و میبیند که احتمال خالف نمیدهد ،امکان ندارد غیر از
این باشد ،میگوید پس این اعتقاد من ،اعتقاد ثابتی است.
اعتقاد اخر اما بالفعل أو بالقوه القریبه
در ادام ــه ،قیدی میزند و میفرماید« :مع
ٍ
ً
الیمک ــن أن الیکون کذا ،اعتقادا ُ
م ــن الفعل ّانه ُ
الیمکن زوال ــه» ،1این اعتقاد که ذکر
شده ،قید خیلی مهمی است ،میگوید این اعتقاد دوم که شما میگویی به خودم
ن ــگاه کردم دیدم احتم ــال خالف ندارد ،باید اعتقاد محکمی باشـــد ،باید ُ
الیمکن
زوال باشد ،نه اینکه -آن طور که جناب آقای سبحانی برداشت کردند -آن معتقد و
واقعیت عینی در خارج ُ
الیمکن زواله باشد.
چ ــرا این قید را میگوییم؟ در ادامه ایشـــان توضیح میدهـــد ،منطقدانان دیگر
هم توضیح دادهاند .گفتهاند که از آنجاییکه انسان گاهی به مسئلهای اعتقاد دارد
یگ ــردد خودش را بازخوانی میکند و به خودش ّ
توجه میکند احســـاس
بع ــد که برم 
ّ
میکند که احتمال خالف نداردّ ،اما غافل از اینکه اینکه این حالت موقتی اســـت
و چند لحظه دیگر یا چند روز دیگر ،در یک شرایط خاص ،ممکن است من از این
ّ
عقیده برگ ــردم .اآلن چون دقت نمیکنم میگویم که احتمال خالف ندارد ،ولیکن
انسان اعتقادش به ّ
قضیه و اعتقادش به اینکه احتمال خالف ندارد باید اعتقادی
پایدار باش ــد .همی ــن که اآلن به احتمال خالف ّ
متفطن نیســـت و ّ
توجـــه ندارد این
مق ــدار کفایت نمیکند ،لذا تأ کی ــد میکنند و میگویند که اگـــر میخواهی ببینی
احتم ــال خالف ندارد ،به این نگاه ابتدایی -که ّ
تأملی کنی ببینی احتمال خالف
 .1البصائر النصیریه ،ص .371
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نمیدهی و بگویی این یقینی است -بسنده نکن ،باید بروی در فضایی بنشینی-
لو ُخ ّلی االنس ـ ُ
حس ــه -در فضایی خودت را باعقل و ّ
ـان و عقله و ّ
حست تنها فرض
کنی ،از تمام تقلیدیات و آداب و رس ــوم و عواطف و احساســـات خالی کنی ببینی
بازهم احتمال خالف ندارد؟ یا اینکه نه وقتی خودت را از این حواشی خالی کردی
احتم ــال خالف پیش میآید؟ در ارزش ّ
قضی ٔه یقینی ،مال ک این اســـت که بدانیم
ال ــف ،ب اس ــت و عالوه بر آن ب ــا یک التفاتی بفهمیم که احتمـــال خالف در نفس
ما نیس ــت و این نبود احتمال خالف یک نبود پایدار باشـــد ،این اعتقاد باید پایدار
ً
الیمکن زواله ،نه اینکه آن واقعیت خارجـــی ُ
ـادا ُ
الیمکن زواله و ممتنع
باش ــد ،اعتق ـ
الزوال باشد که بعد کسی مثل آقای سبحانی از راه برسد و بگوید که بله معلوم است
که قضایای یقینیات ممتنع الزوال نیســـتند ،هر کدامش را فرض کنیم غلط باشـــد
ّ
هیچ استحالهای در عالم خارج اتفاق نمیافتد.
جناب س ــاوی در ادامه میفرمایدکه ما در کنار یقین یک شبیه بالیقینی داریم،
شبیه بالیقینی قضیهای است که در آن اعتقاد ّاول را داریم یعنی میگوییم که الف،
ب اس ــتّ ،ام ــا اعتقاد دوم را یا نداریم «أما الثانی فإمـــا ان ُ
الیعتقد» ،یعنی نمیگویم
احتم ــال خ ــاف ندارد بلک ــه احتمال خـــاف دارد یا اینکه نه احتمـــال خالف هم
میگویم ندارد «أو ان ُ
اعتقد» ،یا اینکه اگر معتقد به این هم باشد که احتمال خالف
ندارد «کان جائز الزوال» ،یا اینکه یکطوری اس ــت که اینکه میگویم اآلن احتمال
خ ــاف ندارد با یک مق ــدار تأمل کردن از بین میرود ،اما ان یقین چطوری اســـت؟
مستحکم ُ
ٌ 1
ٌ
الیعتقد معه بالفعل لنقیضه امکان».
«لکن االعتقاد االول
بههرحال در ادامه ایشان در توضیح اقسام یقینیات وارد میشود و موارد یقینیات
یش ــمارد .از توضیحاتی که در باب اقســـام یقینیات میدهـــد باز به خوبی این
را م 
ّ
ّ
منظور مشخص میشود .میگوید ّ
«اما االولیات فهی القضایا التی یصدق به العقل
َ
الصریح لذاته و لغریزته» ،همان تعابیر جناب بهمنیار است که اصلش هم بیشتر از
 .1همان ،ص .371
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شیخ گرفته شده است ،اولیات ،قضایایی است که عقل صریح لذاته و لغریزته به
آن حکم میکند« ،اللسبب من االسباب الخارجة عنه» ،هیچ سبب بیرونی ندارد،
ّ
نه سبب خارجی دارد مثل تألم ،نه تخلق به خلقی ،نه وهم دعوت به آنها میکند،
نه ّقوۀ دیگری از نفس انسان را دعوت به آنها میکند و انسانوقتیکه ّ
تصور اطراف
1
میکند بهراحتی حکم میکند.
بعدازاینکه مشاهدات را توضیح میدهد میرسد به مجربات .در مورد مجربات
ّ
هم تعبیر جالب ّ
توجهی دارد ،میگوید که مجربات قضایایی هســـتند که «يصدق
شركة من القياس» ،مجربات قضایایی هستند که عقل
العقل بها بواسطة الحس و ٍ
به واس ــطه حس و یک مش ــارکت از قیاس به آن حکم میکند .میگوید چون حس
اینطوری اس ــت که «اذا تكرر عليه اقتران شـــيء بشـــيء مرارا غير محصـــورة و ّ
تكرر
ذل ــك فى الذكر حصل فى الذهن مع هـــذه االذكار قياس طبيعى» ،حس اینطوری
اس ــت که وقتی چی ــزی برایش تکرار میشـــود ،خودبهخـــود همراه با ایـــن تکرار یک
یش ــود و بعد کمکم تبدیل به یقین میشـــود و از آن ما یک
قیاس طبیعی حاصل م 
دریاف ــت یقینی پیدا میکنیم و بعد میگوید «مـــادام یبقی علی التردد» تکرار اگر به
حدی باشد که تردد هنوز باقی است «فهو نفس االستقراء الناقص» ،به آن میگویند
ً
اعتقاد محکم وثیق الریب فی النفس فیه صار تجربة»،
ٌ
استقراء ناقص« ،فاذا حصل
اگر تکرار آنقدر زیاد ش ــد که یک اعتقاد محکم وثیق که نفس در آن شک نمیکند
 .1أما ّ
االوليات فهى القضايا التى يصدق بها العقل الصريح لذاته و لغريزته ال لسبب من االسباب الخارجة
ّ
ّ
ّ
عنــه مــن تعلــم أو تخلــق بخلق أوجب الســامة و النظــام ،و ال تدعــو إليها قوة الوهــم أو قوة أخــرى من قوى
النفــس ،و ال يتوقــف العقل فى التصديــق بها االعلى حصول التصوير ال جزائها المفــردة فاذا ّ
تصور معانى
أجزائها سارع الى التصديق بها من غير أن يشعر بخلوه وقتا ما عن ذلك التصديق .و هذا مثل قولنا« :الكل
أعظم من الجزء» و «االشياء المساوية لشيء واحد متساوية» ،فان هذه القضايا اذا عرضت على كل عاقل و
ّ
ّ
تصور معنى الكل و االعظم و الجزء و الشيء و المساوى و الواحد وجد نفسه مصدقا بها غير منفك عن هذا
التصديق .و ليس ذلك من شهادة الحس فان الحس ال يدرك الكلى ،بل ادراكه مقصور على جزئى واحد
أو اثنين فصاعدا بشرط أن يكون محصورا .و هذا حكم من العقل كلى على كل كلى و الوهميات الصادقة
التى تعرفها بعد من هذا القبيل .همان ،ص.۳۷۳
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حاصل شد میشود تجربه.

1

نسبت میان استقراء ناقص و تجربه
ببینید :تفاوت تجربه و اس ــتقراء ناقص فقط به ّ
کمیت موارد است ،موارد وقتی
کم هستند اسمش استقراء ناقص است ،موارد وقتی افزوده میشوند اسمش میشود
تجربه .باز آقای سبحانی این مطلب را هم اشتباه توضیح دادند ،ایشان گفتند :ما
اس ــتقراء تام داریم یقینی که هیچ جا پیدا نمیشـــود ،اســـتقراء ناقص هم که ّ
ظنی
است ،تجربه هم که کذا؛ بااینکه تجربه همان استقراء ناقصی است که تکرار در آن
ٌ
ٌ
محکم وثیق» اعتقاد محکم به دست
اعتقاد
باال میرود به گونهای که از آن «حصل
میآید ،اعتقاد باید محکم باش ــد ،وثیق باشد «الریب للنفس فیه» ،اعتقادی باشد
ً
تجربه» تجربه به وجود میآید
که نفس در آن ش ــک نمیکند ،این جاست که «صار
التکرر» این وثاقت و اس ــتحکام ادراک به واســـطهٔ
«و انما ُ
تحصل هذه الوثاقة بکثرة ّ
کثرت ّ
تکرر حاصل میشود.
پ ــس معیار تجربیات ،این نیس ــت کـــه بگوییم اگر این قضیـــه تجربیه در خارج
نباش ــد ،اجتماع نقیضین در خارج اتفاق میافتد .خب این را که هر ّ
بچه طلبهای
متوجه میشود! هرکسی که برای بار ّاول منطق میخواند میفهمد که اگر ّ
مجربات
 .1و أما المجربات فهى القضايا التى يصدق العقل بها بواسطة الحس و شركة من القياس ،فان الحس اذا
تكرر عليه اقتران شــيء بشــيء مرارا غير محصورة ،و تكرر ذلك فى الذكر حصل فى الذهن مع هذه االذكار
قياس طبيعى و هو أن اقترانها لو كان اتفاقا وجوبا لما ّاطرد فى أ كثر االمور و هذا مثل :الحكم بأن السقمونيا
مسهل للصفراء و أن الخمر مسكرة و الضرب موجع و ان الكواكب تطلع و تغيب و ترجع و تستقيم الى غير
ذلك من الحركات المرصودة ،فانا اذا رأينا :حدوث االسهال و تكرره مع تكرر شرب السقمونيا علمنا قطعا
تكرر سبب موجب له اذ ال يحدث حادث اال بسبب فهو اما شرب السقمونيا أو أمر مقارن له اذ لو لم يكن
كذلك لم يتكرر االسهال مع تكرره على اال كثر فان ما يكون باالتفاق ال يدوم أو ال يقع على اال كثر ،فحكمنا
بواسطة الحس و هذا القياس أن السقمونيا المكرر عليه التجربة المتعارف فى بالدنا مسهل للصفراء .و ما
دام يبقى على التردد فهو نفس االستقراء الناقص ،فاذا حصل اعتقاد محكم وثيق ال ريب للنفس فيه صار
ّ
تجربــة و انمــا تحصل هذه الوثاقة بكثــرة التكرر و القضايا التجريبية يتفاوت فيها النــاس ،فان من لم 
يتول
التجربة ال يحصل له العقل المستفاد منها.همان ،صص .37۴-375
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ّ ً
را ان ــکار کردی ــم –برای مثال گفتیم که ای ــن دارو فالن اثر را ندارد -مس ــلما در خارج
اجتماع نقیضینی پیش نمیآید .بحث ســـر عالم خارج نیســـت ،بحث ســـر ظرف
ادراک م ــا اس ــت که ما در اثر ش ــرایطی که تجربه کردهایم ،درونمـــان اعتقاد محکم و
وثیقی حاصل ش ــده اس ــت که «الریب فی نفســـه فیه» و این وثاقت به کثرت ّ
تکرر
یش ــود و ّ
البته انس ــانها در قضایای تجربی و حدس با همدیگر متفاوت
حاصل م 
ّ
هس ــتند .هم بهمنیار این تذکر را داده اســـت ،هم جناب ســـاوی ،چـــون هم میزان
تجربه و ّاطالعات متفاوت اس ــت و هم حاالت انســـانها در میـــزان یقینی که پیدا
میکنند.
متواترات و معیار در بداهت آن
به همین شکل ایشان در ادامه به متواترات میپردازد .میگوید« :أما المتواترات:
فهى القضايا التى يحكم بها بسبب اخبار جماعة عن أمر تنتفى الريبة عن تواطئهم
و اتفاقه ــم عل ــى تلك االخب ــار فتطمئن النفس إليهـــا» این عبـــارت خیلی عبارت
مهمی اس ــت میگوید تواترات قضایایی هســـتند که ما به واســـطه إخبار گروهی به
آنها تصدیق پیدا میکنیم ،گروهی که میدانیم اینها باهم دست به یکی نکردند
تواط ــی بر کذب نکردن ــد ،خب بعد چه میشـــود؟ «تطمئن النفـــس علیها» ،نفس
نس ــبت به این ّ
قضی ٔه متواتر ،آرامش پیدا میکند« ،بحیث لو أرادت التشـــکک فیه
امتنع علیها» ،بهطور یکه اگر بخواهد در این قضیه متواتر شک کند نمیتواند.
این جمله ،جملهای بس ــیار کلیدی اســـت؛ یعنی معیار برای بداهت و یقینی
ب ــودن ،معیار برای اینکه قضیهای پایۀ ادراک باشـــد ،این اســـت کـــه باید ببینی اگر
خواس ــتی در آن شک کنی میتوانی شک کنی یا نه؟ این همان شاخصهای است
که باال اش ــاره ک ــرد که باید به آن یقین کنی و در این یقینـــی که پیدا کردی احتمال
خالف نباش ــد و اینکه احتمال خالف نمیدهی یک امر ثابت و پایدار باشد ،یعنی
اگر هم خواستی شک کنی و تالش هم کردی که شک کنی بازهم نتوانی .در چنین
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شرایطی به این قضیه میگویند قضیۀ یقینی.
میفرمای ــد« :وه ــذا مث ــل اعتقادن ــا به وجود مكـــة و مصـــر و بغداد و وجـــود نبينا
محمد؟ص؟ بسبب تواتر الشهادات» مثل اعتقاد به وجود مکه ،اعتقاد به وجود پیامبر
اکرم به سبب اینکه شهادتها متواتر شده است و کثرت پیدا کرده است «بحیث
لم یبق للشک امکان» 1امکان شک ندارد ،یعنی میگوییم زوال این اعتقاد از درون
من ممکن نیست ،نه اینکه مابازای قضیه در عالم خارج زوالش ممکن نیست.
ّ
علت عدم اشترا ک قضایای حساب احتماالت
بعد هم دو سه خط پایینتر این نکتۀ کلیدی در قضایای حساب احتماالت را
ٔ
جلسه گذشته آن را از منطقیین عرض کردم .میفرماید که اگر
میگوید که حقیر در
کس ــی ّ
مجربات و حدس ــیات و امثال اینها را انکار کرد ،گاهی مواقع به این خاطر
ّ
است که آن تجربیات و ّاطالعاتی را که ما داریم ندارد «النه لم يتول ما توله المجرب
أو الحادس أو المتيقن بما تواتر عنده من االخبار» گاهی مواقع هم اینطور است که
نه در عین اینکه آن ّاطالعات را هم دارد برای او بازهم یقین حاصل نمیشـــود «فان
تكرر االحس ــاس قد تنعقد معه التجربة و اليقين المســـتفاد منهـــا فى بعض الوقائع
لبعض االش ــخاص و ال يحصل بمثلها له اليقين فى واقعة أخرى» 2.بههرحال این
هم نکتهای است که ایشان در باب تعریف قضایای یقینی گفتند.
 .1همان ،ص.۳۷۶
 .2و هذه القضايا و ما قبلها من المجربات و الحدسيات ال يمكن أن تثبت على جاحدها ،فان جحوده ان
كان عن فكر فال مطمع فى افحامه ،و ان كان النه لم يتول ما تواله المجرب أو الحادس أو المتيقن بما تواتر
عنده من االخبار ،فما لم يسلك الطريق المفضى به الى هذا اليقين كيف يسام اعتقاده.
و ال يمكــن أن يــزال شــك المتشــكك فيهــا بالقياس علــى غيرها مــن المجربــات و المتواترات ،فــان تكرر
االحساس قد تنعقد معه التجربة و اليقين المستفاد منها فى بعض الوقائع لبعض االشخاص ،و ال يحصل
بمثلها له اليقين فى واقعة أخرى .و كذلك تواتر الشهادات قد يفيد اليقين فى بعض الوقائع و ال يفيد مثلها
فــى واقعة أخرى فال يغنى االستشــهاد بتلك الوقائع المتيقنة مهما تخلــف اليقين فى هذه.همان ،صص
.376-377
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کالم در مشهورات و علت بدیهی نبودن آن ها
در ادام ــه ایش ــان میرس ــد ب ــه قضایای مشـــهوره .باز بـــرای تأ کید بر این اشـــتباه
ّ
معروفی که بین متکلمین بود که قضایای حســـن و قبح عقلی را از قضایای بدیهی
میشمردند ،ایشان تأ کید میکند که این قضایا مثل العدل جمیل و الکذب ٌ
قبیح و
ایالم ّ
البری عن الجرم قبیح« ،ليست هذه من مقتضيات الفطرة» ،اینها از مقتضیات
فطرت نیستند« .بل مما تدعو إليه اما محبة التسالم و صالح المعيشة أو شيء من
االخالق االنس ــانية مثل الحياء و الرحمة و األنفة و الخجل أو ســـنن بقيت قديمة و
لم تنس ــخ ،أو االس ــتقراء الكثير» خالصه اینکه میگوید اینهـــا عوامل دیگری دارد؛
گاهی از باب ّ
محبت و همزیس ــتی مس ــالمتآمیز و صالح معیشـــت است ،گاهی
اخالق انس ــانی است ،گاهی س ــنن باقی است ،عادات یا استقرائیاتی است و ...تا
ّ
میرس ــد به این عبارت که خیلی کلیدی است .میفرماید «فاذا قدر االنسان نفسه
خالی ــا عن هذه االحوال»،اگر انس ــان خ ــودش را خالی از این اح ــوال در نظر گرفت
َ
«و اراد التش ــکک فیه ــا أمکن» -این را در مقام اســـتدالل بـــرای اینکه اینها بدیهی
نیستند میگوید -اگر انسان خودش را از استقرایی که انجام داده است و از سنتها
و عادتهای گذش ــته و صفات و حاالت نفســـانی و اینکه میخواهد یک زندگی
آرام اجتماعی داش ــته باشد خالی کرد و خواست که در اینها شک بکند میتواند
ش ــک بکند «و لم ُیمکن ف ــی ان الکل أعظم من الجزء» ّامـــا در کل أعظم من الجزء
اگر بخواهد شک کند نمیتواند ُ
«فعرف أنه غیر فطریه» 1پس شناخته شد که اینها
فطری نیستند .چون قضیه ایالم ّ
البری عن الجرم قبیح ،اینکه زدن آدم بیگناه قبیح
است ،قضیهای نیست که نشود در آن شک کرد .انسان میتواند شک کند و در یک
شرایطی شاید اشکال نداشته باشد.

 .1همان ،ص .380
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یقین در عبارات قطب رازی
ّ
بقی ــۀ عبارات منطقدانان اصیل و پخته هم اشـــاره به همیـــن نکته دارد .گرچه
هرچق ــدر که جلو آمده برای اینک ــه تعریفها مقداری دقیقتر بشـــود ،قیودی که در
ً
تعریف یقین به کار بردند بیش ــتر ش ــده اســـت .مثال قطب رازی در شـــرح شمســـیه
میفرمای ــد «و الیقی ــن هو اعتقاد الش ــیء بانه کـــذا» ،یقین عبارت اســـت از اعتقاد
نس ــبت به چیزی به اینکه آن چیز چنین اســـت ،الف ،ب است« ،مع اعتقاده بأنه
ُ
الیمک ــن ان یک ــون اال کذا» ،عالوه بر اینکه اعتقاد دارد نمیشـــود غیر از این باشـــد،
ً
ً
یعنی احتمال خالف نمیدهد« ،اعتقادا مطابقا لنفس االمر غیر ممکن الزوال» ،یک
اعتقادی اس ــت که این اعتقاد با نفساالمر مطابق اس ــت و این اعتقاد امکان زوال
1
ندارد.
ّ
یعنی انس ــان باید این اعتقاد خ ــودش را درون خودش حلجی کند -به همین
تعبیر زیبایی که ساوی داشت -اراده تشکیک کند ،اگر مدام تالش کرد در آن شک
کن ــد ،خودش را خالی ک ــرد از ٔ
همه عادات و از همه تقلیدات و امثال اینها ،تالش
کرد در آن شک کند دید نه این اعتقادش اعتقاد خیلی پایداری است آنوقت حکم
قضیهّ ،
میکند که این ّ
قضی ٔه یقینی است.
ّ
البت ــه در تعریف ــی ک ــه در کالم قطب رازی آمده یک کلمه اضافه شـــده اســـت
ً
ً
«اعتق ــادا مطابق ــا لنفس االمر» ،این کلمه چرا اضافه شـــد؟ این بازخوردی اســـت از
نقدی که مرحوم خواجه در تعدیل المعیار بر اثیر الدین ابهری دارند و مرحوم خواجه
ّ
نکتـ ـهای مدنظرش ــان بوده که این کلم ــه را اضافه کردند کـــه اآلن حقیر نمیخواهم
وارد این بحث بش ــوم ،2بیش ــتر بحث ما در مورد قســـمت غیر ممکن الزوال است که
جناب س ــبحانی خیلی اصرار داش ــتند که اگر منطقیین چنین منظوری دارند این
.1اليقين هو اعتقاد الشيء بانه كذا مع اعتقاده بانه ال يمكن أن يكون اال كذا اعتقادا مطابقا لنفس االمر غير
ممكــن الــزوال فبالقيد االول يخرج الظــن و بالثاني الجهل المركب و بالثالث اعتقاد المقلد تحریرالقواعد
المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه ،ص .458
 .2توضیح این مطلب در پاسخ به نقد سوم آقای سبحانی ص 271آمده است.
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غیر ممکن الزوال یعنی چه؟ و ٔ
اصلی بد برداشت کردن آقای سبحانی همین
نکته
ِ
ّ
محکی قضیه و واقعیت خارجی باید
تعبیر غیر ممکن الزوال اس ــت که فکر کردند
نقیضش و زوالش ممتنع باش ــد ،بعد سؤالشـــان این اســـت ما چطوری بفهمیم این
در عال ــم خ ــارج نقیضش ممتنع اس ــت؟ چطوری اثبات کنیم ایـــن در عالم خارج
ّ
غیر ممکن الزوال است؟ بااینکه اگر دقت میفرمودند میدیدند که این غیر ممکن
الزوال صفت اعتقاد اس ــت ،اعتقاد ما باید غیر ممکن الزوال باش ــد ،نه آن واقعیت
خارجی و لذا منطقدانان ما بهراحتی و بدون هیچ ّ
تأملی ّ
قضیه متواتره و مجربیه و
حدسیه و مش ــاهده را میگویند قضیه یقینی ،چون انسانوقتی به خودش مراجعه
میکن ــد ،وقتی دارد دیوار را میبین ــد ،میداند که دیوار را میبیند و احتمال خالف
ً
ه ــم نمیده ــد و میداند که احتم ــال خالف بعدا هـــم پدید نخواهد آمـــد و در این
ّ
مسئله هم شکی نمیکند.
جناب قطب رازی ؟وضر؟ یکی دو خط پایینتر همین مسئله را اشاره میکند که
معیار صدق قضایا خود دستگاه ادراکی ما است ،نه چیزی ورای دستگاه ادراکی
ٌّ
ما .میفرماید «اما الضروریات
فست» ،یقینیات ضروریه و بدیهیه شش تا هستند:
«ألن الحاکم بصدق القضایا الیقینیه» آنی که میخواهد حکم به صدق بکند ّ
«إما
العقل أو الحس أو المرکب منهما» یا عقل اســـت یا حس اســـت و یا ترکیب عقل و
حس .این تعبیر ،تعبیر خیلی اساسی است .جلسۀ قبل هم حقیر عرض کردم که
منطقدانان ما معتقد به نظریۀ صدق هســـتند و معتقد هستند که ارزش قضایا به
تطابق با عالم واقع است ،ولیکن هیچوقت در این چاه نیفتادند که فکر کنند تطابق
با عالم واقع را باید از عالم بیرون کش ــف کنیـــم؛ میگویند من از اینکه درون خودم
یقین دارم و یقین من قابل تش ــکیک نیست و استوار است میفهمم که این ّ
قضیه
صادق اس ــت ،لذا جناب قطب میفرماید حاکـــم به صدق قضیه یا عقل محض
اس ــت ،یا ح ــس محض و یا تلفیقی از ایـــن دو؛ عقل محض در ّاولیات اســـت ،در
ّاولیات ،خود عقل ّ
تصور طرفین میکند و تصدیق جازم میکند ،میبیند رابطۀاین
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ً
دو ت ــا به گونهای اس ــت که احتمال خـــاف در آن ابدا نخواهـــد داد و میگوید پس
این ّ
قضیه صادق اس ــت و در صدقش جای تردیدی نیســـت .در محسوســـات به
ّ
حس ظاهر و باطن ،خود حس ،حس میکند و ما از طریق همین حس ،میفهمیم
قضیه صادق اس ــت و در ّ
که این ّ
مجربات و حدســـیات و متواترات و امثال اینها
همکاری عقل و حس با همدیگر س ــبب میشـــود که ما به چنین گزارههایی یقین
پیدا کنیم.
پس برای حکم به صدق قضیه ،نیازی به ماوراء همین عقل و حس نداریم .لذا
در ادام ــه میفرماید« :و إن کان الحاکم -یعنـــی الحاکم بصدق القضیه -هو العقل
ّ
ّ
بواســـطه» که میشـــود ّاولیات و
بمجرد تصور الطرفین أو
فإم ــا أن یکون حکم العقل
ٍ
فطریات« ،و ان کان الحاکم هو الحس فهی المش ــاهدات و ان کان الحاکم مرکب
م ــن الحس و العق ــل فهی المتوات ــرات» یا مجربات یا تـــا آخر مطالبی که ایشـــان در
توضیحشان بیان میفرمایند.
ّ
یقین در عبارت علمه حلی
یکی دیگر ازعبارات منطقدانان که آقای سبحانی اصرار داشتند خوانده شده و
ّ
ّ ّ
توضیح داده بشود عبارت مرحوم علمه حلی قدس اهلل نفسه در جوهر النضید و در
شرح کالم خواجه است.
ّ
ً
ّاوال حقیر عرض کنم خود همین که کســـی در یک بحث منطقی به کالم علمه
ّ
تمسک کند و آن را معیار قرار دهد حاکی از این است که آن بزرگواری که این حرف
را میزند در منطق کار اساس ــی انجام نداده اســـت .چون ٔ
همه کسانی که در منطق
ّ
ّ
ٔ
ّ
باهمـــه عظمت معنوی
تخصص ــی واردش ــدهاند میدانن ــد که مرحـــوم علمۀ حلی
ٔ
و علم ــی ک ــه دارند در ّ
برجســـته ما نیســـتند و کتاب جوهر
فن منطق از منطقدانان
ّ
النضید ،اشکاالت متعددی دارد همانگونه که کشفالمراد باهمین مشکل مواجه
است و متن خواجه از شرح بهمراتب دقیقتر است.

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

219

بههرح ــال از این مس ــئله که بگذر یـــم بعدازاینکه عبارات بزرگانی مثل شـــیخ و
ّ
ساوی و بهمنیار و قطب را مالحظه کردیم عبارت علمه را هم مرور کنیم.
ّ
در منطق تجرید مرح ــوم خواجه میفرماید« :البرهان قياس مؤلف من يقينيات
ً
ً
ُ
ينتج يقينيا بالذات اضطرارا ،».برهان قیاســـی اســـت که مولف است از یقینیات و
ً
بالذات و اضطرارا یقین هم نتیجه میدهد.
ّ
ّ
ّ
حض ــرت علم ــۀ حل ــی در ش ــرح میفرماینـــد« :أقـــول :كل حجة ال بـــد فيها من
مقدمتي ــن و تان ــك المقدمتان قد تكونان يقينيتين و قـــد ال تكونان و نعني باليقين
اعتقاد الش ــيء على ما هو عليه مع اعتقاد امتناع النقيض ،».ما منظورمان از یقین
این اس ــت که ما چیزی را همان گونه که هســـت بشناســـیم ،یعنی اعتقاد مطابق با
واق ــع ،با اعتقاد به اینکه نقیض آن ممتنع اســـت «فكل حجـــة مؤلفة من مقدمتين
1
يقينيتين إلنتاج يقيني يسمى برهانا».
ّ
علمه را حمل به ّ
صحت کنیم باید آن را اینگونه
اگر ما بخواهیم این کالم مرحوم
ً
معنی کنیم :یقین این است که ّاوال شما اعتقادی داشته باشید و این اعتقاد مطابق
با واقع باش ــد ،بهعالوه اینکه اعتقاد داشته باشید که نقیض ،ممتنع است .نقیض
ممتنع اس ــت یعنی چه؟ یعنی احتمال ،در نفـــس خودتان ندهید .امتناع اینجا در
مقاب ــل امکان و امکانهم به معنای امکان احتمالی اســـتٔ .
هفته گذشـــته عرض
کردم که این ،کلیدی است برای فهم کالم منطقدانان ما.
یعن ــی اگر اعتقادی داش ــتم و اعتقاد داشـــتم که احتمال نقیـــض وجود ندارد
یعن ــی این مس ــئلهای ک ــه اآلن ادراک میکنم هرچقـــدر به خـــودم مراجعه میکنم
میبینم که نقیضش برای من قابل پذیرش نیست  -امتناع نقیض در عالم اثبات
قضیهای میشـــود ّ
نه امتناع نقیض در عالم ثبوت  -آنوقت چنین ّ
قضی ٔه یقینی.
ّ
ای ــن حمل به ّ
ـت کالم مرحوم علمه اســـت که اعتقاد امتنـــاع نقیض یعنی
صح ـ ِ
اعتق ــاد ب ــه اینکه نقیض در ظ ــرف ادراک مـــن خالفش احتمال نـــدارد ،پس نفی
 .1الجوهرالنضید ،ص.۱۹۹
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امکان در اینجا همان نفی امکان احتمالی است.
ّ
ّ
ولی بههرحال این تعبیر که در کالم علمه آمده راهزن ذهن عدهای شـــده است
ل ــذا افرادی مثل برادر ّ
مکرممان جناب ســـبحانی و دیگرانی در فهم این مســـئله به
خطا و اش ــتباه افتادند که فکر کردند مقصود از امتناع نقیض ،امتناع ثبوتی اســـت
ّ
و عب ــارات مرح ــوم مظفر در المنطق گرچه بعضی قســـمتهایش را میشـــود حمل
به ّ
صحت کرد ّاما خالی از همین ش ــبهه نیســـت و لذا خیلی از افرادی که المنطق
را میخوانند از امتناع نقیض ،امتناع ثبوتی برداشـــت میکننـــد .حاال من اصراری
ّ
ّ
ّ
ندارم به خود مرحوم علمه مظفر چنین نسبتی بدهم ّاما عبارات مرحوم علمه مظفر
چنین س ــوء تفاهمی را حداقل ب ــرای بعضی مثل جناب آقای ســـبحانی و امثالهم
ّ
ایجاد میکند و همچنین نسبت به مرحوم علمه حلی اینکه در خاطر شریف ایشان
چه چیزی بوده است ،مسئلهای است که باید جداگانه با بررسی عبارات گوناگون
ایشان آن را پی گرفت.
ّ
بههرح ــال اینک ــه مرح ــوم علم ــه چـــه اراده کردهاند بـــرای ما مال ک نیســـت ،ما
ّ ً
ما منطقدانان ٔ
درجه یک جهان
میخواهیم کالم منطقیانمان را بشناســـیم و مســـل
اس ــام امث ــال فارابی و بوعلی هس ــتند ،منطقدانـــان درجه دو هم امثـــال بهمنیار و
لوکری و س ــاوی و خواجه و قطب رازی هســـتند پس دیگر نوبت به افراد درجه ســـه
ً
و درجه چهار نمیرس ــد .مضافا اینکه مطمئن هســـتیم در بســـیاری از موارد مرحوم
ّ
علمه ،کالم منطقدانان را در همین جوهرالنضید یا در القواعد الجلیه یا در االسرار
الخفیه اشتباه توضیح فرمودند ،کما اینکه بارها و بارها ایشان کلمات حکما را هم
اشتباه توضیح فرمودند.
ّ
ّ
البته باز تأ کید میکنم این از عظمت مرحوم علمه حلی هیچ کم نمیکند و در
عالم علم هرکسی در رشتهای ّ
تخصصش بیشتر است ،مرحوم عالمه هم فقاهتشان
اوج عظمتش ــان اس ــت و در کالم نقلی هم همینطورّ ،امـــا در بحثهای عقلی ،در
ٔ
رده دانش ــمندان درجه یک جهان اس ــام نیســـتند ،قداســـت و پاکی و طهارتشان و
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عظمت روحشان در جای خودشان محفوظ ،جهات علمیشانهم در علوم نقلی
در جای خودش محفوظ ،ولیکن اگر بخواهیم کالم ایشان را حمل بر ّ
صحت کنیم
باید اینطور معنی کنیم.
در رابط ـ ٔـه کتاب المنطق هم چون این کتاب بازنویســـی جوهر النضید اســـت و
ّ
مرحوم مظفر به تصریح خودش ــان جوهر النضیـــد را تدریس میفرمودند و المنطق را
ً
به زبان س ــاده براساسش مینوش ــتند ،تقریبا این نکته در همه جا هست که هر جا
ّ
ّ
مرح ــوم علم ــه حلی مطلب را ناقص یا اشـــتباه توضیح فرمودنـــد ،مرحوم مظفر هم
همان اشتباه را در کتاب المنطق تکرار کردند.
ای ــن هم عبارت ــی از مرحوم عالمه حلی .عبارات مرحوم شـــیخ در کالم ســـاوی
و بهمنیار آمده اس ــتّ ،
البته ش ــیخ عبارات مختلفـــی دارد حقیر مجموعه عبارات
ایش ــان را عمدهاش را موقعی جمعآوری کردهام ،بههرحال هرکس از س ــروران ّ
مکرم
خواس ــت میتواند مراجعه کند .درنهایت فکر میکنم آن چیزی که از جهت روشی
در بح ــث ما خیل ــی مهمتر اس ــتّ ،
توجه به تطبیقاتی اســـت که منطقدانـــان ما در
مبحث یقین انجام دادند.
اشکال روشی به آقای سبحانی
اش ــکالی که جناب آقای س ــبحانی به منطقدانان ما در بحث قضایای یقینی
ً
میکنند اشکالی است که هر شخص مبتدی ،طلبه و دانشجویی که هوش نسبتا
خوبی داشته باشد و برای ّاولین بار کتاب المنطق را درس میگیرد اگر برای او یقین
را به ش ــکلی توضیح دهند که آقای س ــبحانی توضیح دادند ،همین اشـــکاالت به
ً
ً
ابدا مس ـ ٔ
ـئله پیچیده و بغرنجی نیســـت که حـــاال در قرن
ذهن ــش میرس ــد .اصال و
پانزدهم جناب آقای سبحانی کشفش کرده باشند!
عرض روش ــی بنده این اس ــت که ما هر وقت در بررسی کالم بزرگان به اشکاالت
ش پا افتادهای برخورد کردیم ،اگر انصاف داشـــته باشیم و بخواهیم بحث
خیلی پی 
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ً
را صحیح پیش ببریم ،حتما باید در فهم خودمان از کالم بزرگان تشکیک کنیم .نه
ّ
ً
اینکه بگوییم این مسئله با اینهمه سادگی که مثال «از نبودن مکه اجتماع نقیضین
پیش نمیآید و ش ــرط یقین این اس ــت کـــه از زوال ّ
قضیه یقینیـــه ،اجتماع نقضین
پیش بیاید» را فارابی هم نفهمید ،شیخ هم نفهمید ،ساوی هم نفهمید ،بهمنیار و
ّ
خواجه و قطب شیرازی و قطب رازی و شیخ اشراق و تا مرحوم ملصدرا هیچ کدام
ّ
نفهمیدند ،عل ٔمه طباطبایی هم نفهمید یک دفعه جناب سبحانی از راه رسیدند و
این مسئله را کشف کردند! خب این بیان منصفانه نیست ،انسان در این گونه موارد
حداقل باید این مسائل را به شکل سؤال طرح کند و بگوید مسئلهای که ذهن ما را
مش ــغول میکند و دغدغهآفرین است این است که چنین اشکال واضحی در این
مسئله هست و منطقدانان ما به آن ّ
متفطن نشدند .حاال چه بسا حجابهایی در
مقابل آنها بوده است که در طول زمان این مسئله را نفهمیدند ّاما احتمال قریب به
یقینش این است که ما داریم حرف آنها را بد میفهمیم و جا داشت برادر عزیزمان
جناب آقای سبحانی هم از ّاول چنین احتمالی را میدادند و در برداشتشان از کالم
منطقیین تجدیدنظر میکردند.
نکته دومی که در برخورد روش ــی بهعنوان انتقاد و گالیه به ایشـــان عرض میکنم
نش ــاءاهلل خودش ــان اصالح بفرمایند -این اســـت که حاال ایشان چنین اشکالی
ا ب ــه حکم ــا کردند ،گفتند که مس ـ ٔ
ـئله به این ســـادگی را همه بزرگان منطق و فلســـفه
ً
نفهمیدن ــد ،بع ــدا زبان به اهانت به این آقایان گشـــودند و با شـــهامت کامل گفتند:
«اینها قرآنش ــان کتابهای ارسطو اس ــت ،آن را اصل میدانند و قرآن را بر اساس آن
ً
تفس ــیر میکنند ».که خب این تعبیر شرعا گفتنش جایز نیست ،چه برسد به اینکه
انس ــان در مألعام بگوید و در یک همایش ضبط بشـــود و پخش بشود .حاال اگر ٔ
بنده
حقیری مثل اینجانب بیاید به ایشان انتقاد کند ،آیا سزاوار است در پاسخ انتقاداتی
یش ــود بهآن صورت ش ــروع کنند به تندی کردن؟ ّاول بگویند :میآیم
که به ایش ــان م 
نشـــاء اهلل یـــاد بگیریمّ ،
البتـــه اینها بحثهای
مش ــهد فلس ــفه درس میدهم -که ا 
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منطقی اس ــت و ربطی به فلس ــفه ندارد  -و بعد هم شـــروع کنند به اســـتهزاء کردن و
تحقیر کردن؟
خواه ــش بنده این اس ــت که ّ
حتی اگر ّ
تصورشـــان این اســـت که بنده اشـــتباه
میکنم و فکر میکنند که برداش ــت خودشـــان از عبارات منطقیین درست است و
همه منطقیها و این بنده ناچیز اشتباه فهمیدیم ،این بار بنشینند منصفانه بدون
طعن ــه و بدون زخم ز ب ــان و اهانت و تحقیر ،این مطلب را توضیح دهند .یک نقد و
انتقاد ،اینهمه برخوردهای غیر اخالقی و استهزاء و تمسخر ندارد.
جمعبندی تعریف یقین در کالم منطقیون
بههرح ــال ای ــن توضی ــح اجمال ــی از تعریف یقیـــن در کالم منطقدانـــان ما بود.
جمعبندی عرایض این است که:
یقی ــن از نگاه منطقدان ــان ما عبارت اســـت از یک اعتقاد جـــازم که جزمش،
جزم پایدار باشد و قضایای یقینیه همان یقینهای پایدار هستند ،یقینهایی که
انس ــانوقتی ب ــه آن ّ
توجه میکند نهفقط احتمال خـــاف در آن نمیدهد ،میداند
در آین ــده ه ــم هرگز احتمال خالف نخواهـــد داد و این اعتقادش اعتقادی اســـت
ک ــه ُ
الیمک ــن زواله .هر وق ــت ما با ّ
قضیهای برخـــورد کردیم و وقتی تـــاش کردیم در
آن ش ــک کنیم ،دیدیم نمیتوانیم نتیجهاش این اســـت کـــه آن قضیه را میتوانیم
ّ
بهعن ــوان ی ــک پایه و مبنا ق ــرار بدهیم و بر اســـاس آن بنیاد تفکرمـــان را پایهگذاری
کنیم.
ای ــن روش ــی که منطقدانان ما در ســـاختن بنیان علوم عقلـــی دنبال کردند یک
ً
ـا فطری اس ــت و هیچ انس ــانی هم در عالم ،راهی غیـــر از این نداردٔ ،
همه
روش کام ـ
انس ــانها بر اس ــاس همین علم و آ گاهی و یقینشان میاندیشند .فقط تالش بر این
است که آجرهای زیرین این کاخ علم و دانش را به گونهای محکم کنیم که بعدها
فرو نریزد .لذا به اعتقاد جازمی که در نگاه ّاول جازم است ،ولی وقتی تالش کنیم در

224

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ً
آن شک کنیم در آن شک ایجاد میشود ،نمیشود اعتماد کرد ،باید حتما استواری
کافی را داشته باشد.
یقین اصولی و منطقی
در مکاتبۀشان گفتند که حقیر بین یقین اصولی و یقین منطقی خلط کردم .ولی
ٔ
جلسه گذشته هم توضیح دادم منتهی ایشان عنایت نکردند؛
اینطور نیس ــت ،در
قطع اصولی عبارت اس ــت از اینکه انسان نسبت به مسئلهای اعتقاد داشته باشد
و احتم ــال خالف هم نده ــدّ ،
اعم از اینکه به خودش فشـــاری بیاورد تا تشـــکیکی
کند یا نه که این همان چیزی اس ــت که بعضی از منطقدانان به آن میگویند یقین
بالمعنیاالعمّ .اما قطع منطقی یا یقین منطقی آن است که انسان احتمال خالف
ندهد ّ
حتی وقتیکه تالش برای ش ــک میکند و خـــودش را از عادات و اخالقیات و
امثال اینها خالی میکند؛ پس قطع اصولی ّ
اعم از قطع منطقی است -گرچه هر دو
ّ
ثبوتی-اما یکی مطلق عدم احتمال خالف
معیارش ــان معیار اثباتی است نه معیار
است و دیگری باالتر از این است یعنی عدم احتمال خالفی است که ثابت و پایدار
باش ــد و از این معیار اثباتی که در کالم منطقیین آمده اســـت ،انســـان در چارچوب
نظر ی ـ ٔـه صدق پی ب ــه صدق ثبوتی قضایا میبرد و هیچ راه دیگـــری غیر از این وجود
ندارد.
در آخرین س ــخن اش ــاره کنم به اینکه بزرگوارانی از منطقیین که قید مطابقت با
ّ ّ
واقع را بهعنوان یک قید افزوده در تعریف یقین اخذ کردند به این تفکر شکاکیت و
سوفسطاییگری که در کالم جناب سبحانی و گذشتگان مثل مرحوم میرزا مهدی
اصفهان ــی آمده اس ــت ،دام ــن زدند چـــون ارزش یقین به خودش اســـت و صدقش
یش ــود .مطابق با واقع را نباید بهعنـــوان قیدی اضافه در
هم از خودش منکش ــف م 
ّ
قضیۀ یقینی لحاظ کرد و عرض کردیم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و دیگرانی هم
پنداشتند که از آنجاییکه مطابقت هیچوقت قابل کشف نیست -چون ما جدای
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از طریق یقین راهی به واقع نداریم -پس قضایای یقینی نداریم؛ نه اینطور نیست،
خود یقینی بودن کاشف از مطابقت هم هست.
انشاءاهلل که این چند کلمه سبب بشود که ما بتوانیم نظام صحیح تولید دانش
را بشناسیم و بر اساس مبنای استواری دانش خودمان را پایهگذاری کنیم و مبتال به
ّ
شک و سفسطه در عقاید حقه نشویم.
ّ
محمد و ءال ّ
صل علی ّ
محمد.
اللهم
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نشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی
ّ
محمد و ءاله ّ
سیدنا ّ
صلی اهلل علی ّ
الطاهرین.
بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم و به نستعین و
ّ
بن ــده بحث ــی را در خصوص ٔ
نظریه فیلســـوفان در باب یقیـــن در مقدمات برهان
ً
در طول س ــالهای گذش ــته مطرح میکردم و اخیرا در مشهد و اصفهان مطرح شد.
ّ
خب این موضوعی اس ــت که از زمان ارســـطو به این ســـو بهصورت روشـــن و شفاف
مطرحشده است ،حاصل سخن این است که فیلسوفان برای برهان نوعی از یقین
مقابل
تعریف میکنند که آن را یقین به معنای اخص یا یقین ضروری میدانند ،در
ِ
یقی ــن عام که عبارت اس ــت از حکم به نســـبت میان محمـــول و موضوع بهصورت
یقینی بی آنکه در مقابل آن ،ما حکم به امتناع نقیضش کنیم .از دیدگاه فیلسوفان،
ما دو نوع یقین داریم؛ یکی یقین به اثبات حکم محمول برای موضوع ،بدون اینکه
هی ــچ گونه احتم ــال نقیضی بدهی ــم و دوم اینکه حکم کنیم بر نســـبت محمول بر
موضوع ،به گونهای که بدانیم که هرگز این حکم نقض نمیشود و در هیچ شرایطی
امکان نقیض این حکم وجود ندارد.
ای ــن مطلب ــی اس ــت ک ــه از زمان ارســـطو مطرحشـــده اســـت و در آثار بـــزرگان از
دوره معاصر آمده استّ .
منطقیین و فالس ــفه از زمان فارابی و شیخ الرئیس تا ٔ
البته
ً
طبیعت ــاآنجا چون جلسـ ـهای خیل ــی مختصـــر و مخاطبان حاضر هـــم مخاطبان
ّ
ّ
ّ
عا مت ــری بودند ،من از معاصرین عباراتی را مرحـــوم مظفر و از مرحوم علمه] حلی[
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ً
خواندم که آنجا صریحا گفتند« :نعنی بالقین اعتقاد الشـــیء علی ما هو علیه» که
این یقین بالمعنیاالعم است «و اعتقاد امتناع النقیض» با این اعتقاد که نقیض
این گزاره هم ممتنع باشد.
یکی از اس ــاتید جوان ٔ
حوزه ّ
علمیه مشـــهد ،اشـــکال کرد که این تعریف شـــما و
ّ
تلقی شما از منطقیین درست نیستّ .
البته پاسخی اجمالی دادیم و بنده ایشان را
ارجاع دادم به اس ــاتید فلسفه ٔ
حوزه مشهد تا بهاشتباه خودش پی ببرد و الزم نباشد
من نسبت به ایشان جس ــارتی کنم و نشان بدهم ایشان عبارات بزرگان را ندیدند یا
ّ
درس ــت تلق ــی نکردند .خب این را حمـــل بر این کردند که بنـــده میخواهم اهانت
کن ــم ،نه اهانتی در کار نبود .این مطلب هـــم برخالف نصوص عبارت منطقدانان
ً
ما اس ــت و اساس ــا خالفی در این جهت بین هیچ کدام از منطقیین از آغاز تا کنون
نیست و هیچ کدام از اساتید منطق هم تا کنون بر خالف این سخن نگفتند .شرح
کتب برهان وجود دارد ،نوارهایش هس ــت ،کتب شـــرح منطق هســـت که دوستان
ّ
میتوانند این را ببینندّ ،اما چون اصرار کردند و عباراتی را خواندند که مدعایشان را
ک ــه اینجا یقین به معنای اخص این نیســـت که من میگویم ،تأیید کند من مجبور
یش ــوم عبارات را روشن کنم و نش ــان بدهم که ایشان چقدر بر خطا است و ّ
حتی
م 
ظاهرا عبارات قوم را ندیدند یا ّ
حتی عبارات را میخوانند و ّ
متوجه نیس ــتند که این
تعابیری که میخوانند معنایش چیست؟ این را روشن خواهم کرد.
ّ
البته نس ــبتی را به من میدهند که من آنجا ّادعا کردم که از دیدگاه فیلســـوفان
یقین به معنای خاص آن چیزی است که عالوه بر یقینی که ما در مقام اثبات داریم
بای ــد در مقام ثب ــوت هم برویم پیدا کنیم و نشـــان بدهیم که قابلیـــت زوال خارجی
ندارد .من چنین س ــخنی نگفتم و بارها در همان سخنرانی و سخنرانیهای دیگرم
ً
تصریح کردم برای فیلس ــوفان چنین امکانی وجود ندارد ،کســـی که اساسا علم را از
طریق صورت و مفهوم میداند هیچ گونه دسترس ــی به عالم خارج ندارد .سخن در
این بود که اگر کسی ّادعای امتناع نقیض کند باید عالوه بر یقین عام یک الزم دیگر
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را بپذی ــرد و آن این اس ــت که نقض محمول از موضوع ،ممتنع اســـت و امکانپذیر
نیس ــت .ای ــن را حاال توضیح خواه ــم داد که این امتناع و ضـــرورت به صراحت در
ً
عبارت منطقدانان ما از زمان فارابی به این س ــو آمده اس ــت و اصال محل اختالف
نیست.
توضیح معنای یقین بالمعنی االخص
نکتـ ـهای ک ــه اینج ــا میخواهم اش ــاره کنم را از همیـــن بحث اخیر شـــروع کنم،
ببینید :ایش ــان ّ
توجه ندارند به اینکه عبارت منطقدانان در اینجا اختالفی نیســـت
برداشتی هم از یقین در ذهن شریفشان است که میگویند« :یقین به معنای اخص
آن چیزی است که انسان حکم کند ،نسبت محمول به موضوع را اثبات کند و اگر
به خودش فش ــار نیاورد و یقین داش ــته باشد ،میشـــود یقین عامّ .اما اگر به خودش
فش ــار بیاورد ،س ــعی کند اشکال کند و ایراد بگیرد ،بعد هم ببیند نه مثلاینکه این
گزاره ثابت اس ــت و یقین برقرار اس ــت ،میگوییم یقین بالمعنی االخص» .هیچ جا
از فش ــار و به تعبیر ایشان ور رفتن (؟!) ،سخن گفته نشده است! عبارات را خواهم
ّ
خوان ــد ،تفاوت میان یقین بالمعنی االخص و یقیـــن بالمعنیاالعم در وجود علتی
است که فاعل شناسایی آن را نسبت به ّ
قضیه پیدا میکند .تصریح میکنند که اگر
ِ
ً
در نسبت میان محمول و موضوع ،شما صرفا حکم و نسبت را یافتید و یقین کردید،
ّ
ٔ
موجبه میان محمول و موضوع را یافتید در آنجا
این یقین عام اس ــتّ .اما اگر علت
ّ
حکمتان یقینی است و این یقین قابل زوال نیست ،چون شما به علت دست پیدا
ّ
کردید و فرض عدم وجود علت ،مستلزم تناقض است.
من از این بحث آخر ش ــروع میکنم چون ایشـــان آمدند بعضـــی عبارات مرحوم
ّ
ّ
ّ
مظفر و علمه]حلی را نقل کردند و [ اهانت کردند که اینها نفهمیدند ،اینها منطق
بلد نبودند ،عبارتهایش ــان عبارات دقیقی نیســـت ،این مـــع اعتقاد امتناع النقیض
ً
احتمال وجود
معنایش این نیست که اصال نقیض گزاره ممتنع است و اینکه عقل
ِ
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نقی ــض گ ــزاره را به هیچ روی نمیده ــد را قبول نکردند و بعد ایـــن را حمل کردند بر
قانون احتماالت.
این هم یکی از غرائب این س ــخن اســـت که بله فیلسوفان ما یا منطقدانان اگر
در باب تجربه س ــخن گفتند و گفتند تجربه مبتنی بر یک قیاس خفی اســـت ،این
مبتنی بر یک قانون احتماالت اس ــت ،احتمال کم میشود و کم میشود و حاال آن
ً
زمان قانون احتماالت را نمیدانس ــتند اینطوری گفتند .این واقعا از آن حرفهای
ً
ً
عجیبی است که کسی ظاهرا نه قانون احتمال را میداند و نه اصال سخن منطقیین
ً
و تفاوت میان این دو مبنا را نمیشناسد .حاال من این را روشن کنمّ :اوال که ایشان
ّ
اهانت کردند که این عبارت در بین متأخرین پیدا شـــده اســـت ،کسانی که منطق
ّ
نمیدانند ،خب من در آن یادداشت به ایشان گفتم چرا شما عبارت مرحوم علمه
را که به صراحت همین تعبیر علم بامتناع نقیض را آوردند معنا نمیکنید؟ نشـــان
خواهم داد که ّ
متأس ــفانه ایشان در عبارتها گزینشـــی برخورد میکنند و در جایی
ً
ّ
تمسک میکنند که حرف خودشان به ظاهر در آنجا وجود دارد که اصال هم اینطور
ً
اصال ّ
متوجه نشـــدند ،عبارت را میخوانند و
نیس ــت ،خواهم گفت آن عبارتها را
ً
اصال توضیح نمیدهند!
ّ
تبیین نظر علمه در تعریف یقین
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّاوال مرحوم علمه در اینجا عین عبارت مرحوم مظفر و عبارت مرحوم عل ٔمه حلی
ّ
را دارد .اگر شما میخواهید علمه طباطبایی را هم تجهیل کنید و بفرمایید ایشان
نفهمیدند ،رشتهشان منطق نبوده بسم اهلل .من عکس این عبارتها را میگذارم در
مجموعه ،دوستان عین عبارت را ببینند.
ایشان میفرمایندّ :
«ثم ّإن الذي يطابقه التصديق في نفس األمر و إن كان ممتنع
االنق ــاب ّ
عما هو عليه…» ،ایش ــان دارند بین مقام نفساالمـــر و مقام باور و تصدیق
ذهنی فرق میگذارند .میگویند :قضایایی که ما نسبت به آنها یقین داریم حتی به
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ً
همین یقین ضروری ،لزوما در خارج ضروری نیستند .این بحث از قدیم مطرحشده
ضروری در
اس ــت ،در آثار ش ــیخ هست ،هم در شفا ،هم در اشـــارات که گفته شده
ِ
منطق ،آنهم در باب برهان ،معنایش ضرورت گزاره در خارج نیس ــت .شاهد کالم
ایش ــان در اینجاس ــت که میفرمایندّ :
«لكن التصديق به ّربمـــا كان تصديقا ّ
يقينيا
ّ
بالعلم بضرورة النس ــبة مع العلم بامتناع نقيضها» .این عین عبارت علمه اســـت.
ّ
لکن تصدیقی که در اینجا محل کالم ما اســـت گاهی اوقات تصدیق یقینی است
ضرورت نسبت داریم ،عالوه
که عبارت است از تصدیق یقینی بهصورتی که علم به
ِ
بر آن چیزی اضافه هم داریم که علم به امتناع نقیض است .اینیک حالت؛ حالت
دوم« :و ربم ــا کان تصدیق ـ ًـا ش ــبیها بالیقین» که این دیگر ٔ
نظریه خود ایشـــان در این
ّ
باب است که میدانیم مرحوم علمه یقین عام را قبول ندارند .ایشان معتقدند یقین
ّ
عامی که فیلس ــوفان و منطقدانان میگفتند و همینطور اصولیین بهعنوان قطع به
آن باور دارندّ ،
ظن متآخم به یقین یعنی یک نوع اطمینان متراکم است .این بحث
ً
دیگری است که اصال ربطی به مانحن فیه ندارد که ایشان در عباراتشان از آن شاهد
ّ
میآورند ،این نقدی اس ــت که مرحوم علمه نســـبت به یقین عـــام دارند و ربطی به
یقین خاص که محل کالم ما است ندارد.
ایش ــان میفرمایند یا یقین همان یقین ضروری است که امتناع نقیضش را باور
ً
داریم یا همان یقینی اس ــت که یقین عام اســـت که ایشـــان میفرمایند این ،شـــبیها
ٔ
حاشـــیه بر اصول این را توضیح
بالیقین اس ــت .توضیح هم دادند ،هم اینجا هم در
دادن ــد« :و ه ــو التصدیق الذی لیس معه العلـــم الثانی البالفعـــل و ال بالقوة القریبة
ً
من الفعل» 1.پس اگر علم به امتناع نقیض باشـــد (ظاهرا «نباشـــد» مقصود است)،
ولی علم به نس ــبت داشته باش ــیم و احتمال خالف هم ندهیم ،منطقدانان این را
 .1رسالة البرهان ،ص  .12در پاسخ های حجةاالسالم والمسلمین وکیلی چند بار بیان شد که مقصود از
امکان در این عبارت عالمه امکان احتمالی اســت نه امکان عقلی .شــاهدش هم بیان شــد که چندخط
عقــب تــر مرحــوم عالمه میفرمایندّ :إما أن يصــدق بعد ّ
تصور النقيض بامتناعــه أو ال يصدق ،أي يحتمل
نقيضه ،أي يحتملها؛ و هو الحكم باإلمكان .برهان ،ص.۱۱
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یقین عام میدانند ّاما ایشان میفرمایند که نه این یقین عام نیست ،این شبه یقین
ّ
استّ .اما سخن در این است که یقین ّ
خاصی که مرحوم علمه اینجا بیان میکنند
ٔ ّ
عالمه حلی
و تا آخر کتاب برهان بر آن تأ کیددارند ،همین تعریفی است که مرحوم
ّ
و مرحوم مظفر و دیگران گفتند.
تاریخچه یقین در فلسفه
ً
برای اینکه روش ــن بشود این بحث اساســـا ریشههای تاریخیاش چیست؟ من
ب ــه نخس ــتین آثار منطقدان ــان میپردازم از فارابی شـــروع میکنم ،عبارات شـــیخ را
میخوانم بعد میگویم جالب است که ایشان میفرمایند بله منطقدانان اصلی ما
ش ــیخ و فارابی هستند ولی خودش ــان به کتاب التحصیل بهمنیار ارجاع میدهند
و نش ــان میدهم آن قس ــمتی از کت ــاب التحصیل را میخوانند کـــه ربطی بمانحن
ً
اصال ّ
توجه هم
فیه ندارد ،آن بخش اصلی کتاب التحصیل را نمیخوانند و ایشـــان
ً
عینا عبارت اشـــارات
ندارند به اینکه این عبارت که از التحصیل دارند میخوانند 
است ،بدون هیچ گونه تفاوتی و ایشان میگویند« :نه؛ التحصیل تقریر خیلی خوبی
از ش ــفا ارائه داده اس ــت» .نهآقا این عین عبارت اش ــارات اس ــت ،1مرحوم شـــهید
مطهری هم که این نس ــخه التحصی ــل را تصحیح کردند در پاورقـــی آوردند که این
ً
عبارات درست مأخوذ از اشارات شیخ است و اصال این قسمت از عبارت شیخ و
التحصیل ربطی به تعریف یقین ندارد و نشان میدهم که هم شیخ و هم بهمنیار در
جای دیگری از کتاب خودشان یقین را معنا کردند و باید ایشان آن را میخواندند و
توضیح میدادند که خواهم خواند.
مرحوم فارابی در کتاب برهانشان در دو جا به صراحت این معنا از یقین خاص
و ع ــام را توضی ــح دادن ــد؛ یک ــی در صفحـــه - 25از تصحیح دارالمشـــرق لبنان که
 .1در کلمات حجةاالســام والمســلمین وکیلی صحبتی از شــفا نشده بود .تنها بیان شده بود که عبارات
بهمنیار متخذ از شیخ است .اینکه ایشان اعتراض میکنند که آقای وکیلی توجه نداشته که این عبارات
از اشارات است و بعد هم این ادعا را تکرار میکنند ظاهرا خالی از وجه است.
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تصحیح خوبی هم هست و من ازاینجا میخوانم و عکسش را هم میگذارم و حاال
ّ
تکههاییاش را بخوان ــم و ّ
بقیهاش را خود دوســـتان از متن خواهند دید-1
مجب ــورم
میفرمایند« :والتصدیق منه ٌ
یقین و منه ما لیس بیقین و الیقین منه ضروری و غیر
ظاهر ّأن اسم العلم یقع علی الیقین الضروری اکثر من وقوعه علی ما لیس
ضروری و ٌ
بیقین أو ّالذی هو ٌ
سم ذلک َ
فلی ّ
یقینو لیس بضروری ُ
العلم الیقینی ».
میفرمایند :تصدیق دوجور است یا یقینی است یا غیر یقینی و یقین هم دو جور
اس ــت ،یکی یقین ضروری و یک ــی یقین غیر ضروری ودر ادامـــه میفرمایند در بین
یش ــود علم -چون میخواهند بگویند علم یقینی چیســـت که
م ــردم وقتی گفته م 
ً
بعد بفرمایند برهانهمان علم یقینی است -میفرمایند ٔ
واژه علم در بین مردم غالبا
بر همین یقین ضروری اطالق شده است ،بیش از آنکه بر ٔ
گزاره غیر یقینی یا یقینی
غیر ضروری اطالق بشود .چون این چنین است پس بنابراین ما از این به بعد یقین
ض ــروری را ک ــه در منطق و در باب برهان با آن ســـروکار داریـــم از این به بعد نامش را
میگذاریم علم یقینی.
حاصل چه شد؟ اینکه از دیدگاه ایشان در برهان ،ما یقین ضروری میخواهیم،
اس ــم این را هم از این باب میگذاریم علم یقینی ،بعد میفرمایند «والعلوم الیقینی
ثالثة» ،علم یقینی که ما در منطق با آن سروکار داریم این سه تا مطلب است که کار
ً
به این ندارم .خود ایش ــان برای اینکه روشـــن بشـــود که دقیقا در کجا بحث را ایشان
ً
ب ــه صراحت آوردند در چند صفحه قبل از این دقیقـــا یقین را توضیح میدهند که
2
یقینی که در برهان وجود دارد به چه معنا است.
در صفح ـ ٔـه  21از هم ــان ابتدا میخوانم «و لنقل اآلن فـــى اليقين و فيما يحصل
عن ــه اليقين ،فنقول :ان اليقين منه ض ــرورى و منه غير ضرورى .فاليقين الضرورى
ه ــو ان يعتقد فيما ال يمكن ان يكون فى وجـــوده بخالف ما هو عليه انه ال يمكن ان
 .1ر.ک ضمیمۀ اول :مستندات حجةاالسالم سبحانی در نشست آخر.
ٔ
نشرمکتبه آیة اهلل مرعشی .
 .2المنطقیات للفارابی ،ج  ،1ص ،272
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ً
يك ــون بخالف م ــا اعتقد اصال و ال فى حين ما» .یقین ضروری آنی اســـت که در آن
ّ
دو ت ــا اعتقاد کنار ه ــم داریم -من میخواهـــم بگویم آن عبارتی کـــه مرحوم علمه و
ّ
مرح ــوم مظفر آوردند ترجمۀ همین اس ــت و خیلی روشـــن این را بیـــان کردند ،اینجا
ّفنیتر با تعابیر خاص بیان شده است -یقین ضروری چیست؟ یقین ضروری این
اس ــت که اعتقاد پیدا بش ــود ممکن نیســـت این گزاره در خارج بخالف ما هو علیه
باش ــد -یعنی یقین داشته باشیم محمول نسبتش با موضوع در خارج وجود داشته
ً
باشد -عالوه بر اینکه میدانیم که خالف آن گزاره در خارج نیست ،اصال و در هیچ
مورد دیگری ،در هیچ لحظۀ دیگری ممکن نیســـت که به خالف این اعتقاد باشد.
ً
وقـــت ما فقط» تفاوتی که
مقابلش چیس ــت؟ «و غیر الض ــروری هو ما کان یقینا فی ٍ
دارند میگذارند این است که اگر یقینی مربوط است به زمان خاصی یعنی من فقط
علمدارم به نس ــبت محمول و موضوع در این شـــرایط خاص ،این میشود یقین غیر
ضروری؛ و یقین ضروری این اس ــت که من اعتقاد دومی داشـــته باشم که احتمال
خالف آن را در هیچ ش ــرایطی و در هیچ فرضی ندهم ،یعنی اثبات کنم که نقیض
ً
1
اصال ممکن نیست.
ّ
بعد خود ایشان میفرمایند« :اما الضرورى فانه ال يمكن ان يتبدل فيصير كاذبا،
ب ــل يوجد دائما على ما هو حاصل فى الذهن من ســـلب وحـــده او ايجاب وحد ه و
ً
ّ
ّ
ّأم ــا غیر الضروری فإنه ُیمکن أن یتب ــدل فیصیر کاذبا و اليقين الضرورى انما يمكن
ان يحصل فى االمور الدائمة الوجود مثل ّأن الکل أعظم من الجزء» یعنی اآلن یقین
 .1اینکــه امتنــاع نقیــض در خــارج بایــد اثبات بشــود و بــرای آن دلیــل اقامه شــود را از کجای عبــارت بیان
میفرمایند؟ اینکه احتمال خالف را در هیچ شــرایطی و در هیچ فر ضی ندهم چطور مســتلزم اینســت که
اثبات کنم که امتناع نقیض ممکن نیســت که ایشــان بین این دو عبارت از یعنی اســتفاده کرده اند و بر
همیــن اســاس در جــای دیگری فرموده بودند که تا من دلیلی اقامه نکنــم نمیتوانم علم پیدا کنم که آنچه
تصدیق میکنم مطابق واقع هست یا نه؟!
یکی از نقاط اصلی اختالف اینجاست که آیا برای اینکه من به چیزی یقین داشته باشم آیا عالوه بر اینکه
هیچگونه احتمالی نمیدهم باید دلیلی هم برای آن اقامه کنم یا اینکه همین که احتمال ندهم که در خارج
نقیض این قضیه ثابت باشد کافی است .از این عبارت چیزی بیش از احتمال ّاول استفاده نمیشود.
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ً
است ]ولی ممکن است بعدا کاذب شود[ و در اموری که همیشه هست ]حاصل
یش ــود[  -که حاال بع ــد معنا میکنم که این مطلب بهصـــورت دقیقتر در عبارت
م 
شیخ و دیگران آمده است که دائمة الوجود مصادیقش چیست؟ -
ّ
بع ــد ادامه میدهندّ :
«فإن ه ــذا االمر]االمر الدائم الوجود[ ُ
الیمکن أن یتبدل و ّاما
ّ
ّ
غیر الضروری فانما َیحصل فی المتنقلة المتبدلة الوجود» یقین ]غیر؟[ ضروری در
ّ
ّ
ّ
«بأنک ٌ
قائم و ّأن
اموری که تنقل و تبدل وجودی دارند اس ــت مثلاینکه یقین داریم
ً
ّ
زیدا فی الدار و أشباه ذلک».
باز حاال اگر فرصت کردم عرض میکنم که ایشـــان خیلی اســـتغراب کردند که
چگونه ممکن اس ــت که منطقیان قضایای مشـــاهداتی را از این نوع یقین بدانند و
ّ
توجه نکردند که مشاهداتی که آنها میگویند شرایطی داردّ .أنک ٌ
قائم یقین ضروری
نیس ــت ،آنها در آنجا گفتهاند که منظور مشـــاهدات خاصی است .در منطق شفا
هس ــت و در آث ــار دیگر هم هس ــت .خ ــود فارابی میگویـــد که در مشـــاهدات منظور
مواردی است که نسبت محمول با موضوع یک نوع ضرورت پیدا میکند ،مثال هم
ً
مرئی .پس اگر من به ّأنک ٌ
میزنند به الس ــواد ُ
قائم یا ّأن زیدا فی الدار ،یقین دارم ولی
ای ــن یقین قابل تبدیل اس ــت (به تبدیل موضوع یا به تبدیـــل ذهن من) ]این یقین،
یقین ضروری نیست[1
 .1امور جزئی که قابل مشــاهده ّ
حســی هســتند متغیرند و در نتیجه ضروری نیســتند .معنای این ســخن
ّ
جناب آقای ســبحانی اینســت که مشــاهدات فقط در صورتی که کلی باشــند میتوانند یقینی بالمعنی
ّ
االخــص باشــند! چنانکــه مثــال میزننــد بــه «الســواد مرئی» کــه موضــوع در آن کلی اســت .با اینکــه تمام
منطقیان گفته اند که مشاهدات و متواترات همه قضایای جزئی هستند .برای مشاهدات مثال میزنند به
«الشمس مضیئه» یا «لنا الفکرة والغضب» وبرای متواترات هم مثال میزنند به «علمنا بوجود مکه وبغداد
و جالینوس و افالطن و»...همچنین «علمنا بوجود نبینا محمد؟ص؟»
در پاسخ خواهد آمد که یقین ضروری در این عبارات و عبارات شیخ الرئیس غیر از یقین بالمعنی االخص
ّ
مظفر است که از ابتدا شامل قضایای ّ
جزئیه مثل مشاهدات و متواترات و
عبارات –برای مثال -مرحوم
در
ِ
ّ
برخی از حدسیات نمیشود و پر واضح است که السواد مرئی (اگر "ال" در "السواد" را دال بر جنس بگیریم
ّ
ّ
که ظاهر هم همینســت) ّ
تجربیه اســت نه محسوســه و معلوم نیســت که چطور ایشــان کل ِی سواد را
قضیۀ
َ
مشاهد دانستهاند؟!!
به هر حال کاش ایشان برای متواترات هم چنین مثالی میآوردند ونشان میدادند که چطور منطقیان
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شاهد داریم برای این«:و الضرورى هو الذي مقابله ممتنع فى الوجود فهو لذلک
ّ
ّ
ممتنع من الوجود فمقابل اليقين

کاذب ممتنع .و غیر الضروری هو الذی مقابله غیر
ٍ
غي ــر الضرورى كاذب ممكن الوجود و مقابل الضرورى كاذب ممتنع الوجود ،فاذن
الكاذب منه محال و منه ما ليس بمحال».
یقین ضروری آن چیزی است که مقابلش ممتنع الوجود است و نهتنها کاذب
است بلکه ممتنع است ،و غیرضروری آنی است که مقابلش کاذب است ّاما ممتنع
1
نیست ،کاذب است یعنی من اآلن یقین دارم اآلن احتمال نقیض نمیدهم.
دیگ ــر ب ــا چه تعبیری بای ــد بگویند که ما یقین خـــاص را به اینکه یـــک خرده به
خودمان ور برویم معنا نکنیم؟ میفرمایند نقیضش ممتنع الوجود اســـت تا عقل به
ّ
امتن ــاع وجود گزاره حکم نکند -همان تعبیر مرحوم علمه -یقین معنی االخص به
وجود نمیآید .برای اینکه کسی باز اشکال نکند که این ممتنع یعنی چه؟ میگویند
ٌ
محال و منه ما لیـــس بمحال» ،بنابراین ّ
قضیـــه کاذب مقابل
«ف ـ ِـاذن ال ــکاذب منه
این قضیه ،بعضیهایش هس ــت که محال اســـت و بعضی از آن هست که محال
نیس ــت .آنی که محال نیس ــت مثل ]مقابل[ ّ
قضی ٔه یقین بالمعنیاالعم یعنی یقین
غیر ضروری و آن چیزی که محال است]مقابل[ یقین ضروری است.
متواترات را به این معنی یقینی میدانستند؟
در این سخنان ،جناب آقای سبحانی تالش کردند که نشان دهند آن اشتباهی که به منطقیان در یقینی
ً
شمردن قضایای تجربی و حسی ومتواتر و  ...وارد دانسته بودند ،اشتباهی بسیط و ساده نیست ّاما ظاهرا
چندان موفق نبوده اند! ایشان در این سطور ّادعا میکنند که منطقیان هیچ کدام اختالفی ندارند که برای
یقینــی بــودن یــک گزاره ،باید ثبوت محمــول برای موضوع در خارج ضروری و دائمی باشــد و اختالف آنها
فقط در مصادیق است.
یعنی به نظر ایشــان منطقیان ملتفت نبوده اند که خورشــید گرچه در حال حاضر نورانی اســت ّاما ممکن
اســت در آینده تاریک شــود! یا نمیدانستند که ممکن اســت ما زمانی خالی از شهوت و غضب باشیم!!
و بــاز دقــت نکردنــد که مکه و بغداد ممکن اســت روزی ازبین بروند کما اینکه مدتها وجود نداشــتند پس
وجودشان ضروری نیست!!! و بد تر دقت نکردند که افالطون و جالینوس هم اکنون هم نیستند با این حال
گفته اند که بنا بر تواتر وجودشان یقینی و ضروری و دائمی است!
 .1المنطقیــات للفارابــی ،ج  ،1ص ( 268عبــارت «فهــو لذلــک کاذب ممتنع» و «غیر الضــروری هو الذی
مقابله غیر ممتنع من الوجود» از این نسخه ساقط شده)
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ّ
ّ
عب ــارت را ببینید« :و الیقین الضروری و الوجود الضروری ینعکســـان فی اللزوم
ً
ً
ّ
ّ
فإنم ــا ّ
یتقی ــن یقینا ضرور ی ــا فهو الضروری الوجـــود و ما هو ضـــروری الوجود فالیقین
یقین ضروری » ٔ
الت ــام به ٌ
گزاره یقین ضروری و تحقق این شـــیء در خارج بهصورت
یش ــوند ،یعنی چیزی را که مـــا یقین ضروری داریم در
ض ــروری ،در لزوم منعکس م 
خارج ضروری الوجود اس ــت و آن چیزی که ضروری الوجود است ،ما نسبت به آن
یقین ضروری داریم .پس بحث یقین ضروری مربوط به اینکه من قانون احتماالت
و اینکه به ذهنم فش ــار بیاورم نیس ــت ،بلکه بحث ضرورت وجود در خارج اســـت
و ب ــه دلی ــل همین ضرورت وجودی که عقل مییابد امتنـــاع نقیض را درواقع اثبات
ّ
میکند؛ یعنی تحقق نقیض گزاره را محال میداند.
ّ ُ ّ
ّ
مات التی تیقن بها هذا
در انتهای این بخش جناب فارابی میفرمایند« :والمقد
ّ ٌ
ّ ٌ
جزئی ــة» ،یقین ضروری که ما گفتیم مقابلش محال اســـت و
الیقی ــن ّإما کلیة و ّإما
ّ
وجودش ضروری اس ــت این خودش دوگونه است :هم کلی دارد و هم جزئی ،یعنی
ً
ایش ــان قضایای جزئیه ضروری ب ــه همین معنای باال را قبـــول دارد که بعدا هم بحث
1
کردند.
ّ
 .1عبارت کامل به این صورت است«و المقدمات التي تيقن بها هذا اليقين اما كلية و اما جزئية .و لنجعل
ّّ
ّ
نظرنا من هذه فى الكل ّيات وحدها ،النها هى التي تستعمل فى العلوم اكثر ذلك ،و الن النظر فى الكليات
قد ينتظم الجزئيات» .المنطقیات للفارابی ،ج ،1ص. ۲۶۹
مشــار الیــه در هــذا الیقیــن ،یقین ضروری نیســت بلکه مطلق یقین اســت و همانگونه که بیان شــد یقین
ضروری در جزئیات تحقق پیدا نمیکند.توضیح اینکه جناب فارابی در این فصل ابتدا به تبیین معنای
یقین در منطق و تفاوت آن با سائر تصدیقات میپردازند« :و اليقين هو ان نعتقد فى الصادق الذي حصل
التصديق به انه ال يمكن اصال ان يكون وجود ما نعتقده فى ذلك االمر بخالف ما نعتقده ،و نعتقد مع ذلك
ّ
فى اعتقاده هذا انه ال يمكن غيره» همان ،ص .۲۶۷
این تعریف ،همان تعریف یقین بالمعنی االخص است که شامل جزئیات هم میشود و مقصود از امکان
در این عبارت ،امکان احتمالی اســت چرا که در ادامه میفرمایند «:و المقارب من هذا اليقين ،اما ان ال
يشعر بمعانده او يشعر به ،و يكون ما يشعر به بلغ من خفائه الى مقدار ما ال ينطق عنه ،او الذي يعسر عناده».
همان.
یعنی مقارب به این یقین ،آن تصدیقی است که ّ
توجه به احتمال خالف در آن نیست و یا احتمال خالف
در آن مخفی اســت .پس امر دائر مدار عدم امکان و احتمال نزد شــخص اســت نه عدم احتمال خالف در
ّ
خارج و نفی امکان عقلی( .این مقارب به یقین هم همان چیزی است که در کالم متأخرین به یقین
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ً
همی ــن ج ــا من قب ــل از عبارت مرحوم شـــیخ ،به نکتـــهای که ظاهـــرا یک خرده
ّ
تصور ایش ــان را به هم زده است اش ــاره کنم :اینکه مصادیق یقین ضروری چیست
قضیهّ ،
و کدام ّ
ن بحثی است که
قضیه یقینی ضروری بالمعنی االخص اســـت ،ای 
ّ
بی ــن منطقدانان اختالف بوده اس ــت .مرحـــوم علمه هم بعضیهـــا را قبول دارند و
ً
اصال چیز ّ
خاصی نیســـت .مهم
بعضیها را قبول ندارند .دیگران هم گفتهاند و این
این است که فیلسوف ما میگوید :معرفت حقیقی ،معرفت برهانی است و معرفت
برهانی جز از طریق یقین ضروری به دست نمیآید .سخن ما در اینجا این است هر
جا فیلس ــوف ّادعای برهانی میکند باید به دنبالش به ما نشان بدهد که گزارههای
ّ
عل ٔ
مــه طباطبایی فرموده بودند که ایــن کالم ،کالم ظاهریین از
بالمعنی االعم تفســیر شــده و مرحوم
منطقیین است که این تصدیق را یقین شمرده اند و در اینجا هم فارابی آن را در عرض یقین قرار داده).
همچنین ایشان در ادامه همین یقین را شامل یقین غیر ضروری هم میدانند با اینکه در یقین غیرضروری
اعتقاد به عدم امکان خالف(امکان عقلی) حاصل نیســت .میفرمایند « :ان اليقين منه ضرورى ،و منه
غيــر ضــرورى .فاليقين الضرورى هو ان يعتقد فيما ال يمكــن ان يكون فى وجوده بخالف ما هو عليه (که تا
اینجــا تعریــف مطلــق یقین اســت) انه ال يمكن ان يكون بخــاف ما اعتقد اصال ،و ال فى حيــن ما( .و این
قید یقین ضروری است) و غير الضرورى هو ما كان يقينا فى وقت ما فقط ».المنطقیات للفارابی،
عبارت ِ
ج ،۱ص.۲۶۸
و بعد هم بیان میکنند که یقین معتبر در برهان یقین ضروری است .سپس یقین را در عبارت محل بحث
ّ
تقســیم میکننــد بــه یقیــن کلی و جزئــی و میفرمایند که بحث مــا از این پس در یقین کلی اســت نه یقین
جزئی .نه اینکه مطلق یقین را به یقین ضروری و غیر ضروری تقسیم کنند و یقین ضروری را به یقین جزئی
ّ
و کلی چرا که همانگونه که بیان شد یقین ضروری در جزئیات حاصل نمیشود.
ّ
یقین جزئی و کلی ،یقین ضروری نیست در خط بعدی کتاب است که جناب
شاهد این که اینجا مقسم ِ
آقای سبحانی آن را نخواندند!
ّ
بعد تقسیم یقین به یقین کلی و جزئی در«الفصل الثاني القول فى البرهان و فى اصنافه» میفرمایند«:
خط ِ
در ِ
ّ ّ
فالمقدمــات الكل ّيــة التي بها يحصل اليقين الضرورى العن قياس صنفان :احدهما الحاصل بالطباع ،و
الثاني الحاصل بالتجربة .همان ص ۲۶۹
میفرمایند :مقدمات کلی که در آنهاست که آن یقین ضروری که از قیاس به دست نیامده(یقین بدیهی)
ّ
طباع(اولیات) و یقین حاصل از تجربه.
حاصل میشود ،دو دسته است :یقین حاصل از
در عبارت «التی بها یحصل الیقین الضروری» به وضوح با تقدیم جار و مجرور(بها) بر فعل ،یقین ضروری
ّ
ّ
منحصر در مقدمات کلی شــده و در ادامه هم یقین کلی منحصر در ّاولیات و تجربیات شــده .در نتیجه
یشــود و اخص از یقین بالمعنی االخصی است
یقین ضروری از اســاس شــامل مشاهدات و متواترات نم 
که محل بحث است.حجةاالسالم سبحانی به اشتباه یقین ضروری را مترادف با یقین بالمعنی االخص
در عبارات متأخرین دانســته اند که توضیح بیشــتر پیرامون این نکته در پاســخ حجةاالســام والمسلمین
وکیلی خواهد آمد.
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ّ
ٔ
نتیجه او از س ــنخ یقین ضروری و یقین بالمعنی االخص به این معنا
مقدمات او و
1
است.
یقین در عبارات ابوعلی سینا
عبارت ش ــیخ در کتاب ش ــفا را هم بخوانم :مرحوم شـــیخ در برهان شـــفا در سه
ً
جا -که اصال ایش ــان ] حجةاالس ــام والمســـلمین وکیلی [به اینها نپرداختند گویا
ً
ک ــه اساس ــا اینها را نادی ــده گرفتند یا اینها را ندیدند -.در ســـه جای کتاب شـــفا
بهصورت صریح و روشن مرحوم شیخ به این بحث ورود کرده است و نظریه خودش
را تبیین کرده است .من دو مورد از اینها را میخوانم که مربوط به مقالۀ ّاول است،
ً
یکی در مقاله ّاول فصل چهارم که ایش ــان اجماال توضیح میدهند که منظورشـــان
از تصدیق ضروری چیس ــت؟ بعد در فصل هفتم و در همین مقاله ّاول ،بهصورت
صریح همین دو جزء گزاره را روشن میکنند که یقین ضروری بدون این اعتقاد دوم
ممکن نیست.
ّ
در فص ــل چهارم ابتدای فصل میفرمایند...«:و ّأما القســـم الذی فیه التصدیق
فإما أن َ
ّ
تسلیم الیختلج فی النفس
ضرورة أو علی وجه
یکون التصدیق به علی وجه
ٍ
ٍ
ّ
غالب» ،تصدیق ســـه گونه اســـت :قســـم ّاولش تصدیقی
ظن ٍ
معان ــده أو علی وجه ٍ
ضـــروره ّ
فإما أن
ضرورة اس ــت ،میفرماینـــد« :و الذی علی وجه
اس ــت که علی وجه
ٍ
ٍ
ً
ّ
تک ـ َ
ّ
ظاهریة و ذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر» همان مقدمات برهان
ـون ضرورته
ً
تکون عن العقل و ّإما أن َ
باطنیة و الضرورة الباطنیة ّإما أن َ
تکون عن
«أو تکون ضرورته
خارج العقل» که در ذیلش توضیح میدهند که یکی ّاولیات است و یکی فطریات
اس ــت و حدسیات هم ملحق به اینها میشود 2.پس ایشان در فصل چهارم شش
 .1کاش ایشان مواردی از این اختالفات را ذکر میفرمودند .یعنی بین منطقیان اختالف بوده که «الشمس
مضیئة»و «علمنا بوجود مکة و بغداد» وامثال ذلک ضروری و دائمی نیستند؟!
 .2الشفاء (المنطق) ،ج ، 3البرهان ،صص .63-64
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ّ
ٔ ّ
گزاره مقدمات برهان را جزء مقدمات تصدیق ضروری میدانند.
در فص ــل هفت ــم که ایش ــان وج ــوه علـــم مکتســـب را ارائـــه میکنند کـــه درواقع
میخواهند بگویند که این علم مکتسب همان برهان است و در ذیلش این عبارت
ٌ
ارس ــطو را میآورن ــد که «فالبرهان قی ــاس مؤتلف یقینی» ،ایشـــان توضیح میدهند
ّ
ک ــه همی ــن مقدمات برهان ک ــه در آنجا بهعنـــوان تصدیق ضروری یـــاد کردند ،چه
چیزهایی است؟
ّ
باز دوباره همین عبارت را بخوانم خیلی طوالنی نشود میفرمایند« :و ُیقال لکل
تصدیق ّ
حق وقع من قیاس ُمنتج» -چون دارند علم مکتســـب را توضیح میدهند
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
طبع ــا این را دارند روی قیاس پی ــاده میکنند وگرنه فرقی نمیکند ،خودشـــان بعدا
ّ
میفرمایند که این یقین وصف مقدمات است و به تبع وصف نتیجه میشود و این
ّ
درواقع یقینی اس ــت که در مقدمات برهان به کار مـــیرود -.میفرمایند :علم گفته
ّ
ّ
یش ــود به هر تصدیق حقی که از قیاس منتجی که نتیجه میدهد اینکه کل کذا
م 
ک ــذا أو لیس ک ــذا .اینیک معنای از علم اســـت ،معنای دیگر این اســـت که ُ«یقال
لم ــا کان َ
حق»-
أخص ِمن هذا» یعن ــی یقین بالمعنی االخص «و هـــو کل
تصدیق ٍ
ٍ
ببینید :در هر دو تصدیق حق است ،یعنی تصدیق یقینی است و احتمال خالف
التصدیق ّ
نمیدهی ــم« -من قیاس یوقع ّ
بأن کذا کـــذا» این همان فرض ّاول «و یوقع
ٍ
ً
ً ّ
َ
بانه ُ
الیمکن أن الیکون کذا» اعتقاد دوم این اســـت که تصدیق کنیم
أیضا تصدیقا
ٌ َ
معلـــوم ّأن بین التصدیقین
ک ــه فرض مقابلش ممکن نیس ــت ،بع ــد میفرمایند« :و
ً
عام و خاص فرق میکنند .چرا؟ ّ
«ألن ّ
فرقانا» معلوم است این دو تا تصدیق ّ
الن َ
تائج
ّ ُ
ّ
َ
بأنها ُ
مطلقة ُی ُ
الیکون کذا ال اذا اخذ
الیمکن أن
علم أنها کذا و الیکون معه التصدیق
ً
ُ ًّ ّ
ً
عاما للضروری مادام الذات موجودة و للض ــروری مادام الموضوع موجودا
ـق
المطل ـ 
علی ما ُوضع به» خیلی روش ــن در اینجا مفهوم ضروری را که در فصل چهار گفتند
روشن میکنند.
میگوین ــد :تصدی ــق نوع دومی که مـــا تصدیق خاص میدانیم بـــه این صورت
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ّ
اس ــت« ،ألن النتائج المطلقة» در باب علم مطلق شما میگویی ُیعلم أنه کذا ،ولی
َ
ب ــا آن تصدی ــق به آنها ُ
الیکون کذا نیســـت ،چه زمانـــی این حالت دوم
الیمکن أن
قضی ٔ ه مطلقه ّ
عامه را شـــما بهصورت ّ
تحقق پیدا میکند؟ زمانی که ّ
قضی ٔ ه ضروری
مادامال ــذات یا مادامالوصف تبدیل کنید و این در کت ــب برهان به صراحت آمده
ّ
ّ
ّ
ضروریه ذاتیه یا ّ
است که ضروری در باب برهان ّ
وصفیه است؛
ضروریه
قضیه
قضیه
ً
ً
ً
بصفة خاص.
یا مادامالذات موجودة است یا مادام الذات موصوفا ّمتصفا
ٍ
پس ببینید :اینجا روش ــن اس ــت که ضروری معنایش این نیســـت من به خودم
فشار بیاورم ،قانون احتماالت و ...نسبت میان محمول و موضوع در ّ
قضیه ضروریه
ذاتیه و ضروریه وصفیه در منطق روش ــن اســـت؛ ضرورتی است که مقابلش ممتنع
اس ــت .بعد مرحوم ش ــیخ الرئیس در ذیلش میفرمایند «فالعلم الذی هو بالحقیقة
ً
ّ
یقی ـ ٌـن ه ــو الذی ُیعتقد فی ّأن ک ــذا کذا و ُیعتقد أنه ال یمکـــن أن الیکون کذا اعتقادا
ً
ُ
حقیقی یقینی که ما در برهان میخواهیم این اســـت که ّاوال
الیمکن ان یزول » علم
ِ
یقین داریم به نسبت ّ
قضیه ،اعتقاد دوم این است که میدانم نقیض این گزاره هرگز
و در هیچ شرایطی زایل نمیشود ،یعنی علمدارم به امتناع نقیضش.
بع ــد خودش ــان میفرمایند ک ــه این معنای یقین خاص اســـت ّامـــا یک معنای
دیگ ــر هم از یقین داریم« :فان قیل للتصدیق الواقـــع ّإن کذا کذا من غیر أن یقترن به
التصدیق الثانی» اگر به تصدیق به نس ــبت موضوع و محمول بگویند یقین ،بدون
ً
اینکه همراه آن ،تصدیق دوم باشد «فهو یقین غیر دائم بل یقین وقتا ما» ،1پس یقین
عام در یقین بودنش تردیدی نیس ــت و آنهم یقین است .نه اینطور که فرمودند که
اگر فکر نکنم و به خودم فش ــار نیاورم ]تا احتمال خالف را بیابم[ میشـــود یقین عام
ً
ولی اگر فشار بیاورم میشود یقین خاص! اصال این حرفها نیست ،از خودتان این
حرفها را درمی آورید! سخن در این است که اگر من یقین دارم اآلنهم یقین دارم
ً
ٌ
یقین غیر دائم بل یقین وقت ــا ما .فارابی مثال زدند کـــه اآلن من میدانم زید فی
فه ــو ٌ 
 .1همان صص  77-78توضیح این عبارات در پاسخ خواهد آمد.
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ٌ
الدار ،یقین هم دارم به زید فی الدار ّاما این یقین ضروری نیست چون زائل میشود،
چ ــون زید از خانه میآید بی ــرون ،این ّ
قضیه وصف بودن در خانه ،وصف قیام برای
زید ،وصف دائمی نیس ــت .ما در برهان وصفی را میخواهیم که به موضوع نسبت
بدهیم و همیشه بتوانیم نسبت بدهیم و احتمال زوال محمول از موضوع نباشد.
یقین در عبارات عمر بن سهالن ساوی
این مطلب به نظر من خیلی روشن است .مرحوم شیخ در جاهای دیگر هم این
ٔ
النصیریه عمر بن ســـهالن ســـاوی
را فرمودند .عجیب اس ــت که عبارتی را از بصائر
خواندند ّاما من ّ
تعجب میکنم که چطور اینها عبارت را معنا میکنند .من عبارت
را میخوانم آن عبارت هم با صراحت همین بیانات شـــیخ و فارابی اســـت و همان
ّ
ّ
بیاناتی اس ــت که علمۀ حلی دارند .عباراتش را میخوانم عکسش را هم میگذارم
َ ُ َّ
َّ َّ
صد ًقا بهـــا أو َ
غیر
مواد األقیســـة ّإما أن تکـــون م
دوس ــتان ببینن ــد .میفرمایند« :ف ــإن
َ
َّ
ً
ّ
مصدق» ،یا تصدیق اس ــت یا تصدیق نیســـت «و ُ
المصدق بها ّإما ان یکون یقینیا
ً
ّ
ُ َّ
سمی برهانیا» اگر مقدمات ،یقینی باشد ،قیاسی که از این
و القیاس المرکب منه ی
ّ
مقدمات یقینی به دست میآید برهان نامیده میشود.
خب منظورتان از یقین چیس ــت؟ میفرمایند :یقین عـــام داریم و یقین خاص،
منظور ما یقین خاص است و تصریح میکنند که یقین عام هم یقین است ،یعنی
ً
محکم اس ــت و آنهم کامال یقین اس ــت ّاما چـــون امکان زوال دارد و نســـبت میان
ّ
محم ــول و موض ــوع ضروری نیس ــت ،در برهان بـــه کار نمیآید .وال یقینی اســـت.
ُ
اعتقاد آخر ّإما
اعتقاد ّأن الشـــیء کذا مع
ُ
الیقین هو
عب ــارت را ببینید میفرمایند «و
ٍ
ً
ّ
َ
الیمکن أن الیکون کذا اعتقادا ُ
بالفعل أو بالقوة القریبة من الفعل أنه ُ
الیمکن زواله»،
یقین مورد نظر ما در برهان این اس ــت که اعتقاد داشـــته باشیم به اینکه این موضوع
برای محمول هست و احتمال خالف هم نمیدهیم اما یک اعتقاد دومی هم داریم.
ای ــن بالفع ــل او بالقوة القریبة من الفعل هم معنایش روشـــن اســـت ،در رابطه با
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اعتق ــاد دوم ه ــم  -که ش ــاید عبارت ــش را هم بخوانـــم -تصریح کردهاند کـــه به دلیل
ّ
وجود علت و س ــببی است که نسبت میان محمول و موضوع را ضروری و تضمین
میکند ،حاال من یا بالفعل ّ
توجه به سبب دارم ،یعنی اآلن بالفعل این اعتقاد ثانی
ّ
هم هس ــت ،یا اینکه اآلن این اعتقاد بالفعل نیســـت بلکه بایـــد ّ
توجه کنم به علت
حم ــل محم ــول برای موضوع تا در آنج ــا یقین دوم و اعتقاد دوم حاصل بشـــود .این
هم معنایش این اس ــت ،نه آن گونه که ایشـــان بالفعل او بالقوة القریبة را معنا کردند
ً
به اینکه یا یک خرده روی آن فکر کنم و یک خرده خودم ش ــبهه کنم و ...اصال این
1
حرفها نیست .بحث پیدا کردن سبب در نسبت میان محمول و موضوع است.
ُ
اعتقاد اخر ّأنه ُ
الیمکن
اعتقاد أن الشیء کذا» ،اینیک اعتقاد« ،مع
«و الیقین هو
ٍ
ً
أن الیکون کذا اعتقادا ُ
الیمکن زواله» ،با اعتقاد دومی که باید برس ــم که نقیض این
مطلب امکان پذیر نیست .آنهم امکانی] امتناعی؟[ که عام باشد و ضروری باشد،
ُ
الیمک ــن زواله باش ــد؛ یعنی همین اآلن یقیـــن دارم که به هیچ روی ممکن نیســـت
نسبت میان محمول و موضوع را نقض کرد و منتفی کرد تا زائل بشود 2.اینیک قسم
است که به آن میگویند یقین معنی االخص.
ً
«و ّإما أن َ
یکون شبیها بالیقینی» ما یک یقینی دیگری داریم که یقین عام است
ّ
و ازنظر منطقیین شبیه به یقینی است .آن چیست؟ «و هو الذی ُیعتقد فیه االعتقاد
االول ّأن الش ــیء کذا و ّأما الثانی» ّاما اعتق ــاد دوم را نداریم ،چطور نداریم؟ ّ
«فإما أن
ً
ُ
الیعتق ــد» ،اعتق ــاد دوم را یا اصال نداریم چون نســـبت بین محمـــول و موضوع برایم
ضروری نشده است و سبب را نیافتم «أو إن اعتقد کان جائز الزوال» ،گاهی اوقات
نسبت را میدانم و معتقدم که محمول از موضوع قابل زوال نیستّ ،اما جائز الزوال
َ َ ُ
َ ُ َّ
طل َب َّ
 .1عبــارت بهمنیــار نقــل شــد کــه َ
ـک فی
السـ َـبب فــی ذلک بعد ان ال یشـ
«لیس علی المنطقـ ِ ّـی ان ی
وجوده» التحصیل ،ص. ۹۶
 .2توضیح داده شــد که اینجا عدم زوال قید اعتقاد اســت و نه معتقد .مقصود این نیســت که در خارج،
محمول برای موضوع جائز الزوال نیست بلکه عبارت بیان میکند که ثبوت محمول برای موضوع در مقام
اثبات و در ذهن غیر قابل زوال و پایدار است.
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است 1.کجا اینگونه است؟ مثل تقلید که من سببی برای حکم دارم ّاما آن سبب
جائز الزوال است.
بع ــد نکته جالب این اس ــت -که نقـــض فرمایش این عزیزمـــان از همین جا هم
روشن است -میفرمایند :در همین که ما آن را شبیه به یقینی میدانیم و میگوییم
مســـتحکم ُ
«لکن االعتقاد ّ
اعتق ــاد دوم را ندارد ّ
ٌ
الیعتقـــد معه بالفعل لنیقضه
االول
ام ـ ٌ
ـکان» ای ــن معنایش خدش ــه در اعتقاد ّاول نیســـت ،اعتقاد ّاول وجـــود دارد اما با
اعتق ــاد ّاول ،اعتقاد بالفعل که نقیضش امکان دارد هم نیســـت .خب حاال از این
هم بگذریم.
یقین در عبارات بهمنیار
حاال میآییم س ــراغ عبارات دیگر ،عبارات خواجه و ...را هم آورده بودم بخوانم
ً
ّاما خیلی دیر شد ،عبارت التحصیل را میخوانم تا معلوم شود که اساسا مطلب از
قرار دیگری است و مستندات ایشان هیچ ربطی به موضوع بحث ما ندارد.
ایش ــان در تبیین ٔ
نظریه خودشان به بخش نخســـت عبارتهای بهمنیار اشاره
کردهان ــد تح ــت عن ــوان ف ــي القضایا من جهـــة ما ُیصدق بهـــا و نحـــوه .دأب بعضی
ّ
از منطقیی ــن ای ــن بوده که هم ــان ابتدای قیـــاس ،مقدمات مختلـــف و گوناگون را
میگفتند و بعضیها میآمدند در پایان و در مبحث صناعات خمس این مطالب
را میگفتند؛ ایش ــان در اینجا عین عبارات اشارات را از شیخالرئیس آوردند و هیچ
نکت ـ ٔـه اضافـ ـهای ندارند .گاهی اوقات تعبیرات خیلی جزئی اســـت ،فقط در اینجا
ّ
همانطور که از عنوان معلوم اس ــت ،دارند انـــواع مقدمات را ذکر میکنند .کاری به
ً
ّ
این ندارند که این مقدمات آیا یقینی اســـت یا غیر یقینی است؟ این یقینی ،دقیقا
ً
ضروری است یا نه و ضروری به چه معنا است؟ اصال محل بحثشان آنجا نیست.
 .1قابل زوال نیست ولی جائز الزوال است؟!
عبارت بیان میکند که اعتقاد یا قابل زوال نیست که میشود یقینی و یا اعتقاد جائز الزوال است که اطالق
یقین به آن نمیشود و جواز زوال و یا عدم امکان زوال قید اعتقاد است نه معتقد به و نه سبب.
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ّ
ً
مح ــل ای ــن بحث ،در بحث برهان اس ــت ،ایشـــان در بحـــث برهان دقیقـــا معنای
ً
ّ
اصال ّ
توجه نکردند و آن عبارات را
خودش ــان را از مقدمات برهان گفتهاند و عزیز ما
1
نخواندند.
َ
ُ
ّ
ُ
َ
ّ
«الظن الحق هو ٌ
رأی فی شیء أنه کذا و ُیمکن أن الیکون کذا» :ظن،
ّ
میفرمایند:
اعتقادی اس ــت به چیزی ک ــه امکان دارد -یعنی احتمال دارد -غیر این باشـــد .در
مقابل ظن چیست؟ یکبار علم را بیان میکنند و یکبار عقل را؛ عقل را میگویند
که همان ّاولیات است ،علم چیست؟ سایر موارد ،خب تفاوتش را هم میدانیم؛ در
ّاولیات ،حکم به نس ــبت میان محمول و موضوع ،به ذات موضوع و محمول است
ّ
و نیازمند واسطهای نیستّ .اما در باب سایر قضایا مقدمات برهان نیازمند به یک
ّ
واسطهای است که ایشان تصریح کردند واسطهاش علتی است ،باید سببی باشد
که محمول را نسبت به موضوع ضروری کند.
ٌ َّ
ّ
َ
الشیء کذا و أنه ُ
َ
الیمکن أن الیکون کذا»،
بأن
ایشان میفرمایند« :و العلم اعتقاد
علم یقینی این است که هم نسبت به شیء ما اعتقاد داریم و بر خالف ظن احتمال
ُ
توجبه تفاوت میان یقین عام است
ُ
توجبه» ،این بواسطة
بواسطة
ٍ
مقابل نمیدهیم «و
و یقین خاص ،این نکتهای است که به آن توجه نشده است .در باب یقین خاص،
ما نس ــبت میان محمول و موضوع را میپذیریم و امکان احتمال خالف نمیدهیم
ّ
و عدم احتمال خالف به دلیل وجود علتی اس ــت که سبب شده «والشیء کذلک
ف ــی ذاته»ای ــن همان نکتهای اس ــت که ایشـــان به آن گاهـــی اشـــاره میکردند ،این
همانجایی اس ــت که منطقیین میگویند نهتنها ما واســـطهای داریم که از طریق آن
واسطه یقین میکنیم ،بلکه شیء هم در جهان خارج چنین حالتی و چنین نسبتی
 .1ایشــان بــا همیــن توجیــه که عبارات بهمنیــار ناظر به یقینــی بودن و ضــروری بودن قضایــا (یعنی یقینی
بالمعنی االخص بودن آنها چرا که جناب آقای سبحانی یقین بالمعنی االخص را مترادف یقین ضروری
عنوان کردند) نیستند ،هیچ توضیحی پیرامون این عبارات ارائه نمیدهند.
ُ
ّ
اقسام مسلمات را الواجبات قبولها عنوان
جناب بهمنیار در فصل  ۱۲به تقسیم قضایا میپردازند و یکی از
ِ
ً
میکنند و در بیان مصادیق الواجبات القبول ،بدیهیات ّ
سته را بیان میکنند.پس بحث کامال حول یقین
بالمعنیاالخص است چرا که بدیهیات ّ
سته همه مصداق یقین بالمعنی االخص هستند.
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میان محمول و موضوع دارد؛ که این را بگذارم در جای دیگری بحث کنم که چگونه
در معرفتشناسی فیلسوفان از طریق ضروری بالمعنی االخص پل میزنیم به عالم
واق ــع؟ این پلش اینجا اس ــت و بهتفصیل هـــم بحث کردند کـــه در یک جای دیگر
خواهم گفت.
ّ
این علم است ،یعنی سایر مقدماتی که به ّاولیات بر نمیگردد و در آنها ما سببی
دار ی ــم که محمول را برای موضوع ضروری میکنـــد و احتمال خالف نمیدهیم« .و
ٌ َّ
َ
بأن الشیء کذا و َّأنه ُ
الیکون کذا» ،یعنی عین حالت قبل
الیمکن أن
العقل اعتقاد
ً
ّ
با این تفاوت که «طبعا بالواس ــطة» فرق میان ّاولی و ســـایر مقدمات مثل ّ
مجربات
ّ
«أنه ُ
الیمکن
و مش ــاهدات و متواترات در این اس ــت که در اینجا عین همان اســـت
أن الیک ــون ک ــذا» ،احتمال خ ــاف نمیدهیم .فقط در آنجا یک واســـطه داریم و در
اینجا واسطه نمیخواهیم« .کاعتقاد المبادی األولی للبراهین» ،1مثل ّاولیات ،پس
بنابراین ازنظر ایش ــان بلکه همه منطقیین ،یقینی کـــه در ّاولیات وجود دارد با یقین
در ّ
مجربات یا حدسیات یا مشاهدات ،از این جهت هیچ فرقی نمیکند که یقین
ضروری اس ــت و احتمال مقابل را عقل نمیدهد ،آنهم احتمالی که الیزول ،هیچ
گاه احتمال ندارد ،بلکه تفاوتش این است که در ّاولیات ،حکم به نسبت محمول
ّ
و موضوع نیازمند چیزی از ّ
تصور موضوع و محمول نیســـت ،اما در ســـایر مقدمات
برهان ما یک واس ــطه و س ــببی داریم که آن ســـبب چنین چیزی را برای ما یقینی و
ضروری میکند.
م ــن اینج ــا پنج ت ــا کتاب دیگ ــر آورده بودم که اینهـــا را بخوانم که معلوم بشـــود
ک ــه هیچ اختالفی از زمان ارس ــطو ت ــا امروز در مفهوم یقین ضروری بین فیلســـوفان و
منطقدانان ما نیست .اگر اختالفی هست در تطبیقات و در تحلیلها است ،پس
اینکه شما میآیید یقین را به معنای قطع اصولی میگیرید ،میگویید تفاوتش فقط
این اس ــت که در قطع اصولی ما ّ
توجه نکردیم به اینکه احتمال خالف دارد یا نه ّاما
 .1التحصیل ،ص .263
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ً
ً
در یقین منطقی ...این گونه نیس ــت ،این اصال بـــا ادبیات این بحث کامال فاصله
ً
دارد و اصال چنین حرفهایی را زدن جایز نیست.
من ّ
تعج ــب میکنم که این عزیزانمان چطور ایـــن مطالب را تدریس میکنند؟
چطور به خودش ــان اج ــازه میدهند که بدون آشـــنایی به متون قـــوم این مطالب را
ً
تدریس کنند .من حتما در سفر آینده در مجمع عالی حکمت ،این نکته را خدمت
دوس ــتان و اس ــاتید فلس ــفهمان خواهم گفت که یک معیار و میزانـــی برای تدریس
معقول گذاشته بشود.
ح ــاال جالب اس ــت این عباراتی که بـــا این صراحت در متـــون منطقی ما آمده
ّ
اس ــت و جزء مس ــلمات مباحث علمی ما اســـت آقایان در این درمیمانند ،تفسیر
ً
استحسانی میکنند ،بعد میخواهند بیایند عبارات مثال میرزا مهدی اصفهانی را
ً
نقد کنند که اصال لون دیگری اس ــت و در یک فضای دیگری است و اصطالحات
دیگری اس ــت! نس ــبتهایی هم میدهند که آدم ّ
تعجب میکند چرا که اینها در
توصیه اخالقی میکنید که آقا شـــما نقد بزرگان
ٔ
عبارات آنها نیس ــت .اینکه ش ــما
نکنی ــد یا با احت ــرام نقد بزرگان کنی ــد .ما با احتـــرام از بزرگان یاد میکنیم شـــما هم
ً
ی ــاد بگیرید! وقتی میخواهید نقد کنی ــد ّاوال بروید دقیق مطالب را بفهمید ،خوب
بخوانید ،با اساتید مباحثه کنید ،هنوز فرصت هست! اینها را مباحثه کنید بعد
اگر میخواهید دفاع کنید ،دفاع کنید .میخواهید هم نقد کنید ،نقد کنید.
من واقعش این است که از ورود در مباحث ابتدایی در این امور پرهیز میکنم
ً
چون اینها را واقعا اتالف وقت میدانم و حاضر به گفتگو با اساتید فلسفه هستم،
برای اینکه یاد بگیریم و هدف اصلی این اســـت که دســـتگاه علمی و معقولمان
ّ
را توس ــعه بدهیم .ماندن در این مقدمات و بیخود توجیه و تأویل کردن عبارات
جز اتالف وقت نس ــل جوان ما و درماندن درگذشـــته هیچ چیز بـــه ما نخواهد داد.
ً
مباح ــث را واقعا ازاینجا مباحثه کنید! اینها را فهم درســـت کنید! بحث در نقد
اینه ــا اس ــت و ه ــدف نقد هم فقط گشـــایش اســـت ،همان کاری که در ّ
ســـنت
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فلسفی و کالمی ما هم رایج بوده است.
ّ
ّ
انشاءاهلل که این بحثها با دقت گفته بشود ،ما را در این مقدمات نگه ندارید
نش ــاءاهلل افقهای جدیدی را در این مباحث بگشاییم .من در نقدهای
تا بتوانیم ا 
جزئیـــات مصادیق این مطلـــب خواهم
آین ــدهام در معرفتشناس ــی فلس ــفی ،بـــه
ِ
پرداخت .دیدگاه فیلسوفان در باب مشاهدات را خواهم گفت و خواهم گفت این
تعبیری که عزیزمان کردندکه «این مطالب که روشـــن اســـت و هر طلبهای که کمی
ً
هوش داشته باشد میفهمد که مثال فرض کنید مشاهدات ،یقین ضروری نیست
و »...نه آقا! این بحث آنقدر دقیق است که شما هم ّ
متوجه نشدید .خواهم گفت،
ً
از دیدگاه فیلس ــوفان حتما باید مش ــاهدات به نوعی یقینی باشند .حاال بنا بر تقریر
ّ
یش ــود را توضیح خواهیم داد ،بعد نقد خواهیم
علمه و تقریر قدما اینکه چگونه م 
کرد که آیا این مشاهدات میتواند یقین ضروری باشد یا نباشد؟ به تجربیات خواهم
پرداخ ــت ،نظریه متواترات را خواهم گفت و درنهایت ســـخن ما -همینطور که در
آن جلس ــه گفتیم و مطلب اصلی فراموش شد -ســـخن ما در این بود :این دستگاه
مبتن ــی بر برهان با این تعریف ،قدرت تبیین نظام متافیزیک عالم ،انسانشناســـی
و هستیشناس ــی را ندارد و تا در این دســـتگاه معرفتشناســـی تجدیدنظر نشود ما
نهتنها قدرت تبیین نداریم ،بلکه قدرت هماوردی با نظریههای رقیب فلسفی را هم
نداریم.
از خداون ــد تقاضا میکنیم خداوند توفیق بدهد خطاهای ما را کمتر کند ذهن و
ٔ ّ
آینده تفکر فلسفی
نگاه ما را وسیعتر کند بتوانیم گامی فراتر برداریم و افقی را فراروی
ٰ
و الهیاتیمان نشان بدهیم.
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ٔ
دنبالهنشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
در این گفتاری که داشتم و نقدهای برادر عزیزمان را نسبت به یقین پاسخ دادم،
نمیخواس ــتم که مباحث حاش ــی های دیگری پیش بیاید که منجر به این بشـــود که
بحث اصلی جا بماند .ایش ــان در پایان ســـخن خودشـــان تحلیلی ارائه میدهند از
ً
ّ
گزارههای مقدمات برهان و مثال گزارههایی مانند تجربیات ،حدســـیات ،فطریات
ٔ
نظریه احتمال میدانند و میگویند که منطقییون ما منظورشـــان
و متواترات را جزء
این بوده که بنا بر ٔ
نظریه احتمال ،انسان بهصورت طبیعی به یقین میرسد و همین
ً
مراد بوده است و قبال هم فرمودند که منطقدانان قدیم با نظریه احتمال آشنا نبودند
و سخنان دیگری گفتند.
ً
این حرف آنقدر س ــخیف و س ــاده اســـت که اصال قابل بحث نیســـت و من از
یگ ــذرم .در تم ــام تاریخ منطق ما در این باره صحبت شـــده اســـت .درآخرین
آن م 
ّ
اثری که در باب برهان در ٔ
حوزه فلسفه نگاشته شده که اثر مرحوم عل ٔمه طباطبایی
ّ
است ،در فصل چهارم و فصلهای قبل و بعد آن ،بهتفصیل سخن گفتند که علت
ّ
یقین ــی ب ــودن اینها را به قیاس خف ــی برمیگردانند .تعبیر مرحوم علمه این اســـت
که اینها یقین بالعرض هس ــتند ،یقین بالذات ّاولیات اســـت و یقین بالعرض این
گزارههاس ــت که قیاس خفی دارن ــد و قیاس خفی ارتباطی بـــه نظریات احتماالت
ندارد .کس ــی این سخن را میگوید که نه منطق را میشناسد و نه نظریه احتماالت
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را میداند ،کافی بود ایشان به مبانی منطقی استقراء شهید صدر مراجعه میکردند.
مرحوم شهید صدر بهراحتی میان این دو حوزه تفکیک میکنند و نظریه منطقیان را
توالد موضوعی و نظریه خودشان را توالد ذاتی میدانند .درواقع دیدگاه شهید صدر
ّ
ادامه ٔ
ٔ
نظریه متکلمان و اصولیان است و نه نظریه منطقیان .نظریه منطقیان درست
1
نظریه مقابل احتماالت قرار دارد.
اینها بحثهایی اس ــت که در ٔ
حوزه علم و معرفت جزء مبادی بحث اســـت
ّ
ّ
و م ــن عجی ــب میدانم که عدهای دارند در این مقدمات تشـــکیک میکنند و بعد
ه ــم میگویند اگر مردانه میخواهید بحث کنید وارد مناظره بشـــوید .آخر کســـی در
بدیهی ــات عل ــم در آن اموری که هر ّ
محصل و اســـتادی میداند که نمیآید مناظره
کند!
ّ
کافی است ابتدا انسان متون را ببیند ،نظرات اساتید را دقت کند ،این بحثها
را مباحثه بکند و بعد ّادعای مناظره کند! اگر ایشانکســـی را از اســـاتید فلسفه پیدا
کرد -همان اساتیدی که کنارشان هستند ،یا اساتید بزرگوار ما در قم -که این حرف
را تأیی ــد کند که نظریه منطقدانان در باب حدســـیات مربـــوط به نظریه احتماالت
اس ــت ،اگر کس ــی این بحثها را تصدیق کند قابل بحث اســـتّ .اما اینکه فردی
ً
ً
گوشـ ـهای نشسته و احتماال چندتا ش ــاگرد هم دارد -که خب آنها هم احتماال این
بحثها را نمیدانند و از اینها استقبال میکنند! -اینها که نیاز به بحث و گفتگو
ً
ندارد .من حتما در جلسـ ـهای در مجمع عالی حکمت با حضور اســـاتید فلسفه از
ّ
ایش ــان دعوت میکنم تا در آنجا اس ــاتید به ایشان تذکر بدهند که این مباحث را به
نام فلسفه منتشر نکنند.
نیاز نیست ما دفاع از فلسفه کنیم ،اینگونه دفاع از فلسفه بهتر است که انجام
ّ
نش ــود و واقعیت این است که مباحث علمی و پرســـشهای جدی فراوانی داریم و
ٔ
درباره اینکه مقصود منطقیان از قضایای مبتنی بر حدس ،قضایای حساب احتماالتی است شواهدی
.1
ّ
موجود است که بخشی از آن در کتاب معلم معرفت شناسی آمده که در انتهای کتاب به عنوان ضمیمه
خواهد آمد.

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

251

ً
باید به آنها بپردازیم و چالشهای فکری و نظری را حل کنیم .اینکه ایشـــان دائما
ّاتهام میزنند که سوفس ــطاییگری ،سوفسطاییگری ،باید به ایشان گفت ٔ
دوره این
ً
بحثها گذش ــتهّ .اوال نفی و نقض منطق ارســـطو ،سوفسطاییگری نیست .کسی
اینها را سوفسطاییگری میداند که دانشش در حد همین منطق هست .نظریههای
معرفتشناسی بسیار گستردهای فراتر از منطق ارسطو وجود دارد که توضیح میدهد
معرفت را و این بحثهایی که ایش ــان بهعنوان نظریه معرفتشناســـی منطقدانان
اشاره کردند هیچ کدام مطابق با واقع نیست .این حرفها بیش از آنکه علم پراکنی
باشد جهل پراکنی اس ــت! خوب است این بحثها محدود شود و اساتید فلسفه
خراسان عنایت کنند تا ما بتوانیم ٔ
حوزه فلسفه و تعقل و تفلسف را بر اساس دیدگاهها
و نوپرداز یهای جدید توسعه بدهیم و قدرت پاسخگویی به نظریات رقیب را پیدا
کنیم .خداوند متعال به همه عزیزانمان توفیق بدهد و به همه ما مسیر درست حق
و صدق را نشان بدهد .از اینکه تصدیع کردم خدمت دوستان عذرخواهی میکنم.
الحمدهلل ّ
رب العالمین
ِ
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َ
الصلوة و َّ
ـام َعلى َس ـ ّـي ِدنا ُم َح ّم ٍد و َءا ِل ِه ّ
مين و ّ
ْال َح ْم ُد ِهَّلل َر ّب العال َ
رين و
الط ِاه َ 
الس ـ ُ 
ِ
ِ
ََُْ َ َ
ْ
َ
َ
ْ
الل َعلى ْأعدا ِئ ِهم أجمعين .
لعنة ِ
در جلس ــات گذش ــته حقیر انتقاداتـــی را از مطالب برادر محتـــرم جناب آقای
س ــبحانی عرض ــه کرده ب ــودم و در آخرین جلســـه که بنـــده در گروه حضور داشـــتم
عباراتی را در اثبات آن چیزی که ّادعا شـــده بود بیان کردم .جناب آقای سبحانی
در آخرین جلسه ّ
متأسفانه بهجای اینکه عباراتی که حقیر خوانده بودم و شواهدی
را که عرض کرده بودم پاسخ بدهند بدون اینکه به آنها ّ
توجهی کنند چند عبارت
را خواندن ــد و از قض ــا یکی از آن عبارات را که حقیر خوانده بودم ایشـــان هم دوباره
ً
خواندن ــد و کام ــا برعک ــس معنی کردنـــد .فکر میکنم الزم نباشـــد برای پاســـخ به
مطالب ایش ــانوقت زیادی در گروه صرف شود و بنده خیلی کوتاه انتقاداتی را که
نس ــبت به مطالب ایش ــان دارم عرض میکنـــم و برای تکمیل مطلـــب و اینکه این
ٔ
ٔ
ٔ
مسئله پایههای
مسئله ارزشمند و گرانقیمتی هم هست ،یعنی
مسئله علمی -که
ادراکات -روش ــن بش ــود چند اش ــکالی را که بعضی از عزیزان دیگر پرسیده بودند
پاسخ میدهم.
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قب ــل از اینک ــه بح ــث را دنب ــال کن ــم ّاول عبـــارات جنـــاب آقـــای ســـبحانی در
ً
ّ
س ــخنرانیهای قبل ــی میخوانم ت ــا بعدا انـــکار نکنند! چـــون اتفاق جالبـــی که در
س ــخنرانی اخیرشان افتاد این بود که بخش ــی از ّادعای خودشان را که در دو جلسه
قبلی خیلی هم بهتفصیل بیان کرده بودند و روی آن تأ کید کرده بودند خیلی رسمی
ً
انکارکردند! گویا که اصال چنین مطالبی گفته نشده است! من از روی متن سخنرانی
ّ
ایش ــان در اصفهان قس ــمتهایی را میخوانم تا مدعای ایشان روشن بشود ،تکرار و
یادآوری بشود و بعد انشاءاهلل دوباره موارد اشکال را عرض میکنم.
ایشان در سخنرانی اصفهان بعد از اینکه میفرمایند:
«منطقدانان ما معتقد هستند که تصدیق گاهی مواقع ظنی است ،گاهی
مواقع جزمی که تصدیق جزمی همان قطع اســت و قطع ،چیزی اســت که
در آن احتمــال نقیــض نمیدهند .تا اینجا همان قطع عادی اســت ،اما آن
چیزی که فیلسوف با آن کار دارد یکقدم و یک پله باالتر از آن است .ایشان
میفرمایند «:وقتی شــما میگویید اصل تناقض یقینی اســت یا میگویید
الکل اعظم ِمن الجزء یقینی اســت ،این فقط یقین و حالتی نیســت که در
منزل من نشستهام و فقط قطع دارم .بهمحض اینکه گفت الکل اعظم من
الجزء یقینی نیست ،میگویم :اگر ادامه بدهی ثابت میکنم که حکم نفی
تو مســتلزم تناقض اســت .اینکه کل بزرگتر ازجزء نیســت نهتنها احتمال
نقیــض نــدارد ،بلکــه امکان نقــض نــدارد .چرا؟ چــون با نفی ایــن حکم،
ً
مباشــرتا و غیر مباشــر -این تعابیری اســت که خــود منطقدانان میگویند-
یا مباشـ ًـره یا غیر مباشــره به تناقض میانجامد .تعبیر دیگر این اســت که یا
بالقــوة القریبــه من الفعل یــا بالفعل-میخواهم این اصطالحــات را بگویم
که عزیزانوقتی متن را میخوانند ّ
توجه کنند -یعنی یا همین اآلن مستلزم
تناقض اســت یا بالقوة القریبة من الفعل تناقض اســت .تا من الزمهاش را
ً
نشان شما میدهم شما میگویید که آقا من عقب نشستم ،نه واقعا الکل
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اعظم من الجزء محال اســت .نمیشــود این اتاق بزرگتر از این ســاختمان
باشــد .در حالــت دوم که جــزم اســت نمیگوییم محال اســت ،میگوییم
مــن احتمال نقیض نمیدهم ،در حالت ســوم میگویم احتمال نقیضش
محال است».
ٔ
جلســـه اصفهان در توضیح دادن
این بخش ــی از عین عباراتی بود که ایشـــان در
مطالب قبلی خودش ــان بیان کردند .در ادامه ایشـــان توضیح میدهند که در موارد
تجربه و همچنین در موارد تواتر ،امکان نقیض در خارج منتفی نیســـت و لذا اینکه
منطقیین گفتهاند که ّ
مجربات و متواترات ،مصداق برای قضایای یقینی هستند،
اشتباه کردند و این قضایا را نمیشود بهعنوان قضایای ٔ
پایه برهان اخذ کرد؛ و ّ
البته
ً
ایشانهمین اشکال را در بعضی دیگر از اقسام مبادی برهان هم بیان میکنند .مثال
خیلی روشن میگویند:
ّ
«حداکثر این اســت کــه متواترات ،یقینی به معنای جازم هســتند ،یقینی
بالمعنیاالعــم .منطقیــن در اینجا میگویند یقینی اســت یعنی الیتحمل
ٌ
النقیــض؛ بــه تعبیــری قــول جازم ،احتمــال خــاف نمیدهیم .امــا اینکه
ضروری است از کجا؟ ضروری قرار بر این بود که اگر ما نقیضش را احتمال
بدهیم مستلزم تناقض است این هم نیست».
ّ
محل نزاع
برای اینکه مطلب یک مقداری بیشتر روشن بشود بازهم محل نزاع را یکبار تکرار
میکنم .بحث در این اس ــت که آیا ارزش گزار هه ــای پایه ازنظر تفکر برهانی ،در این
ً
ً
است که گزارههای پایه ،گزارههایی باشند که ّاوال یقینی باشند ثانیا یقین آنها یقین
پایدار باشد بطوری که انسانهمواره به آنها یقین داشته باشد و راهی برای اینکه این
یقین از انسان سلب بشود نباشد؟ که اینیک دیدگاه است که طبق این نگاه ارزش
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ّ
ّ
مقدمات برهان به این است که این مقدمات یقینی باشند و یقین آنهم پایدار باشد.
دیدگاه دیگری دراینجا که جناب آقای سبحانی اصرار دارند آن را به منطقدانان
ً
ما نس ــبت بدهند این اس ــت که ارزش ٔ
گزاره یقینی به این است که ّاوال یقینی باشد
ً
یعن ــی احتمال خالف در آنها ندهیم -ثانیـــا بعدازاینکه احتمال خالف در آنهانمیدهیم در عالم خارج امکان نقض نداشته باشد ،یعنی اگر بخواهد نقض بشود
به قول ایشان یا بالفعل و یا بالقوة القریبة من الفعل سر از اجتماع نقیضین در بیاورد.
ب ــه تعبی ــر ّفنی آیا صرف یقی ــن در عالم اثبـــات و عدم احتمال خـــاف در عالم
اثبات ،کافی است؟ یا اینکه عالوه بر این باید عدم امکان نقیض در عالم ثبوت هم
ً
ثابت بش ــود و بتوانیم نشان بدهیم که نقض این مسئله در عالم خارج -نه صرفا در
ظرف احتمال و ادراک من -مستلزم اجتماع نقیضین است؟
آقای سبحانی هم در سخنرانی مشهد ،هم در اصفهان ،به صراحت تأ کید دارند
ّ
که ارزش مقدمات برهان در این اس ــت که یقین ما عالوه بر عدم احتمال خالف در
عالم اثبات ،عدم امکان نقیض در عالم ثبوت داشـــته باشـــندّ .اما به شـــکل بسیار
عجیبی در س ــخنرانی آخرشان ٔ
همه حرفهای قبلی را حاشا و انکارکردند و گفتند
ً
من اصال چنین حرفی نگفتهام! 1متن پیاده شـــده ســـخنرانیها هست و انشاءاهلل
بنده در گروه قرار میدهم ،صوتش هم هست .هر کس از عزیزان که دوست داشتند
میتوانند گوش کنند.
نتیجهای که جناب آقای سبحانی میخواهند بگیرند این است که میخواهند
بگوین ــد علیرغم اینکه منطقیین ش ــرط کردهاند که ارزش قضایـــای برهانی به این
اس ــت که ما نتوانی ــم نقض آنها را در عالم خارج پیدا کنیـــم -یعنی نقض آنها در
عالم خارج محال باشد و سر از اجتماع نقیضین دربیاورد -متواترات و تجربیات و
حدسیات و امثال اینها را در اقسام یقینیات شمردهاند در حالیکه با ّ
توجه به این
ً
مبنا طبیعتا اینها یقینی نیستند.
 .1ر.ک ص .228
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پس منطقیین طبق این تعریفی که کردند ،مصادیقی که شمردند با این تعریف
ً
س ــازگاری نداشته اس ــت و هزار و اندی سال منطقدانان ما اصال نفهمیدند که این
تعریف ــی که دارند از یقین ارائه میدهند بر قضایای تجربی و متواتر صدق نمیکند.
ً
ایش ــان در تعبیر دیگری میگویند فرض کنید مثال مکه وجودش متواتر اســـت خب
حاال نباش ــد محال پیش میآید؟ نه! محال پیش نمیآید .پس معلوم میشود این
قضیهّ ،
ّ
قضیه یقینی نیست!
ببینید :این مس ــئله ،مس ـ ٔ
ـئله خیلی اساســـی و ّ
مهمی است که انســـان معیار در
ً
صرفا عدم احتمال درون خودش بداندّ ،
البته عدمصدق گزارههای پایه و برهانی را
احتمالی که پایدار است و استوار است -یا اینکه مال ک این گزارههای پایه این است
که عالوه بر اینکه من در نفسم احتمال خالف نمیدهم باید خصوصیتی هم خارج از
من داشته باشد؟ هرکسی که تصور کند و بپندارد که برای ارزش یک ٔ
گزاره پایه ،باید
عالوه بر عدم احتمال خالف در نفس ،ما جدای از این یقین قلبی به دنبال کشـــف
ّ ً
مسئلهای در خارج هم باشیم ،مسلما مثل آقای سبحانی سر از سفسطه درمیآورد؛
حاال چه اسم سفسطه را بپذیرد یا نپذیرد و این مسئل ه جای تردید ندارد.
برداشت نادرست آقای سبحانی از کالم منطقیان
بنده از این بیشتر ّ
معطل نمیکنم و از اینجا وارد میشوم در توضیح برداشتهای
اش ــتباه ایش ــان در عب ــارات منطقدان ــان .در بیـــن عباراتـــی کـــه ایشـــان خواندنـــد
ً
بعضیهای ــش خیلی ّ
تعجبآمیز بود .مثال بنده در جلســـه گذشـــته عبارت کتاب
ً
البصائ ــر النصیر ی ــة را کامال خوانده بودم و توضیح داده بودم .ایشـــان قســـمتهای
ً
بس ــیاری از عب ــارات البصائر النصیر ی ــة را که اصال بـــه خاطر شریفشـــان نیاوردند و
ّ
حتی اش ــاره هم نکردند که حاال آن عبارات چ ــه دارد میگوید و چه توضیحی دارد
میده ــد؟ با کمال ّ
تعجب قس ــمت دیگری از عبـــارت را خواندند و عجیب اینجا
ً
است که همان قسمت را هم کامال اشتباه معنی کردند!
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جناب ساوی در البصائر النصیریة خیلی با صراحت در تعریف یقین میگوید
تصویر عبارتش را خود آقای سبحانی زحمت کشیدند گذاشتند ،عزیزان میتوانندٔ
جلسه گذشته آن را خواندم -میگوید :مال ک در یقینی بودن
نگاهکنند .حقیر هم در
ً
این است که اعتقاد ما اعتقادا الیزول باشد ،اعتقاد ما از جنس اعتقاداتی باشد که
آن اعتقاد ،زائل نمیشود .وقتیکه میگوییم اعتقادی که زائل نمیشود یعنی معیار،
ع ــدم زوال در مقام اثبات اس ــت .میگوید« :و الیقین هو اعتقاد ّأن الشـــیء کذا مع
َّ
ً
اعتقاد آخر ّإما بالفعل أو بالقوة القریبة من الفعل أنه ال ُیمکن أن الیکون کذا اعتقادا
ٍ
ً
ال ُیمکن زواله» ،نمیگوید ُمعتقدا ُ
الیمکن زواله .میگوید یقین این است که انسان
بگوید الف ،ب است و بعد هم بگوید اینکه الف ،ب نباشد ممکن نیست ،یعنی
احتمال خالف هم نمیدهد و این اعتقادی که دارد اعتقادی است که مستحکم
ً
و استوار است و از دست دادنی نیست .اصال صحبتی از زوال یا عدم زوال در عالم
خارج نیست.
ّ
ّ
ٔ
جلسه قبلی حقیر قرائن متعددی از عبارات عل ٔمه طباطبایی و ساوی و بهمنیار
ع ــرض کردم که «ال ُیمکن» در عبارات این بزرگواران در این قس ــمت ناظر اســـت به
ّ
مقام «اثبات» یعنی ال ُیحتمل .ش ــواهد متعددی هم در کتاب بزرگان هســـت و اگر
بنا باش ــد به خواندن ش ــواهد کتابهای بزرگان ،نمونهها خیلی فراوان است .حاال
اگر فرصت شد حقیر عبارات دیگران هم خواهم خواندّ ،اما عجیب است که آقای
ً
س ــبحانی همین عبارت را میخوانند بعد اعتقـــادا ال ُیمکن زواله را معنی میکنند
ً ّ ّ
قضی ٔه مکه موجود است
یعنی آن ُمعتقد و آن مسئله زوالش نباید ممکن باشد .مثال
متوات ــر اس ــت ،بنده به ای ــن قضیه معتقد هســـتم احتمال خالفـــش را هم نمیدهم
ّ
ن ــه بالفع ــل و نه بالقوة القریبة م ــن الفعل و اعتقاد بنده به اینکه مکه موجود اســـت
احتمال زوال هم ندارد و یک اعتقاد ثابتی است .خب میشود قضیه یقینی.
ً
اص ــا آیا ممکن اس ــت منظور منطقدانان مـــا از این عبارت ،عـــدم امکان زوال
ً
ّ ً
اعتقادا ُ
الیمکن زواله؟ مســـلما این تعبیر چنین
در عال ــم خارج باش ــد و بعد بگویند
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معنایی نمیدهد و ّ
تعجب است از ایشان که این عبارت را بنده خواندم ،اینهمه
ه ــم توضیح دادم ّاما باز ایش ــان مطل ــب را نگرفتند و همین عبـــارت را میخوانند و
ً
دقیق ــا برعکس ترجم ــه میکنند .گمان میکنم اگر بیشـــتر از ایـــن توضیح بدهم در
ً
محضر اهل علم واقعا زش ــت باش ــد و خواهش میکنم ســـروران خودشـــان مراجعه
کنند .شبیه این عبارات را شما میتوانید در التحصیل هم ببینید که در نوبت قبلی
حقیر خواندم .شبیه همین مطلب در شرح حکمة االشراق ،درة التاج ،در االشارات
ّ
و التنبیهات ،در عیون الحکمة و کتابهای دیگری که متأثر از همین سبک و بیان
هستند و اآلن در مقابل بنده هست موجود است و محتوا ،محتوای یکسانی است.
صحبت از عدم امکان زوال اعتقاد اســـت و نه معتقد ،انشاءاهلل سروران خودشان
مالحظه بفرمایند.
ّ
علت خوانش عبارات بهمنیار و ساوی
پرسیده بودند که چرا بهجای خواندن عبارات فارابی و شیخ عبارات التحصیل
بهمنی ــار و عب ــارات س ــاوی در البصائرالنصیریه را حقیـــر خواندم؟ ّ
ســـرش این بود
ک ــه کس ــی اگر بخواهد عب ــارات فارابی و شـــیخ را خـــوب بفهمد برای افـــرادی که با
الفاظ و عبارات ّ
تخصصی آش ــنایی ندارند التحصیل بهمنیار یا البصائرالنصیریه
س ــاوی خیلی مفیدتر است .لذا مرحوم آیةاهلل شـــهید مطهری میفرمایند که کسی
ّ
ا گ ــر میخواهد حکمت مش ــاء بخواند ،تحصیـــل بهمنیار را بخوانـــد چون بهمنیار
ّ
حرفهای نهایی ش ــیخ را با عبارات شفاف بیان کرده است 1.بنده عبارات فارابی
ّ ً
مفصال با ســـروران
را همان ده ،پانزده س ــال پیش که این بحثها را دنبال میکردم
ً
خوانده و مرور کرده بودیم ،عبارات ش ــیخ ه ــم در برهان که معموال همه دیدند ولی
عبارات به گونهای اس ــت که سوءتفاهم برانگیز است .بنده برای اینکه مسئله برای
 .1بهمنیار ،فوق العاده بر كتب اســتادش بو على احاطه داشــته اســت ،هر مطلبى را مىدانســته كه شــيخ
اســتاد آن را در چنــد جــا متعــرض شــده و در كجــا بهتــر ادا كرده و بــراى اقتباس مناســبتر اســت ،همان را
ّ
انتخاب كرده است .شهید مطهری مقد ٔمه التحصیل ،ص.6
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جناب محترم برادر عزیز روشن بشود از عبارات ساوی و بهمنیار استفاده کردم که
ّ
شفاف و صریح باشد و ایشان مقداری ّ
متنبه بشوند که اگر ساوی و بهمنیار
خیلی
که میراثبر ش ــیخ هس ــتند ،مطل ــب را اینطوری تقریـــر میکنند پس بایـــد در فهم
خودش ــان از عبارت شیخ ّ
تأمل کنندّ .اما ایشـــان دوباره برگشتند به عبارت شیخ و
فارابی و در فهم کالم ایشان از قضا به همان اشتباهی دچار شدند که حقیر حدس
میزدم و همان چیزی که حقیر تالش داشتم پیش نیاید ،پیش آمد.
تبیین مراد شیخ الرئیس و فارابی
برای اینکه یک مقدار ش ــبهه مس ــئله برطرف بشـــود بنده عبارت شیخ و فارابی
ّ
را هم توضیح عرض میکنم تا بعد برسیم بهعبارتدیگر منطقدانان بزرگ متقدم.
قبل از اینکه معنای عبارات ش ــیخ را متوجه بشویم یک نکته تاریخی را عرض
بکنم ،دانش منطق وقتیکه از یونان ترجمه شده و به دست بزرگان مسلمان رسیده
است ،ترجمهها مشکالت بسیار زیادی داشته و لذا سبب شده که یک متن واحد
به أنحاء مختلف ترجمه بش ــود و اش ــتراک لفظیهای فراوانی اتفاق بیفتد .کسانی
که با کتاب ش ــفای شیخ الرئیس مأنوس هســـتند این مطلب را در جای جای شفا
بهخص ــوص در بح ــث منط ــق که روشـــنتر اســـت -دیدهاند که شـــیخ تقریرهایمختلفی را از ترجمههای مختلف ارســـطو و اتباع ارسطو نقل میکندّ ،
مفصل باال و
ً
پایین میکند تا نهایتا یک تقریر صحیح را از کالم ارسطو ارائه بدهد.
این مس ــئله سبب شده اس ــت که در کلمات جناب شیخ در شـــفا ما فراوان با
ّ
تعدد اصطالحات مواجه ش ــویم که ّ
البته متنهایی مثل اشـــارات و نجات و عیون
الحکمة و امثال اینها از این جهتها استفادهاش خیلی آسانتر است و افرادی که
ّ
میخواهند با شفا سر و کله بزنند باید خوب انواع اصطالحات را بشناسند.
یکیاز بحثهایی کهدر همینراستااست کلمه«یقین»است،مثل ٔ
کلمه«ذاتی»
ٔ ّ
ٔ
کلمه «ضروری»،
کلمه «کلـــی» و
ک ــه در باب برهان انواع مختلفی اس ــتعمال دارد و
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ٔ
کلمه یقین هم در کتاب برهان در عداد همینها اســـتعماالت مختلف دارد و یکی
از هنرهای کسی که میخواهد باب برهان را تدریس کند این است که به هر موردی
ٔ ّ
کلمه کلی و ضروری و ذاتی و ّاولی و یقین به کار رفته بتواند توضیح دهد
رس ــید که
ک ــه این لفظ اینجا به چه معناس ــت .حاال من دو اطـــاق محل بحث از کلمه یقین
را عرض میکنم تا مش ــخص ش ــود که جناب آقای سبحانی چه اشتباهی کردهاند.
یقین در کالم ابن سینا
کلم ـ ٔـه یقی ــن گاهی مواق ــع ب ــرای نشـــان دادن ارزش ادراک به کار مـــیرود ،یعنی
ادراکی که من دارم چه مقدار خود ادراک -صرفنظر از ُم َ
درک -ارزش ــمند اســـت؟
ً
ً
در اینج ــا معموال یقین را در عرف امروز ما در مقابـــل ظن قرار میدهیم .مثال مرحوم
ّ
مظفر ؟وضر؟ میگفتند :ظن آن چیزی اســـت که احتمال خالف دارد بالفعل و یقین
آن چیزی است که احتمال خالف بالفعل ندارد و این یقین یا بالمعنیاالعم است
یا بالمعنی االخص.
ً
ای ــن معنای یقینی اس ــت که معموال در بین ما متعارفتر اســـت و جناب آقای
سبحانی هم در بحث مشهد و اصفهان میخواستند همین معنا که ضریب ادراک
ّ
را مشخص میکند توضیح بدهند .میگوییم ادراک گاهی طوری است که احتمال
خ ــاف دارد ،گاهی نه؛ ای ــن ادراکی که احتمال خالف ندارد از نگاه منطقدانان ما
یش ــود یقینی که پایه برای بدیهیات ششگانه است که این بدیهیات ششگانه
م 
ّ
بعضیهایشان مثل ّاولیات و ّ
مجربات قضایای کلی هستند و بعضیهایشان مثل
محسوس ــات و متواترات قضایای جزئی هســـتند مثل الشـــمس ّ
حـــارة که در کتاب
جائع یا أنا ُم ٌ
حس ظاهر است و مثل أنا ٌ
منطقدانان ما مثال معروف برای ّ
شبع -من سیر
ُ
ٌ
و یا گرسنه هستم -که مثال برای ّ
مکة موجودة که مثال برای
حس باطن است و مثل 
ّ
یهممثلحدسیات گاهی کلیاستو گاهیجزئی.پسطبق
متواتراتاستو بعض 
ّ
ّ
این اصطالح ما کار نداریم که امر متیقن ،کلی است یا جزئی است و چه خصوصیاتی

262

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

دارد .مه ــم این اس ــت که ش ــناخت من از واقعیت شـــناختی اســـت که ارزشـــمند
اس ــت ،این آن چیزی اس ــت که برای یقین در بحث اقســـام یقینیات َمقسم است.
ً
جناب شیخ مثال در شفا سیر بحثشان اینطور نیست که ّاول یقین را تعریف
کنند و بعد بگویند یقینیات ش ــش تا اســـت .در بعضی کتابهای دیگر هم شیخ
این س ــیر را طی نکردند ،بلکه ّاول انواع مبادی قیاس را میشـــمارند ،بعد میگویند
از بین مبادی قیاس ،ش ــش تایش یقینی اســـت و به درد برهان میخورد که عبارت
ً
مجربات و محسوســـات و امثال اینها ّ
اس ــت از ّاولیات و ّ
البته شـــیخ معموال درً
آثارشان شش تا به طور کامل نمیشمارند ،ولی خب در بعضی جاها نسبتا کاملتر
بیان کردند -اینیک اصطالح است که برای خودش پرونده خاص خودش را دارد.
مس ــئلۀ دیگری که در بحثها مطرح اســـت این اســـت که برهان قرار است که
در عل ــم برهانی اس ــتفاده ش ــود و در علوم ،طبـــق اصولی که بایـــد در جای خودش
بحث بشود از جزئیات صحبت نمیشود .چرا؟ چون جزئی ّ
متغیر است و دانشها
از ام ــور ثاب ــت و پایدار صحبت میکنند .به همین جهت از قدیم مرســـوم بود که در
به ــای منطق ــی در همان بحث قضایاّ ،
قضیه را که تقســـیم میکردند به جزئی
کتا 
و کلی ،قضایای ش ــخصیه را که موضوعشـــان جزئی بود میگفتندکه اینها به طور
ّ
کل از ح ـ ٔ
ـوزه بحث خارج اس ــت ،چون علم از کلیات بحـــث میکند .خب در این
ّ
ن ــگاه ما بحث را میبریم س ــر متیقن ،یعنی آنچه که بـــه آن یقین کردهایم گاهی یک
ٔ ّ
ٔ
مسئله کلی است؛ و چون
مسئله شخصی و دارای موضوع جزئی است و گاهی یک
جزئیات -یا الاقل بگوییم جزییات عالم طبع و عالم حس -امور ّ
متغیر هستند ،ما
قضایای شخصیه را از بحث بیرون میگذاریم.
ب ــه ای ــن اصطالح در بعضی از عبارات فارابی و شـــیخ ٔ
کلمه یقین اطالق شـــده
اس ــت ،در این تعبیر میگویند یقین نهفقط چیزی است که یقینی و غیرقابل شک
است و هیچ گونه خللی ازنظر ادراک در آن وجود ندارد و انسان احتمال نقیض که
ً
اعتقادا ُ
الیمکن زواله هم هســـت و امثال این حرفها ،عالوه بر این یقین
نمیدهد
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ّ
م ــا دوام و ضرورت ه ــم دارد؛ یعنی متیقن ما دوام و ضرورت دارد و حکایت میکند
از چی ــزی که آن چیز در عالم خارج امری جاودانه و ثابت اس ــت .اینیک اصطالح
ً
کامال متفاوت با اصطالح ّاول است ،یعنی ّ
اخص از آن است.
ً
وقتا ما و ّإما ٌ
یقین ثابت ،پس تقســـیم جدیدی
در اینج ــا میگوییم الیقین ّإما یقین
برای یقین است .بعد میگوییم قد ُیسمی الیقین الثابت بالیقین ،گاهی به یقین ثابت
میگویند یقین.
این یقین به معنای دوم آن چیزی است که در برهان الزم است ،با توجه به اینکه
ّ
برهان قرار اس ــت فق ــط از کلیات اس ــتفاده کند-بر این مبنا که علـــوم و دانشها از
جزئیات صحبت نمیکنند -لذا طبق این اصطالح دوم ،قضایای محسوسات که
قضایای جزئی هس ــتند دیگر داخل در عنوان یقین نیستند چون محسوسات یقین
ً
ً
وقتا ما هستند و یقین وقتا ما داخل در قسم ّاول است .قضای متواترات دیگر داخل
ً
در یقین نیس ــتند چون آنها یقین وقتا ما هســـتند .اینها را دیگر نمیشود بهعنوان
ّ ّ
قضایای کلی تلقی کرد .بعضی از حدسیات که موضوعشان شخصی است یقین
ً
وقتا ما هس ــتند و داخل در این تعریف یقین میشـــوند .ایـــن تعریف یقین ،فقط در
ّاولیات و ّ
مجربات و فطریات و بعضی از اقسام حدسیات صادق است.
منشأ اشکال آقای سبحانی در فهم کالم شیخ
مکرمم ــان کجا اســـت؟ برادر ّ
ح ــاال اش ــتباه ب ــرادر ّ
مکـــرم در صحبت مشـــهد و
اصفه ــان یقین را به معن ــای المنطق معنی کردند ،یعنی همـــان چیزی که ضریب
ادراک در آن مال ک اس ــت و بعد گفتند که آقایان برایش شش تا مصداق شمردند و
بعد گفتند که نخیر! متواترات و ّ
مجربات و حدسیات و اینها یقینی نیستند و ما
نمیتوانیم اثبات کنیم که امکان نقیض در عالم خارج وجود ندارد و فکر کردند که
هزار و اندی س ــال یک مس ـ ٔ
همه دانشمندان
ـئله به این پیشپا افتادگی و عامیانه را ٔ 
منطق اشتباه فهمیدهاند!
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غاف ــل از اینکه آن چیزی که َمقس ــم برای بدیهیات ّ
ســـته اســـت همان مطلبی
ٔ
جلسه قبلی عرض کردیم؛ یعنی ادراکات قابلاعتماد .ادراکی که از حیث
است که
ادراک قابلاعتماد است ،صرف نظر از اینکه آن واقعیت خارجی قابل نقض هست
یا قابل نقض نیس ــت؛ یعنی واقعیت خارجی امری پایدار اســـت یا امـــری ناپایدار و
آنجایی که منطقدانان ما یقین را به معنای اخص به کار بردند خودشانهم توضیح
دادند که یقین به معنای اخص شامل امور جزئی نمیشود.
ّ
ّ
البت ــه این یقی ــن به معنای اخص با یقیـــن به معنای اخص مرحـــوم مظفر نباید
ّ
یقین به معنای اخص مرحوم مظفر شـــامل جزئیات هم میشود
اشتباه ش ــود چون ِ
و مرح ــوم مظف ــر برای آن مث ــال های فراوانـــی از ّ
جزئیـــات زدند ،آقای ســـبحانی ّاول
یقی ــن به معنای اخص المنطق را میگفتند و بر اســـاس آن اشـــکال میکردند .این
یقین به معنی اخص که اآلن دارم عرض میکنم اصطالح فارابی و شـــیخ اســـت در
منطقیات و در کتاب شفا و جاهای دیگر که خودشان تصریح کردهاند که این یقین
ً
اصال ش ــامل امور جزئی نم 
یش ــود و محسوســـات و متواترات را در بر نمیگیرد1؛ لذا
ً
ّ
خیلی شفاف و روشن جناب آقای سبحانی اشکالشان در اینجا است که سابقا از
ّ
علمه حلی در جوهر اســـتفاده میکردند که این بزرگواران ٔ
کلمه
اصطالح المنطق و
یقین را به اعتبار ضریب ارزش به کار میبردند و شـــامل جزییات هم میدانســـتند.
ایش ــان میخواس ــتند بگویند که اینها اشـــتباه کردند که یقین بالمعنیاالخص را
ش ــامل جزئیات میدانند .حاال در این جلســـه آخـــر رفتهاند بهاشـــتباه عباراتی را از
ش ــیخ و فارابی خواندند که آن عبارت ناظر اســـت به اصطـــاح دیگر یقین که ّ
البته
آنجا خود شیخ هم تصریح میکند که جزئیات داخل در یقینیات نیست.
ّ
جدا از اینکه ایشان تهافت در عبارات دارند و فرق این عبارات را دقت نکردند
و فکر کردند البصائرالنصیریة و ش ــفا همه باهم یک چیز را دارند میگویند و عکس
ّ ّ
 .1عبارت فارابی گذشت که «فالمقدمات الكل ّية التي بها يحصل اليقين الضرورى العن قياس صنفان:
احدهما الحاصل بالطباع ،و الثاني الحاصل بالتجربة»
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هم ــه را باهم فرس ــتادند در این بحث .اگر منظورتـــان از یقین ،یقین المنطق و یقین
ّ
علمه حلی و یقین بصائر است -یعنی یقینی که مال کش ضریب اعتقاد است -آن
ًّ
یقین شامل جزئیات هم میشود و اشکاالت شما کل اشتباه است و اگر منظورتان
یقین به این اصطالح جدید است ،این یقین از ّاول شامل جزئیات نمیشود و خود
شیخ هم تصریح کردهاند.
و جالب این است که ایشانوقتی عبارت شیخ را میخواندند این قسمتهایی
را ک ــه ب ــه ضررش ــان ب ــود از روی آن میپریدنـــد! اینها دیگر خیلی عجیب اســـت!
ً
نمیدانم چه طور س ــهوی اس ــت که دقیقا آن قسمت هایی که اشتباهشان را نشان
میدهد از رو نمیخواندند! حاال بنده عبارت را یک دور کامل میخوانم تصویرش
را هم خود ایشان در پیامهایشان فرستادند عزیزان میتوانند مراجعه کنند.
جناب ش ــیخ در برهان ش ــفا « الفصل الســـابع فـــی البرهان المطلـــق» خیلی به
ّ
ّ
حق
صراحت این مس ــئله را توضیح میفرمایند ،میفرمایـــد« :و ُیقال لکل
تصدیق ٍ
ٍ
َ َّ
َّ
وق ــع من
أخص من هذا و
قیاس ُمنت ــج ّأن کل کذا کذا أو لیس کذا و ُیقـــال لما کان
ٍ
ُّ
َّ
ً
ً
ٍَ َ
قیاس یوقع التصدیق بأن کذا کذا و یوقع أیضا تصدیقا
ن
م
ع
کل
هو
ق
و
حق
تصدیق
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ٌ َّ
ً
ّ
بأن ــه ُ
الیمکن أن الیکون ک ــذا و معلوم أن بیـــن التصدیقین فرقانـــا» .خب این اصل
بالحقیقة ٌ
ُ
یقین
«فالعلم الذی هو
تقسیمبندی؛ بعد ایشان میآیند جلوتر میفرمایند:
ِ
ً
الیمکن أن ال یکون کذا اعتقادا ُ
هو الذی ُیعتقد فیه ّأن کذا کذا و ُیعتقد ّأنه ُ
الیمکن
أن یزول» .این تعریف خیلی خوب است .این تعریف برای همین یقینی است که
ً
مرحوم شیخ در مورد یقین ّ
أخصی به کار میبرند که اصال شامل جزئیات نمیشود.
ً
ّ
غیر
بعد صراحتا پشت سرش میفرماید« :فإن قیل للتصدیق الواقع إن کذا کذا ِمن ِ
ٌ ً
أن یقترن به التصدیق الثانی ّأنه ٌ
1
یقین وقتا ّما».
یقین غیر دائم بل
یقین فهو ٌ 
 .1الشفاء (المنطق) ،ج، 3البرهان ،ص .78
عبارت کامل شیخ از این قرار است:
الفصل الســابع في البرهان المطلق و في قســميه اللذين أحدهما برهان" لم" و اآلخر برهان" إن" و يســمى
دليــا :و نفصــل أوال وجــوه العلــم المكتســب :فقــد يقــال علــم مكتســب للتصــور الواقع بالحــدود و
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ای ــن خیلی مس ـ ٔ
ـئله مهمی اس ــت که ما بفهمیـــم این یقین در ایـــن اصطالح و
ً
در ای ــن عبارت ش ــفا در مقاب ــل یقین وقتا ما اســـت ،یعنی مطلبی را انســـان به آن
یقین میکند که آن مطلب ثابت و پایدار نیست و آن مطلب ،مطلب جزئی است
ل ــذا برای اینکه یک مقدار روشـ ـنتر بشـــود یک ورقی بزنیم صفحـــۀ بعد را هم نگاه
کنیم .کسانی که میخواهند این بحثها را دقیقتر پیگیری کنند و این اختالف
اصطالحات برایش ــان روش ــن بش ــود چند خط جلوتر شـــاهدهای خوبی برای این
مسئله وجود دارد.
ً َّ
ً
ٌ ّ
َ
ش ــیخ در ادامه میگوید« :ف ــإن قال قائل أنا إذا رأینا صنعتا ع ِلمنـــا ضرورة أن لها
ً
صانع ــا» .ما وقتی صنعت ــی را میبینیم یقین میکنیم صانعـــی دارد «و لم ُیمکن أن
ٌ
یزول عنها هذا التصدیق»؛ و این تصدیق ما زایل هم نمیشود« .و هو استدالل من
المعل ــول علی العلة» .میفرماید ما گاهی مواقـــع در جزئیات از معلول به علت پی
میبریم .خب یقین هم میکنیم .چرا شما این را جزء یقینیات حساب نمیکنید؟
ّ
بااینکه انس ــان با دیدن معلولی جزئی به علت آن یقیـــن میکند و این تصدیق از او
زائل هم نمیشود ،لم ُیمکن أن یزول عنها هذا التصدیق.
ایشان در جواب میفرماید :این مطلب «فلیس ّ
مما یقع به الیقین الدائم» ،این از
ّ
تعلق بگیردّ .
«ألن هذا البیت مما ُ
یفسد فیزول
چیزهایی نیست که به آن یقین دائم
اإلعتب ــار» ،ای ــن بیت کمکم در عالم خارج خراب میشـــود و از بین میرود ،وقتیکه
از بی ــن رفت ی ــزول االعتقاد ،اعتقاد هم به تبعـــش از بین مـــیرود« .و الیقین الدائم

المصادرات و األوضاع التي تفتتح بها العلوم  ،و يقال لكل تصديق حق وقع من قياس منتج أن كل
كذا كذا أو ليس كذا ،و يقال لما كان أخص من هذا :و هو كل تصديق حق وقع من قياس يوقع التصديق
بــأن كــذا كــذا ،و يوقــع أيضا تصديقا بأنه ال يمكــن أن ال يكون كذا .و معلوم أن بيــن التصديقين فرقانا :ألن
النتائــج المطلقــة يعلم أنها كــذا و ال يكون معها التصديق بأنها ال يمكن أال تكون كــذا إال إذا أخذ المطلق
عاما للضروري ما دام الذات موجودة  ،و للضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به ،و للموجود غير
الضــروري بأحــد الوجهيــن ،ثم علم وجه الضرورة بعد علم وجه اإلطــاق ،و ذلك نظر ثان .فالعلم الذي هو
بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد فيه أن كذا كذا ،و يعتقد أنه ال يمكن أال يكون كذا اعتقادا ال يمكن أن يزول.
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ُ
الیزول» ،یقین دائم زایل نمیشود« .و ُ
کالمنا فی الیقین الدائم الکلی» 1.بحث ما سر
چیست؟ سر یقین دائم کلی است.
نظیر این تعبیر را ش ــیخ در موارد دیگری هم تکرار میکند که مال ک در بحث ما
در ب ــاب بره ــان در علوم ،از این جهت که نباید از جزئیات اســـتفاده کرد ،یقین ّ
تام
دائم است .در جزئیات هم ما یقین داریم ،آن یقین هم برای خودش ارزشمند است
ولیک ــن ما آن را در دانشها به کار نمیبریم چـــون دانشها باید از امور ثابت و پایدار
باش ــد .ما وقتی خانهای را میبینیم یقین میکنیم که ســـازنده دارد ،شیخ هم منکر
ّ
یقینش نیس ــت و این یقین هم یقین ارزشـــمندی اســـت ،به اصطالح مرحوم مظفر
و امث ــال اینها هم یقین بالمعنی االخص اســـت ،ولی این یقین بالمعنی االخص
مطابقش در خارج دوام ندارد یعنی ممکن است خانه خراب شود ،خانه وقتی خراب
ً
میشود طبیعتا موضوع از بین میرود .میگوید ما در علوم از این صحبت نمیکنیم.
ّ
ب ــاز جلوتر میفرماید« :بعد ه ــذا ِّکله َفی ُ
جب أن ُیعلم أنه الیکفی فی الیقین التام
ً
الدائم أن یکون االوس ـ ُـط علة لوجود اال کبر»؛ و در ادامه هم میفرماید که اگر شـــما در
«فیکون ما یفیده
ُ
مثل قمر و ستر ارض و کسوف و امثال این حرفها صحبت کنید
.1فقد تحصل من هذا أن برهان اإلن قد يعطي في مواضع يقينا دائما ،و أما فيما له سبب فال يعطي اليقين
الدائم ،بل فيما ال سبب له .و من هذه الجهة نقول إن الرياضي ال يقين له في كثير من األمور المنسوبة إلى
الهيئة ألنه يأخذها من جهة ما وجدت بالرصد .كذلك صنيعه حين يستخرج مثال أوج الشمس من جهة
أن حركة الشمس غير مستوية في أجزاء فلك البروج سرعة و بطءا.
فبطؤها لألوج و سرعتها للحضيض ،و ال يعطي العلة في شيء من هذا و إنما يعطيها الطبيعي.
فــإن قــال قائــل إنــا إذا رأينا صنعة علمنــا ضرورة أن لها صانعــا ،و لم يمكن أن يزول عنها هــذا التصديق -و
هــو اســتدالل من المعلول علــى العلة ،فالجواب أن هذا علــى وجهين :إما جزئي فبطؤها لألوج و ســرعتها
للحضيض ،و ال يعطي العلة في شيء من هذا و إنما يعطيها الطبيعي.
فــإن قــال قائــل إنــا إذا رأينا صنعة علمنــا ضرورة أن لها صانعــا ،و لم يمكن أن يزول عنها هــذا التصديق -و
هــو اســتدالل من المعلول على العلة ،فالجواب أن هذا علــى وجهين :إما جزئي كقولك هذا البيت مصور
و كل مصــور فلــه مصــور .و إما كلي كقولك كل جســم مؤلــف من هيولى و صــورة ،و كل مؤلف فله مؤلف.
فأما القياس األول :و هو أن هذا البيت له مصور ،فليس مما يقع به اليقين الدائم ألن هذا البيت مما يفسد
فيزول االعتقاد الذي كان إنما يصح مع وجوده .و اليقين الدائم ال يزول .و كالمنا في اليقين الدائم الكلي.
همان ،صص۸۷-۸۸.
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ً
ً
ّ
من الیقین إنما یفیده وقتا ما» 1.این یقین ،یقین وقتا ما است.
ً
ّ
با ّ
یشـــود که ما با دو اصطالح کامال متفاوت
توجه به این توضیح ،مش ــخص م َ
مواجه هستیم؛ یک اصطالح ،ظن را در مقابل یقین قرار میدهد ،میخواهد بگوید
کدام ادراک قابلاعتماد است و کدام قابلاعتماد نیست .یک اصطالح میخواهد
َّ
ّ
یقینها را به اعتبار متعلقش ــان در خارج تقســـیم کند که آیا متعلق از اموری است
َّ
که تدریجا تغییر میکند و از بین میرود ّ
مما ُیفسد و یزول است -یا متعلق از امور
ّ
ّ
کلی و دائمی اس ــت؟ جناب محترم آقای ســـبحانی این مســـئله را دقت نکردهاند
ّ
دقت نکردن تف ــاوت این دو اصطالح نتوانســـتند کالم بزرگان را ّ
متوجه
و ب ــه خاطر
بشوند.
حاال برای اینکه یک مقدار بحث روشـــنتر بشـــود ّ
البته خیلی واضح و روشـــناس ــت! -ولی برای اینکه ش ــبهه برطرف شـــود یکبـــار دیگر بنده شـــواهدش را مرور
میکنم.
جن ــاب ش ــیخ در کتابهای مختلـــف و بعد اتباع شـــیخ هـــم در کتابهای
ّ
ّ
مختلف وقتی یقین را که میتواند مقد ٔمه تفکر صحیح قرار بگیرد بررســـی کردند،
به صراحت جزئیات یعنی محسوسات را گذاشتند مصداق یقین .آقای سبحانی
دوباره در جلس ـ ٔـه قبلی حرف خیلی عجیبی زدند و گفتند محسوســـات قضایای
جزئیه نیس ــتند! این حرف دیگر خیلی عجیب اســـت ،تمـــام کتابهای منطقی
متعارف که این بحث را مطرح کردند برای مصداق قضیه یقینیه به امور ّ
حسی مثال
ٌ
حارة اســـت و برای ّ
قضیه متواتره هم به قضایای
زدند ،مثال معروفش هم الش ــمس
جزئ ــی مثال زدند .ما اگر بخواهیم بحث یقین را در کالم منطقیین بفهمیم بهترین
 .1و بعد هذا كله فيجب أن يعلم أنه ال يكفي في اليقين التام الدائم أن يكون األوسط علة لوجود األ كبر في
األصغر فقط ،و أن يعلم أن أ كثر األمثلة الموردة في التعليم األول المقتصرة على هذا القدر إنما أوردت على
سبيل المسامحة ،مثل حال الشجر  ،و عرض ورق ه و جفاف الرطوبة ،و االنتشار ،و حال القمر و ستر األرض
و الكسوف .و ذلك ألنه إذا كان األوسط ليس دائم الوجود لألصغر ،فإنه ال يجب أن يدوم ما يوجبه و ما هو
علة له .فإن كان علة فيكون ما يفيده من اليقين إنما يفيده وقتا ما .همان ،صص .90-91
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راه و عاقالنهترین راهش این است که بفهمیم آنها مصداق یقینی را که میگویند
ارزشمند است چه چیزی دانستهاند ،آنوقت بیاییم معنای یقین را از آنجا کشف
کنیم نه اینکه مثل برادر محترم آقای سبحانی برویم عبارتی را از گوشهای دربیاوریم
بعد بگوییم آها! اینها که این را گفتند ،با هیچ کدام از حرفهایشـــان نمیسازد!
پس معلوم اس ــت ٔ
همهشان اش ــتباه فهمیدند .خب انسان در یک روش تحقیق در
سطح خیلی ابتدایی هم باید این را ّ
متوجه بشود که برای فهم اصطالحات بزرگان
از قراین خود کلماتشان باید استفاده کرد.
ٔ
کالم شیخ در دانشنامه عالیی
من عباراتی از کالم ش ــیخ در دانش ــنامه عالیی رامرور میکنم .جناب شـــیخ در
دانش ـ ٔ
ـنامه هم مثل کتابهای دیگ ــر ،به همین روش بحث را دنبـــال کردند .چرا از
دانشنامه میخوانم؟ چون دانشنامه عباراتش خیلی مرتب و فشرده و مختصراست.
ّ
ایش ــان در آغ ــاز ،ان ــواع مقدمات را بیـــان میکننـــد و از ّاولیات شـــروع میکنند.
ّ
میفرمای ــد ّ
«ام ــا مقدمات ّاولیات آن ُب ــود که خود ّاول ،اندر م ــردم او را واجب کند و
نتواند کردن که اندر وی ش ــک کند و نداند که هرگز وقتی بود که وی اندر آن شـــک
داش ــت 1».میگوید ّ
قضیه ّاولیه آن است که انس ــان خودبهخود واجب است که آن
را بپذیرد ،واجبات قبول اس ــت و نمیتواند در آن ش ــک کند و «نداند که هرگز وقتی
بود که وی اندر آن شک داشت» و میفهمد که هیچوقت در آن شک نخواهد کرد.
ً
ببینید :بحث س ــر ش ــک کردن اســـت ،اعتقـــادا ال ُیمکن یـــزول .نمیگوید آن
مس ــئله در خارج قابل نقض است یا قابل نقض نیست« .نتواند کردن که اندر وی
شک کند و نداند که هرگز وقتی بود که وی در آن شک داشت» .این مال ک قضیۀ
ّاولی است.
بنده فکر میکنم این مطلب را بیشـــتر از این توضیح ندهم چون اینها توضیح
 .1منطق دانشنامه عالئی ،ص .111
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واضحات است .اینکه ّاول عرض کردم عبارات شفا فهمش دشوار است به خاطر
این اس ــت که از منطق ارس ــطو ترجمهها و تحریرهای متفاوتی وجـــود دارد و در این
ترجمهها و تحریرها این تعبیر تکرار ش ــده که یقین چیزی اســـت که در آن تصدیق
به شیء داریم ،تصدیق به عدم امکان خالف هم داریم تصدیقی که ُ
الیمکن زواله.
ّ
ع ــدهای این امکان را به معن ــای احتمال فهمیدند و این را مبدأ برهـــان قراردادند و
ّ
گفتند که یقینیات ش ــش قسم یا پنج قسم است .عدهای این امکان را امکان زوال
در خارج قراردادند و به این اعتبار گفتند که شامل جزئیات نمیشود .شیخ در شفا
این اصط ــاح دوم را در این عبارتی که برادرم ــان خواندند ،توضیح میدهد و ّ
البته
اصطالح اول را هم توضیح میدهد ،میگوید که محسوسات هم به یک معنا یقینی
هس ــتند و یقینش ــان ارزش ــمند اس ــت ،ولیکن در این عبارت بهخصوص در فصل
هفتم ،اصطالح دوم را توضیح میدهد .جناب آقای سبحانی این اصطالح را با آن
اصطالح خلط کردهاند و آنجایی را که منطقیین یکطور تعریف کردند و مصداقش
را محسوس ــات دانس ــتند به اصط ــاح دوم تفســـیر کردند و میگویند محسوســـات
داخلش نیس ــت و در کمال ّ
تعجب میگویند :محسوســـات یا جزئی نیستند یا اگر
1
جزئی هستند داخل در یقینیات نیستند.
بیش ــتر از این توضیح ندهم اگر اجازه بدهید نکتهای را که دیگران پرســـیدند و
ٔ
مسئله مهمتری است و بیشتر جای تکمیل دارد عرض کنم و بحث را ختم کنم.
ّ
سر افزودن قید در کالم خواجه
ٔ
مسئله
در جلس ــات گذشته ،عرض کردم که در عباراتی مثل بهمنیار و ساوی،
ّ
ّ .1
البته جناب آقای سبحانی صراحتا نفرموده بودند که محسوسات جزئی و کلی دارند ولی چند بار تصریح
یشــوند» که همانطور که میدانیم قضایای
کردند که «محسوســات اگر ضروری باشــند یقینی محسوب م 
ضروری فقط در ّکلیات حاصل میشود و گفتند«:مواردی از محسوسات مثل زید فی الدار چون ّ
متغیرند،
یقینی نیستند» که این ویژگی تمام جزئيات محسوسه است.و همچنین برای ّ
قضی ٔه یقینی محسوسه مثال
ّ
ً
اساسا ّ
قضی ٔه تجربیه است نه محسوسه.
زدند به «السواد مرئی» که موضوع در آن کلی است و بیان شد که
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ٔ
خالصه مطلب :یقین آن ادراکی است که احتمال
تعریف یقین فقط همین است.
خ ــاف در آن نیس ــت و میدانیم که احتمال خالف هم پیـــدا نمیکند ،یعنی یک
ـدار غیرقابل زوال و منطقدانان ما میگوینـــد هر وقت به چنین اعتقادی
اعتق ــاد پای ـ ِ
ٔ ّ
دست پیدا کردی مطمئن باش که میتوانی این را پایه تفکر خود قرار دهی و حرکت
کن ــی و چنی ــن اعتقاد اس ــتواری که در آن احتمـــال خالف نیســـت در ّاولیات پیدا
میشود و در مسائل ّ
حسی و مسائل تجربه و حدس و تواتر که توضیحش را حقیر در
جلسات قبل عرض کردم.
همچنین عرض شد که در کلمات مرحوم خواجه نصیر و بعد از خواجه نصیر،
قی ــدی ب ــه این عب ــارت افزودند .مرح ــوم خواجه هـــم در نقد ابهری و هم در اســـاس
ً
االقتباس و جاهای دیگر قیدی افزودند ،مثال در اساس میفرمایند:
«و جــازم مقــارن حكم بود بامتنــاع نقيض آن تصديــق -مقارنتى بفعل يا
بقوتى نزديك بفعل -و چون امكان عبارت از عدم امتناع اســت .پس هر
چه از اين مقارنت خالى بود ال محاله حكم باشــد بامكان نقيض بقوت
يــا بفعــل و آن غير جازم بود و اعتقاد جازم يا مطابق باشــد با آنچ فى نفس
االمر باشد يا با آنچ مقتضاى وضعى عام يا خاص بفعل يا بقوت يا مطابق
1
نبود اول يقينى باشد و دوم بحسب شهرت يا الزام بود و سيم غلط بود».
توضی ــح مطل ــب اینکه مرح ــوم خواجه در اینجا و به تبعشـــان باز قطـــب رازی و
دیگران گفتند که ّ
قضیه یقینی آن چیزی اســـت که احتمال خالف ندارد و مطابق
نفساالمر است ،قید مطابقت با نفساالمر را هم در تعریف افزودند.
ای ــن تغیی ــر در تعریف یقی ــن که قید مطابقت بـــا نفساالمر در آن اضافه شـــده،
ّ
ّ
مش ــکلی اساس ــی را ایجاد کرده اس ــت و عدهای از همین جا در وادی شـــکاکیت
افتادند یا منطقدانان ما را زیر س ــؤال بردند .گفتند که ارزش یقین به این اســـت که
 .1اساس االقتباس ،صص .341-342
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اعتقاد داش ــته باش ــی ،احتمال خالف هم ندهی و صدق هم داشـــته باشد ،یعنی
ّ
صدق را یکی از شرایط یقین تلقی کردهاند.
سؤالی که پرسیده شد این بود که خب چرا این ّ
تحول در عبارات خواجه اتفاق
ً
افتاده اس ــت و آیا خواجه واقعا میخواهند با این افزودن قید مطابقت با نفساالمر،
مطلب جناب آقای سبحانی و امثالهم را بیان کنند یا اینکه قصد دیگری از افزودن
قید دارند؟
توضی ــح مطلب این اس ــت که منطقدانان مـــا ارزش یقین را به همـــان پایداری
میدانند .در مقابل قضایای بدیهیات ششگانه که به اعتقاد آنها یقین پایدار است
ما دو دسته ّ
قضیه داریم که اینها همیشه با بدیهیات اشتباه میشوند .دسته ّاول
ً
قضایای مشهورات است ،قضایای مشهورات آن قضایایی هستند که معموال محور
اصلیشانهمان حسن و قبح عقلی است یا گاه چیزهای دیگری که انسانها به آن
عادت دارند و تحت تأثیر عادت و تربیت نمیتوانند اینها را انکار کنند.
خ ــب جناب ش ــیخ الرئی ــس و دیگـــران در توضیح این مســـئله بارهـــا گفتهاند
تش ــان را جلس ــه قبل خواندیم -که نباید مشـــهورات را با بدیهیات اشتباه
عبارا کرد ،مش ــهورات به گونهای هستند که انســـان اگر خودش را از عادتها ،تربیتها و
ش ــرایط اجتماعی خالی کند و احساس بکند که خودش بهتنهایی است و فطرت
خ ــودش ،در این ش ــرایط یقینش از بین میرود؛ یعنی اگر انســـان را از همه تربیتها
ً
خال ــی کنند بهتنهایی بنش ــیند فکر کند که آیا دروغ گفتن بد اســـت یـــا نه؟ یا مثال
گرفتن مال دیگران بد است یا نه؟ بهعنوان یک ٔ
گزاره تنها ،به قول شیخالرئیس انسان
حکم نمیکند که گرفتن مال دیگران بد اس ــت .انواع احتماالت در موردش میآید
ً
ک ــه آی ــا واقعا این کار بد اس ــت؟ کجاها و با چه شـــرایطی بد اســـت؟ و اینکه ارتکاز
در ما هس ــت که گرفتن مال دیگران قبیح اســـت و بد اســـت این محصول شرایطی
است که در آن تربیت شدهایم و عادتی است که برای ما به وجود آمده است .پس ما
مشهورات را بهراحتی میتوانیم بگذاریم کنار؛ یعنی مشهورات چیزهایی هستند که
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یک مقدار اگر فشار ابتدایی روی خودمان بیاوریم فوری میتوانیم در آن شک کنیم
که اینها به صراحت در عبارات بهمنیار و ساوی آمده بود و در کلمات دیگر شیخ
هم آمده است که اآلن بعضی از آنها را عرض میکنم.
تفکیک وهمیات از قضایای ّاولیات
ٔ
دسته دوم قضایا که با ّاولیات مخلوط میشوند قضایای وهمیات هستند .خود
جناب ش ــیخ به این مطلب هم در ش ــفا و هم در آثار دیگرش ــان پرداختهاند و یک
س ــؤال خیلی قدیمی و معروفی اس ــت که قضایای وهمیات را ما چگونه از ّاولیات
تفکیک کنیم؟ چون قضایای وهمیات قضایایی هســـتند که شـــک کردن در آنها
خیلی س ــختتر از قضایای مش ــهورات است .شـــیخ معتقد هستند که مشهورات
ط ــوری هس ــتند که ما تا ب ــه فطرت برمیگردیم در آن شـــک میکنیـــم ،لذا فقط یک
تلنگر بازگش ــت به فطرت الزم داردّ ،اما وهمیات قضایایی هســـتند که شک کردن
در آنها ،خیلی س ــختتر از قضایای مشـــهورات اســـت و لذا تفکیکش از ّاولیات،
ً
ٔ
دانشنامه عالیی میفرماید:
مشکل است .مثال در تعریف وهمیات در همین کتاب
ّ
«وهمیات ،مقدماتی ُب َوند باطل ولیکن سخت قوی اندر نفس چنان که نفس ،اندر
1
وی به ّاول کار شک نتواند کردن».
یعنی ٔ
همه بحث سر این است که میتوانی در این شک کنی یا نمیتوانی؟ شیخ
میفرماید وهمیات طوری هستند که به ّاول کار ،شک نتواند کردن ،در آغاز مسیر که
انسان قرار میگیرد به این راحتیها در قضایای وهمیات نمیتواند شک کند .خب
باید چکار کند؟ برای حل این مسئله ،شیخ طرحی را ارائه دادهاند ،میفرمایند که
برای اینکه بتوانی در وهمیاتت ش ــک کنی چون در ّاول کار نمیتوانی ،باید عقلت
را ب ــا وهم ــت به تعارض بیندازی .در تعارض بین عقل و وهـــم ،آنوقت میتوانی در
ً
وهمی ــات ش ــک بکنی .مثال انس ــان ع ــادی نمیتواند تصدیق کند کـــه چیزی غیر
ٔ
دانشنامه عالئی ،ص .117
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جس ــمانی وجود داشته باشد .همیش ــه فکر میکند همهچیز جسمانی است ،مثل
بعضی از معاصری ــن ما که تحت تأثیر همین ّقو ٔه واهمهّ ،
مجردات را انکار میکنند
ً
ّ
اصال ّ
تصور نمیشـــود که
البته خدا را از س ــر ضرورت پذیرفتهاند ،ولی میگویند که
ّ
ّ
مجرد ،تعدد داشته باشد.
خب انسان در ّاولین حالت ،در این مسئله یقین دارد .یقین دارد که چیز ّ
مجرد،
ً
ش ــدنی نیس ــت و همهچیز جسمانی اســـت و امثال این حرفها .ولی بعدا وقتی از
ق ـ ّـو ٔه عقلش کمک میگیردَ ،
مدرکات عقـــل را به تعارض با مدرکات وهم میاندازد،
ّ
میبین ــد وهم در مقدمات اس ــتدالل عقلـــی همراهی میکند تا میرســـد به اثبات
مجردات .وقتی به اثبات ّ
ّ
مجردات میرسد وهم عقبنشینی میکند .اینجا است
ّ
که چون عقل و وهم هر دو مقدمات اس ــتدالل را تأیید کردهاند و جلو رفتهاند ،وقتی
ٔ
به نتیجه میرسد مجبور است نتیجه را بپذیرد و با این نتیجه ،در آن ّ
عامیانه
تصور
وهمی که از قبل داشت و فکر میکرد چیز ّ
مجردی وجود ندارد ناگهان شک میکند.
تمام تالش مرحوم ش ــیخ در این اســـت که بگویند وهمیات طوری هســـتند که
فقط بازگشت به فطرت در آنها کافی نیست .چون انسان اگر به فطرت هم برگردد،
از آنجاییکه هم فطرت وهمی دارد و هم فطرت عقلی و ّ
حتی انسانی که هیچ تأدیبی
از بیرون ندارد ،تربیت و آموزش ــی ندارد و خودش است و فطرتش ،چون از آغاز وهم
با او است،بهصرف بازگشت به فطرت برای او تشکیک کردن ممکن نیست .برای
اینکه بتواند در این مس ــئله ش ــک کند و بفهمد که این قضیه ،قضیهای اســـت که
یقین پایدار دارد یا یقین غیر پایدار ،مجبور است برود و از عقلش کمک بگیرد.
برخالف مش ــهورات که در مشهورات ،صرف همین که انســـان به فطرت برگردد
برایش کفایت میکند .شبیه همین تعابیر را جناب شیخ در نجات 1و در شفا هم در
بحث اقسام مبادی قضیه دارند 2.روی همین جهت ،ساوی و امثال اینها تعریف
 .1النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،صص .115-118
 .2الشفاء (المنطق) ،ج ، 3البرهان ،صص .65-66
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قضی ٔه ارزشمندّ ،
را اینطور چیدهاند؛ گفتهاند که ّ
قضی ٔه یقینی ،شرط ّاولش این است
که تصدیق داشته باشیم ،شرط دومش این است که احتمال خالف ندهیم و شرط
سومش هم این است که این احتمال خالف که نمیدهی -که حاال نه بالفعل است
ن ــه بالق ــوة القریبة من الفعل -بدانی ک ــه این اعتقادت ،اعتقاد پایدار اســـت .چطور
میفهمیم اعتقادمان ،اعتقاد پایدار اس ــت؟ وقتیکه بیاییـــم این را درون خودمان با
گزارههای عقلی به تعارض بیندازیم و آنوقت بفهمیم که با هیچ ٔ
گزاره عقلی ناسازگار
نیست .این میشود تعریف یقین که از عبارات خود شیخ هم به دست میآید.
مرح ــوم خواجه؟وضر؟ آمدهاند تعبی ــر را یک مقدار تغییر دادهانـــد .مرحوم خواجه
فرمودهاند اعتقاد داش ــته باش ــی ،اعتقادت هم احتمال خالف نداشـــته باشـــد ،در
نفس ــت احتم ــال خالف نده ــی ،مطابقت با نفساالمر هم داشـــته باشـــد .ایشـــان
ّ
میگوین ــد ک ــه این قی ــد مطابقت با نفساالمـــر ،برای بیـــرون کردن جهـــل مرکبها
و غلطهای ــی اس ــت که خیلی اس ــتوار و محکم در نفس ما جـــا افتادهاند که اینها
همان قضایای وهمیه هستند ،یعنی یقین به آنها داریم و تالش هم میکنیم -یک
تالش ابتدایی که بازگشت به فطرت است -در اینها شک کنیم ،بازهم نمیتوانیم
ش ــک کنیم .ولیکن اگر برویم دست به دامن عقل شویم و آنها را باعقل به تعارض
ً
ً
یش ــود ش ــک کـــرد؛ یعنی قید اعتقادا الیـــزول و اعتقادا
بیندازیم ،میبینیم در آن م 
ُ
الیمکن زواله را تعدیل کردهاند به اعتقاد مطابق با نفساالمر.
نکتهای که اینجا خیلی مهم اس ــت که مورد ّ
توجـــه قرار بگیرد همین یک کلمه
ً
اس ــت که درست اس ــت این بزرگان قید مطابقت با نفساالمر را بهجای آن اعتقادا
ُ
الیمک ــن زواله افزودهاند ت ــا وهمیات را خارج بکنند و از این اش ــکاالت در امان قرار
بگیردّ ،اما باید به این نکته ّ
توجه کنیم که اگر از آنها بپرســـیم از کجا میفهمید که
یک مطلبی مطابق با نفساالمر هس ــت یا نیست؟ اینها باز دوباره ارجاع میدهند
به همین مقام اثبات؛ یعنی میگویند که به ادراک خودت برگرد و در ظرف ادراکت
بین وهمیاتت و عقالنیاتت مقارنهای انجام بده .بعدازاینکه بین اینها مقارنه انجام
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دادی آنوقت میبینی که عقلیات تو وهمیات را ابطال میکند .وقتی فهمیدی که
اینها باطل شد ،میفهمی که مطابق با نفساالمر نبود؛ یعنی برای فهم این مسئله،
نیاز به این نیس ــت که برویم خارج را کشـــف کنیم و بگوییم کـــه ارزش گزاره به این
ً
ً
اس ــت که ّاوال یقینی باش ــد و ثانیا باید ببینیم با خارج میسازد یا نه؟ میگوید برای
یس ــازد یا نه راهکارش دوباره دردرون تو است ،تو بیا و تالش
اینکه ببینی با خارج م 
ک ــن ،باعقلیاتت این را در تع ــارض بینداز ،ببین بعد از تعـــارض ،باألخره این یقین
زایل میشود یا نمیشود.
ّ
یکی از کس ــانی که باز این را خیلی شـــفاف گفته ســـاوی اســـت .ساوی در آخر
ً
بحث وهمیات در بصائر ،میگوید« :إن قیل کیف تکون هذا القضایا کاذبة» ،چطور
قضایای وهمی ،کاذبه است؟ در حالی که «هی في قوة الیقینیات و تکذیبها ُ
یکاد
ُ
یرفع الثقة عن الیقینیات» شما اگر وهمیات را تکذیب کنید آدم دیگر اعتمادش به
ُ
یقینیات دیگر هم از بین میرود .به اینها میگویند شبیه به یقینی .میفرماید« :قلنا
َّ
الیقینی هو الذی ُ
الی ُ
تصور زواله» ،یقینی آن چیزی است که زوالش
متصور نیست،
َّ
َّ
خ ــوب دقت کنید زوالش
متصور نیس ــت یعنی چه؟ یعنـــی زوال اعتقادش
متصور
نیس ــت ،نمیخواهیم بگوییم مسئله در خارج پایدار است یا پایدار نیست .اعتقاد
ما پایدار هست یا نیست .اعتقاد ما به اینکه هر موجودی جسم است ،یک اعتقاد
ناپایدار اس ــت .وهمیات چه هس ــتند؟ وهمیات آنهایی هستند که اعتقاد در آن
زایل م 
یش ــود« .و هذه ّلما زالت» ،قضایای وهمی چون زایل میشود ،زایل میشود
یش ــود ،در مقام اثبـــات از بین میرودُ .
«ع ِل َم أنها
یعنی چه؟ یعنی اعتقادش زایل م 
ً
1
لیست یقینیة» ،میفهمیم اینها یقینی نیستند.
َّ
ً
متیقن ماّ ،
مما
پس ما دو تا بحث کامال مستقل داریم .یک بحث این است که
َ
ُ ُ
یفسد و یزول است یا از امور ثابته که این بحث مربوط به تفکیک قضایای شخصیه
از کلیه است؛ و یک بحث دیگری داریم که خود اعتقاد ،از اعتقاداتی است که یزول
 .1البصائرالنصیریة ،ص .۳۷۹
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یا الیزول؛ و این برای تفکیک بین قضایای بدیهیات ششگانه است از مشهورات و
ً
وهمیات که برادر عزیزمان اینها را با همدیگر کامال خلط کردند.
ً
و اینک ــه مرح ــوم خواجه آمدند قی ــد ال ُی ّ
تصو ُر زواله یـــا اعتقادا ال ُیمکـــن زواله را
برداش ــتهاند و بهجای آن مطابقت با نفس االمر گذاشـــتهاند ،توضیحی است برای
خارج کردن قضایای وهمیه ،چون تشکیک در قضایای وهمیه به تعبیری که شیخ
اآلن از دانش ــنامه عالیی خواندیم در ّاول امر آســـان نیســـت ،یعنی انســـان احتمال
خ ــاف بالفعل ک ــه در آن نمیدهد ،احتمال خـــاف بالقوة القریبة مـــن الفعل هم
نمیدهد و یک احتمال خالف خیلی دشـــواری در آن هســـت که نیاز دارد به اینکه
اینها را انسان باعقلیاتش کنار هم بچیند.
ولی بههرحال ّاول و آخر کالم این است که معیار در صدق این قضایا این است
ً
که یقین ما در عالم اثبات ،پایدار اس ــت یا پایدار نیســـت؟ بـــزرگان ما دقیقا بر محور
فطرت انس ــانی ،یقینهایی که ثابت و پایدار است را ٔ
پایه تفکر بشری قراردادندّ ،اما
چیزهایی که یقینی نیستند یا یک یقین ابتدایی است ّاما با یک تلنگر کوچک ،یعنی
بازگش ــت به فطرت ،فرومیریزد ،یا نه عالوه بر یک تلنگر کوچک ،مقداری انسان با
آن کلنجار میرود ،این را میبرد در حوزه قضایای عقلی و باز یقینش زایل میشود،
اینها را-که مش ــهورات و وهمیات باشـــند -از ٔ
حوزه پایههای معارف بشـــری بیرون
کردهاند .آنچه باقی میماند بدیهیات شـــشگانه اســـت و در بدیهیات شـــشگانه،
ً
ً
ً
اص ــا و ابدا و ابدا احدی ش ــرط نکرده که بدیهیات شـــشگانه باید امـــکان زوال در
ّ
خارج نداش ــته باش ــند که بعد کسی از راه برســـد و بگوید که بله اینکه مکه موجود
ّ
اس ــتّ ،
قضی ٔه یقینی نیست ،چون مکه اگر نباشد اجتماع نقیضین نمیشود! این
ّ
حرف بیش از حد به مطالب منطقدانان ما بیربط است .اینکه اگر مکه در خارج
ً
اصال شـــرط ّ
قضیه یقینی نبوده .مرحوم خواجه
نباش ــد اجتماع نقیضین نمیشود،
ّ
و امثال اینها هم مکه موجود اس ــت را یقینـــی میدانند فقط میگویند مطابقت با
نفساالمرش را باید کش ــف کنیم ،خب ما مطابقت با نفساالمر را چطوری کشف
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میکنیم؟ میگویند :همین که تو درون خودت یقین داری و یقینت بدیهی است،
عقل اس ــت که حاکم به صدق است و میفهمد که واقعیت هم این چنین است.
فهم این چنین بودن واقعیت ،نیاز به یک تالش اضافه ندارد.
اشتباه دیگر جناب سبحانی
یک اش ــتباه ضمنی هم در کالم آقای ســـبحانی بود که گفتهاند :منطقدانان ما
ً
لعلة باشد.
اصرار دارند که حتما هر جایی که چیزی میخواهد بدیهی باشـــد باید ٍ
نه اینطور نیس ــت .کلماتش ــان صریح است در اینکه حسیات و متواترات و اینها
ّ
لعلة در کلیات مطرح است نه
قضایای بدیهی هس ــتند و ٍ 
لعلة هم نیست .مسئله ٍ
ّ
در ه ــر بدیهی .میگویند بدیهی کلی -یعنی گزارهای که محمول روی یک موضوع
ّ
ّ
ً
کلی رفته -حتما مس ــتند اس ــت به اینکه یـــا خود ذات موضوع علت اســـت یا بین
ّ
موض ــوع و محم ــول علتی وجود دارد ،ولو علت مجهولـــه .در ّاولیات میگویند خود
ّ
علت برای محمول اســـت و در ّ
مجربات میگوینـــد که ما از تجربه
ذات الموض ــوع
ّ
ً ّ
و تکرار پی میبریم حتما علتی این وس ــط اســـت ،گرچه به تصریح خودشان علت
ٔ ّ
در ّ
رابطـــه علی برقرار
یش ــود ،فقط میفهمیم این وســـط یک
مجربات ش ــناخته نم 
ٔ ّ
رابطه علی نب ــود اینهمه تکرار رخ نمـــیداد ،احتمال دیگری غیر
اس ــت .چون ا گ ــر
ّ
ً
ٔ
نظریه حســـاب
از رابط ــه علی وجود ن ــدارد و عرض کردیم که اینها دقیقا مبتنی بر
احتماالت اس ــت ،اگرچه حاال جناب آقای ســـبحانی چون مسئله برایشان روشن
نبود خیلی استبعاد کردند ،آن بحث جداگانهای است انشاءاهلل در جای خودش
1
اگر خواستند توضیحش را خدمت ایشان تقدیم میکنم.
بههرحال این گزارش ــی ّ
مکرر بود از تعریف یقین و خصوصیات یقین .عذرخواه
هس ــتم که این قدر بحث طوالنی ش ــد و تکراری .این بحثها فقط برای افرادی که
بخواهن ــد در بحثهای منطقی به ش ــکل تخصصیتر وارد بشـــوند کارآمد اســـت.
 .1برخی از شواهد این مسئله در ضمیمه آمده است.
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س ــروران اگر میخواهن ــد دنبال کنند باید خودشـــان عبارات منطقـــی را با حوصله
ّ
و دق ــت بخوانن ــد ،نه اینطور ک ــه مثل بـــرادر محترممان عبـــارت بصائرالنصیریة و
التحصیل را بر عکس معنی کنند و عبارت شیخ و فارابی را هم که مربوط به بحث
دیگری اس ــت س ــریع بخوانند و قس ــمتهایی که شاهد مطلبشـــان نیست آنها را
نخوانند و بعد هم شروع کنند به تحقیر کردن و تعابیری که شایسته نیست.
درنهایت چند تا تذکر برادرانه و دوس ــتانه ه ــم خدمت عزیزمان دارم .این بحث
ما ،یک بحث علمی اس ــت و در بحث علمی اگر کســـی حرفی برای گفتن داشـــته
باشد باید استداللهایش را وسط بیاورد اینکه دائم بگوید که تو جوان هستی ،هنوز
فرصت داری ،برو مطالعه بکن ،من باید بیایم به تو تدریس کنم ،از این به بعد میآیم
ً
درس فلسفه در مشهد میگذارم و امثال این تعابیر ،اصال در شأن یک بحث علمی
ً
نیست و بنده واقعا خجالت میکشم بخواهم وارد اینطور مطالب بشوم و بخواهم
ّ
تذکر بدهم.
ّاما تقاضایم این اس ــت که اگر حرفی برای گفتن هســـت که در این چند جلسه
نبود ،بفرمایید ،یک استدالل علمی ارائه دهید ،عبارتی را دقیق بخوانید ،عبارتی را
ّ
شفاف و کامل با قراینش توضیح بدهید .خیلی رسمی هم تقاضا کردم که مشرف
شدید پابوس امام رضا؟ع؟ ما در خدمت هستیم ،مجمع عالی حکمت بارها اعالم
آمادگی کردهاند .تش ــریف بیاورید و مردانه در میدان بحث ،بنشـــینیم خط به خط
عبارات بزرگان را بخوانیم و با همدیگر تفسیر کنیم .نه اینطور که شما تنهایی برای
ً
خودتان مطلب را کامال برعکس توضیح بدهید و بعد هم بزنید در سر طرف مقابل که
حاال شما پنجاه سالتان است و بنده چهل سالم است ،بگویید که تو جوان هستی
ً
فعال برو و بیش ــتر کار کن و امثال ای ــن حرفها .بههرحال این ٔ
بنده حقیر اگر عرضم
ّ
مس ــتند به ادله هس ــت بپذیرید و اگر مستند نیست دلیل را نقد کنید .این سبک،
سبک علمی درستی نیست که شما که هیچ آثار علمی در این موضوعات ندارید و
ٔ
تدریسو ّ
پیشینهعلمیتاندر سطحبحثهایاجتهادیو بحثهای
تدرسیهمدر
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خارج در رش ــتههای مختلف نیس ــت در بحثی فقط طرف مقابـــل را تحقیر کنید.
ع ــاوه بر اینکه خواهش میکنم موضوع بحثها را جابجـــا اخذ نکنید .بنده در
عرایضم چند بار گفتم که شما به بزرگان اهانت کردید و این سبک صحیحی برای
ٔ
جلسه ّاول در مشهد در مأل عام در پاسخ به آنکسی که گفت اینها
بحث نیست .در
ّ
حاال با متون دینی چکار میکند؟ فرمودید که «حکما -با اشـــاره به مرحوم ملصدرا
ّ
و اتباع ایش ــان تا علمه طباطبایی -قرآنشـــان کتابهای ارسطو است!» این جمله،
کذب محض و افترا است ،گفتنش حرام و توبه از آن واجب است .بنده هم از باب
ً
ّ
اخوت ایمانی و ادای وظیفه شرعی عرض کردم که این اهانتها را لطفا انجام ندهید
ً
و اگر انجام ش ــده لطفا تدارک کنید و بیایید رسما بگویید که من جملهام خطا بود،
س ــبق لس ــان شد .چنین نس ــبتی ندهید ،میدانید که دوستان شـــما و اتباع مرحوم
میرزا مهدی اصفهانی ،باهمین جمالت امثال شما بزرگان را تکفیر میکنند ،فحش
میدهند و چه معاصی به تبع این معصیت انجام میشود .حاال شما بهجای اینکه
این مسئله را تدارک کنید ،برگشتید میگویید من اهانت نکردم ،تو اهانت کردی که
ّ
ّ
علمه مظفر در منطق ّ
تخصص ندارند یـــا علمه حلی در منطق جزء علمای
گفت ــی
درجه دوم و س ــوم هس ــتند! بینی و بین اهلل ،آیا این اهانت اســـت که انسان در بحث
ّ
علمی ،در جایی که مرحوم علمه مظفر ؟وضر؟ مطلب را دقیق تقریر نکردهاند با کمال
ادب و احترام بگوید که ایشان در این رشته ّ
تخصص ندارند .خواهش میکنم در این
بحثها حواش ــی را کنار بگذارید ،با صداقت مطلب علمی را دنبال کنید .اگر هم
کار خالف شرعی انجام شده خودتان تدارک بفرمایید دیگران را ّمتهم نکنید.
درنهایت از ٔ
همه س ــرورانی که عرایض اخیر را گوش میکنند و وقتشـــان تصدیع
ً
ش ــد و از مدیران محترم گروه ،بازهم مجددا عذرخواه هســـتم انشـــاءاهلل اگر خطا و
خللی بود عفو میفرمایند و از تذکراتشان دریغ نمیکنند.
ّ
محمد و ءال ّ
صل علی ّ
محمد
اللهم

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

ضمیمۀاول:
مستنداتنشستآخرحجةاالسالموالمسلمینسبحانی

المنطقیات فارابی

281

282

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

المنطقیات فارابی

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

المنطقیات فارابی

283

284

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

برهان شفا فصل چهارم

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

برهان شفا فصل چهارم

285

286

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

برهان شفا فصل هفتم

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

البصائر النصیریه ابن سهالن ساوی

287

288

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

التحصیل بهمنیار

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

289

ضمیمۀ دوم :معیار اعتبار یقین

1

اولین مس ــئلهای که در باب یقین باید بررســـی شـــود این اســـت کـــه چه یقینی
قابلاعتماد اس ــت و چه یقینیقابلاعتماد نیســـت .این بحث بســـیار حســـاس و
دقیق است و اگر مقداری جابهجا بیان شود ،دردسرهای مهمی را به وجود میآورد.
در این مس ــئله یک دیدگاه افراطی و یک دیدگاه تفریطی وجود دارد که هرکدام باید
جداگانه بررسی شود.
 .1دیدگاه افراطی (عامیانه)
در دیدگاه افراطی «انس ــان در هرجا که قطع پیدا کند ،همان قطع برای او کافی
اس ــت» .در بحث معرفتشناسی شاید این تصور در میان دانشمندان ما به چشم
ً
نخورد ولی در بین عامۀ مردم رایج اس ــت .این تصور ،مســـلما تصور غلطی اســـت؛
زیرا قطع در انس ــان از راههای مختلفی حاصلمیشـــود و گاه قابلاعتماد و گاهی
غیرقابلاعتماد است.
البته قطع همیشه در فضای قانونی ،برای انسان حجیت عملی و تنجیز و تعذیر
 .1مطالــب ایــن بخــش برگرفتــه از کتــاب معلم معرفتشناســی تألیف حجةاالســام والمســلمین وکیلی
(صفحات  ۶۸تا  )۹۰است.
از آنجایی که مشــتمل بر نکات جدیدی در باب معنای یقین در کلمات منطقیان بود و بهعالوه مطالب
ّ
ٔ
پراکنــده طــرح شــده در گفتگوها را به صورت مجموع و منقح دربرداشــت به عنوان ضمیمه به این کتاب
افزوده شد.
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دارد و البته این امر مربوط به فضای قانونی و حقوقی است ،اما قطع برای پایهگذاری
زندگی انس ــان بهتنهایی کفایتنمیکند و باید بررســـی شـــود که ایـــن قطع از کدام
دسته از یقینیات است و آیامیتوان به آن تکیه کرد یا خیر .از همین رو منطقیان به
تقسیم یقین و بررسی انواع آن پرداختهاند.
 .2دیدگاه تفریطی (شکا کان)
در مقابل افراطیون ،یک گرایش تفریطی نیز از قدیم تا به امروز وجود داشته است
که عقیده دارد «قطع هیچگاه ارزش ندارد» .زیرا یقین و قطع زمانی به کار میآیند که
مطابق با واقع باشند .اگر قطع با واقعیت تطابق داشت ،ارزش دارد و اگر با واقعیت
ً
تطابق نداشت ،جهل مرکب است و طبیعتا ارزش ندارد .از طرفی هیچ راهی وجود
ندارد که کشف کنیم آیا یقین با واقعیت تطابق دارد یا خیر ،چراکه برای تطابق یقین
با واقعیت ابتدا باید یقینی وجود داش ــته باشـــد و سپس واقعیت با آن یقین مقایسه
شود تا در نهایت مشخص گردد که آیا آن یقین با واقع سازگاری دارد یا خیر .از طرف
ً
ً
دیگر انس ــانهیچگاهنمیتواند واقعیت را مستقال ببیند و اساسا فراتر از یقین و علم
خود ،به واقعیت دسترسی پیدا کند ،پس هیچگاه احراز تطابق بین یقین با واقعیت
ممکن نیست.
به عبارت دیگر در این تقریر ،وقتی انسان به چیزی یقین پیدامیکند برای اینکه
بداند آیا این یقین حق یا جهل مرکب است ،باید بررسی کند که آیا این یقین با واقع
تطاب ــق دارد ی ــا خیر؛ و چون هیچ راهی برای دسترســـی به واقع و احـــراز تطابق وجود
ندارد ،در نتیجه هیچ یقینیقابلاعتماد نیست.
بنابرای ــن بهطور کلینمیتوان به یقین اعتماد کرد و یقینهایی که برای انســـان
ً
یش ــود صرفا حاالت نفس ــانی اســـت که ارزش قانونـــی ،اصولی و تنجیز و
حاصلم 
تعذیر دارد ،اما ارزش منطقی و فلسفی ندارد.
این شبهه در بین انواع نحلههای مخالف عقل و برهان و نیز شکگرایان از یونان
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باستان تا زمان معاصر وجود داشته است .در میان عالمان شیعی ،بهجز در مکتب
ی در جای دیگری به چشم نمیخورد .مرحوم آیةاهلل میرزا
تفکیک ،این گرایش افراط 
مهدی اصفهانی در نقد منطق ارس ــطویی ،همیـــن مغالطه را مطرح کرده ومیگوید
نهایت منطق ارس ــطویی برهان است و برهان هم ،یقینآور است؛ حال آنکه یقین،
کارآمدی ندارد .زیرا باید اثبات کرد که یقین با واقع تطابق دارد؛ اما راهی برای اثبات
تطاب ــق یقین ب ــا واقع وجود ندارد .ب ــا این توضیحات ،از بهترین قســـمت منطق که
برهان است کاری برنمیآید.1
شکگرایان برو ندینی با طرح این شبههمیگویند که بهطور کلی معرفت انسانی،
ارزشمند نیس ــت .اما شـ ـکگرایان درو ندینی (مانند آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی)
عقیده دارند که انس ــاننمیتواند بهطور کلی راه معرفت را کنار بگذارد؛ پس باید به
ً
جای برهان ،بهدنبال شهود قلبی باشد .این گروه واقعا به دین معتقدند اما بهتعبیر
خودش ــان از راه ن ــور عقل و علم باید به معرفت دین رســـید .در نـــگاه این افراد ،باید
نور عقل و علم بهوس ــیلۀ مجاهده ،مراقبه و عبادت در وجود انسان پدید آید و دین
شناخته شود وگرنه با صرف استدالل ،معرفتی نصیب انسان نخواهد شد.
این هم راه تفریط است و در ادامه ،جواب این شبهه هم بیان خواهد شد؛ اما باید
به این نکته توجه کنیم کسی کهمیخواهد از امکان شناخت دفاع کند ،در بین دو
مرز افراط و تفریط قرار دارد .از یک طرفنمیتوان گفت هر یقینی ارزش ــمند است،
ً
چراکه مطمئنا انسانها یقینهایی دارند که مصیب به واقع نیستند؛ از طرف دیگر
ً
نمیتوان ادعا کرد که هیچ یقینی ارزش ــمند نیســـت؛ پس طبیعتا باید شاخصهای
ارائه داد تا بتوان یقین قابلاعتماد را از یقین غیرقابلاعتماد تشخیص داد.
راه میانه ،همان دیدگاه منطقدانان ما است که از قدیم در کتاب البرهان مطرح
شده است (بعضی از عبارات این کتاب دارای ابهام بوده و نیاز به توضیح دارد).

 ..1رک .ابواب الهدی  ،ص  297و .298
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 .3دیدگاه اعتدالی (منطقدانان)
در تقریر کالم منطقدانان مسلمان دو بیان وجود دارد که یکی دقیقتر از دیگری
اس ــت؛ ابتدا تقریر دقیق و صحیح را مرور میکنیم و ســـپس تقریر ناقص را بررســـی
خواهی ــم ک ــرد .در نگاه منطقدان ــان ،یقینها به دو قســـم پایـــدار و ناپایدار تقســـیم
میشوند.
گاه ب ــه این صورت اس ــت که به چیـــزی یقینپیدا میکنیم و ایـــن یقین ،هرگز از
بیننمیرود و همیشه استوار است ،اما گاهی یقین به گونهای است کهمیتوان در
آن تشکیک نمود و بهتعبیری کاری کرد که این یقین زایل شود .از نظر منطقدانان،
ارزیابی یقین اینگونه اس ــت ک ــه از جهت پایداری یا عدمپایداری آن را بســـنجیم؛
یعنی اگر ش ــخصی خواس ــت که یقینش را ارزیابی کند ،باید مشخص شود که چه
مقدار ثبات دارد و بر اساس این ثبات ،میزان اعتماد به یقین به دست میآید.
حال ش ــخص چگونه باید میزان ثبات یقینش را بســـنجد؟ منطقدانان عقیده
دارند که قضایای یقینی مورد اعتماد با دو دسته از قضایای یقینی غیرقابلاعتماد،
اشتباهگرفته میشوند و آن دو دسته« ،مشهورات» و «وهمیات» هستند.
تفکیک بین یقینیات و مشهورات
قضایای مش ــهوره ،قضایایی است که عوامل درونی ندارد؛ بلکه چون زیاد القاء
ش ــده است ،انسان به آن یقین پیدا کرده است و عوامل درونی آن قضیه ،در حدی
نیس ــت که برای انس ــان یقین بیافریند .پس اگر انسان بخواهد که یقینقابلاعتماد
را از یقینهای مش ــهور ،تفکیک کند ،راه اول این اســـت که شخص به فطرت خود
برگشته ،خود را از تعلیمات و تأدیبات بیرونی خالی کند و سپس بررسی نماید که
آیا یقینش باقیمیماند یا خیر؟
ً
جنابش ــیخالرئیس؟هر؟ در آثارشان مفصال توضیحمیدهند ومیفرمایند که
ب ــه عنوان مثال تصور مردم بر این اس ــت که قتلنفس ،کار قبیحی اســـت .حال آیا
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ً
واقعا قتلنفس ،عملی قبیح بوده و از قضایای یقینی قابلاعتماد است؟
یش ــویم منش ــأ اینکه افراد یقینمیکنند که قتلنفس عمل
با بررس ــی متوجهم 
ً
قبیحی اس ــت ،تأدیبات و القائاتاست .از کودکی مرتبا در گوش افراد تکرار شده
اس ــت ک ــه قتلنفس عمل بدی اس ــت ،از طرفی حس عاطفۀ انســـانی هـــم آن را بد
ً
میداند؛ در نتیجه انسان یقینمیکند که قتلنفس عمل قبیحی است و اساسا این
گزاره را یک گزارۀ بدیهی تلقیمیکند .اما اگر به قولشیخالرئیس انسان در خلوت
بنشیند و خودش را از تمام آموزشها و تأدیبات و اطرافیان خالی کند،میبیند که
ّ
ممکن اس ــت قتلنف ــس در برخی مواقع عمل خوبی باشـــد .یعنی در کلیت قضیه
شکمیکند و به این نتیجهمیرسد که قتلنفس بهطور کلی عمل قبیحی نیست،
بلکه حسن و قبح آن به اینکه شخص چه کسی باشد ،چه عملی انجام داده باشد
و چه اثری بر این قتلنفس مترتب شود ،بستگی دارد .شیخ در اشاراتمیفرماید:
«و منها اآلراء المســماة بالمحمودة و ربما خصصناها باسم المشهورة إذ ال
عمــدة لهــا إال الشــهرة و هــي آراء لو خلي اإلنســان و عقله المجــرد و وهمه و
حســه و لم يؤدب بقبول قضاياها و االعتراف بها و لم يمل االســتقراء بظنه
القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات و لم يســتدع إليها ما في طبيعة اإلنســان
مــن الرحمــة و الخجــل و األنفة و الحميــة و غير ذلك لم يقض بها اإلنســان
طاعة لعقله أو وهمه أو حســه .مثل حكمنا أن ســلب مال اإلنســان قبيح و
أن الكــذب قبيــح ال ينبغي أن يقدم عليه ،و من هذا الجنس ما يســبق إلى
وهم كثير من الناس و إن صرف كثيرا عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعا
لمــا فــي الغريزة من الرقة لمن يكون غريزته كذلــك و هم أكثر الناس و ليس
ش ـيء من هذا يوجبه العقل الســاذج .و لو توهم نفســه و أنه خلق دفعة تام
العقل و لم يسمع أدبا و لم يطع انفعاال نفسانيا أو خلقيا لم يقض في أمثال
هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن يجهله و يتوقف فيه و ليس كذلك حال
قضائه بأن الكل أعظم من الجزء ،و هذه المشهورات قد يكون صادقة و قد
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يكون كاذبة ،و إذا كانت صادقة ليست تنسب إلى األوليات و نحوها إذا لم
تكــن بينــة الصدق عند العقل األول إال بنظــر ،و إن كانت محمودة عنده ،و
الصادق غير المحمود».1
و بهمنیار گوید:
«و منها اآلراء المسـ ّـماة بالمحمودة ،و ّربما ّ
خصصناها باسم المشهورة ،اذ
ّ
ّ
ّ
المجرد وهمه و
ال عمدة لها اال الشــهرة ،و هى آراء لو خلى االنســان و عقله
يؤدب بقبول القضايا و االعتراف بها ،و لم يمل االســتقراء ّ
حســه و لم ّ
ّ
بظنه
ّ
ّ
الجزئيات -و لم يستدع اليها ما فى طبيعة االنسان
القوى الى حكم -لكثرة
ّ
الحمية و غير ذلك ،لم يقض بها االنســان
مــن ّالرحمــة و الخجــل و األنفة و
ّ
طاعــة لعقلــه او وهمــه و ّ
حســه ،مثــل حكمنا ان ســلب مال الغيــر قبيح ،و
الكذب قبيح ال ينبغى ان يقدم عليه».2
بس ــیاری از گزارهها هس ــتند که افراد عادی آنها را گزارههای یقینیمیپندارند
و گمان میکنند که این گزارهها با گزارههای دینی ناس ــازگار اس ــت ،اما با ریزبینی
ً
ن گزارهها ،گزارههای مشـــهوره هستند .مثالعدهای
یش ــود که ای 
و دقت ،آش ــکار م 
میگویند عقل انس ــان قبولنمیکند که با ســـنگ بر ســـر دختری که مرتکب فحشا
ً
شده است ،کوبید و این کار (سنگسار) کار قبیحی است .افرادی که فورامیگویند
ً
حکم سنگس ــار ،یقینا حکمی خالف عقل اســـت ،در حقیقت در فضای شـــهرت
و عاطف ــه هس ــتند و فعالیت عقل ــی زیادی انجـــام ندادهاند ،اما وقتی ایـــن گزاره در
دس ــتگاه منطق قرار میگیرد ،دس ــتگاه منطق حکممیکند که بایـــد در این قضیه
تمرک ــز کرد و دید که آیامیتوان در آن شـــک کرد یا خیر .وقتی دســـتگاه عقل در این
 .1شرح االشارات و التنبيهات مع المحاكمات ،ج ،1ص.220 :
 ..2التحصیل ،ص.99
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گزاره تفکرمیکند متوجهمیشود که حکم سنگسار شاید در برخی مواقع کار خوبی
ً
باش ــد .خصوصا اگر فحش ــای زن بهصورتی باشد که افراد زیادی آن را ببینند و یا در
ألع ــام چندین بار به جنایتش اعتراف کند و ســـامت و آرامش روحی جامعه را از
م 
بین برده ،افراد را به فساد و تباهی بکشاند و آنها را گرفتار عذاب جهنم نماید.
ً
اتفاق ــا ش ــخص دیندار ه ــم از اینکـــه حکم به سنگســـار کند ،رنجمیبـــرد؛ اما
بهخاطر مصلحت اقوی عقل او چنین حکمیمیکند .لذا خداوند متعال در آیهای
ُ َّ
َّ َ ُ َ َّ
الزان َف ْ
اج ِل ُدوا كل
که حکم ش ــاقزدن زانی و زانیه بیانمیشود،میفرماید :الز ِانية و ِ
ََ ْ
ْ ْ
ُُْْ
َْ ٌ
اهَّلل إ ْن ُك ْن ُ ْت ُت ْؤ ِم ُن َ
اهَّلل َو ال َي ْو ِم ال ِخ ِر َو
ف ِدي ـ ِـن ِ ِ
واح ـ ٍـد ِم ْ ُنم ــا ِمائة َجل َد ٍة َو ال َتأخذك ْم ِ ِبما َرأفة ِ 
ون ِب ِ
ِ
ْ
َ
ٌ
ْ
ْ
طائفة ِم َن ُ
ْل َيش َه ْد َع َ ُ
ني.1 
الؤ ِم ِن 
ذابما ِ

در این آیه شریفه خداوندمیفرماید که قلب مومن دارای رأفت است و آن رأفت
امکان دارد که مانع از ش ــاقزدن (چه رسد به سنگسار) شود ،ولی عقالنیت حکم
میکند که این کار به نفع خود انسانها است و باید آن را انجام داد.
بنابراین مهارت اول این است که انسان خود را از تربیت خالی کند و با تمرکز در
درون ،مجموعهای از احتماالت را کنار بگذارد.
تفکیک بین یقینیات و وهمیات
قضایای وهمیه قضایایی یقینی اســـت که عامل درونی دارد .مشکل قضایای
وهمیه این اس ــت ک ــه عامل بیرونی ن ــدارد و از درون میجوشـــد و به همین علت
ش ــناخت آن سختتر اس ــت .قوۀ واهمۀ درون انسان سببمیشود که بیجهت
ب ــه برخ ــی مفاهیم یقین پی ــدا کند .این قضایا چـــون عامل درونـــی دارد ،بهصرف
ً
جداش ــدن از محیط و تأدیبات و اطرافیان؛ و تفکر در درون ،از بین نمیرود .مثال
اگر به ش ــخصی بگویند که برخ ــی موجودات وجود دارند که غیرجســـمانی بوده و
مکانیت ندارند،نمیتواند باور کند .وهم شـــخص حکم میکند که موجود بدون
. .1سوره،24نور.2 :
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مکان و طول و عرض و ارتفاع محال اســـت .تصـــور موجوداتی که در هیچ جهتی
(باال یا پایین یا راس ــت یا چپ یا پیشرو و یا پشتســـر) نیســـتند و جایی ندارند،
برای انس ــان مش ــکل اس ــت و هرچه در خلوت با خود اندیشـــه کند باز هم در قوۀ
واهمۀ او ،یک امر غیرجس ــمانی تصور نمیشـــود؛ در نتیجه حکم به اســـتحالۀ امر
یشـــود که این
غیرمادیمیکند و بر حکم خودش هم یقین دارد .در اینجا گفته م 
حکم ،محصول قوۀ واهمه است و تربیت بیرونی ،نقشی در این قطع ناشی از وهم
ندارد.
یش ــود کـــه ایـــن یقیـــن پایـــدار یـــا ناپایـــدار اســـت؟
ح ــال چگون ــه مش ــخص م 
ش ــیخالرئیس؟هر؟ را هح ــل را در ایجاد تعارض بین قوۀ واهمـــه و قوۀ عاقله میداند.
ً
در ای ــن تع ــارض ،باید دید که آیا ادراک وهمی باقیمیمانـــد یا خیر .مثال میتوان با
قی ــاس اثبات کرد ک ــه موجود مجرد وجود دارد .برای نمونه ،گفتهمیشـــود که چون
هر جسمی به اجزای خود محتاج است ،پس موجود جسمانی نیازمند علت است
و علتالعلل حتما باید ّ
مبری از احتیاج باشد؛ پس علتالعلل جسمانی نیست.
وقتی این استدالل را بیان میکنیم؛ وهم ،با مقدمات آن همراهی میکند ولی وقتی
به نتیجهمیرس ــد ،عقبنش ــینی کرده و نمیتواند وجود امر بیمکان را بپذیرد ،در
نتیج ــه گزارۀ برهانی عقلی با گ ــزارۀ وهمی تعارضپیدا میکند و در ســـایۀ آن گزارۀ
عقلی ،یقین به گزارۀ وهمی از بینمیرود .البتهصرف بهفکرفرورفتن در خلوت ،آن
یقین را از بیننمیبرد؛ بلکه الزمۀ اینکه انسان بتواند در یقینیات تردید کند ،تمرکز
عمیقتر و بهرهگیری از بخش قوۀ عاقله است.
در نظر منطقدانان پس از آنکه ش ــخص به گزارهای دست یافت ،با انجام چند
مرحله میتواند یقین پایدار را از ناپایدار تمیز دهد .شخص ابتدا باید به فطرت خود
بازگردد و بررسی کند؛ اگر حاصل بررسی این شود که یقینش پایدار است؛ در مرحلۀ
بع ــد باید بین آن گزاره و عقلیات ،تعارض َ
افکند ،اگـــر باز هم یقینش پایدار بود ،به
این یقین ،یقین استوار و پایدار و یا بهتعبیری «یقین بالمعنی االخص» گوییم .این
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یقی ــنمیتواند مبنای تفک ــر و زندگی قرار گیرد ،زیرا شـــخصمیداند که این گزاره،
گزارهای است که هرگز از دستش خارج نخواهد شد.
ام ــا یقینیاتی که با بازگش ــت ب ــه فطرت یا با مقایســـۀ بین وهم و عقل از دســـت
میرون ــد ،یقینهای ناپایدار هس ــتند و به آنها «یقین بالمعنـــی االعم غیر بالمعنی
االخ ــص» گوین ــد ،ز ی ــرا «بالمعن ــی االعـــم» دو قســـم دارد « :بالمعنـــی االخـــص» و
«غیربالمعنی االخص» و این دسته «یقینیات بالمعنی االعم غیر بالمعنی االخص»
هستند .شیخ در این باره میفرماید:
م
«فصــل فى الوهميــات :الوهميات ،هــى آراء ،أوجب اعتقادهــا ،قوة الوه 
التابعــة للحــس ،مصروفــة الــى حكــم المحسوســات .الن قــوة الوهــم ،ال
يتصــور فيــه ،خالفها ،و مثال ذلك ،اعتقاد الكل من الدهماء ما لم يصرفوا
عنــه قســرا :ان الــكل ينتهــى الى خــاء ،أو يكون المــاء غير متنــاه .و مثل
تصديق االوهام الفطرية كلها ،بأن كل موجود ،فيجب أن يكون متحيزا فى
جهــة .و هــذان المثاالن ،مــن الوهميات الكاذبة .و قــد يكون منها ،صادقة
يتبعهــا العقل .مثل أنه :كماال يمكن أن يتوهم جســمان فــى مكان واحد،
و جســم فــى وقت واحد فــى مكانين ،فكذلك ال يوجــد و ال يعقل .و هذه
الوهميــات ،قويــة جدا عند الذهــن و الباطل منها انما يبطــل بالعقل .و مع
بطالنــه ،ال يــزول عــن الوهم .و لذلــك ال تميز فى بادى االمــر ،عن االوليات
العقلية ،و مشــابهتها؛ النا اذا رجعنا الى شــهادة الفطرة ،كان الفطرة تشــهد
بها شــهادتها بالعقليات .و معنى الفطرة :أن يتوهم االنســان نفسه ،حصل
فى الدنيا ،دفعة و هو بالغ عاقل؛ لكنه و لم يسمع رأيا ،و لم يعتقد مذهبا ،و
لم يعاشــر أمة ،و لم يعرف سياســة ،لكنه شاهد المحسوسات ،و أخذ منها
الخيــاالت؛ ثم يعرض منها ،على ذهنه شــيئا؛ و يتشــكك فيه .فان أمكنه
الشــك؛ فالفطرة ال تشــهد به .و ان لم يمكنه الشــك؛ فهو ما يوجبه الفطرة.
و ليــس كل مــا توجبه ،فطرة االنســان ،بصادق؛ بل كثير منهــا ،كاذب .انما
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الصادق ،فطرة القوة التي تسمى عقال و أما فطرة الوهم بالجملة ،فربما كان
كاذبــا و انما يكون هذا الكذب ،فى االمور التي ليســت بمحسوســة الذات
بل هى مباد للمحسوسات ،كالهيولى و الصورة ،بل العقل و البار ى؛ أو هي
أعم من المحسوسات ،كالوحدة و الكثرة و التناهى و العلة و المعلول ،و ما
أشــبه ذلك فان العقل ،لما كان يبتدى من مقدمات يســاعد عليها الوهم،
و ال يتناقــض فــى ش ـيء منهــا ،و ال ينــازع؛ ثــم اذا انتهى الــى نتائج مضادة
لمقتضــى فطرة الوهــم؛ أخذ الوهم حينئــذ ،فى االمتناع عن تســليم الحق
الالزم؛ فعلم أن هذه الفطرة فاسدة؛ و أن السبب فيها ،ان هذه جبلة قوة ،ال
يتصور شــيئا اال على نحو محســوس .و هذا ،مثل مســاعدة الوهم ،العقل ،
فى جميع المقدمات التي انتجت :أن من الموجودات ،ما ليس له وضع ،و
ال هو فى مكان؛ ثم امتناعه عن التصديق بوجود هذا الشيء ففطرة الوهم،
فــى المحسوســات و فــى الخــواص التــي لهــا من جهــة ما هى محسوســة،
مصدقة يتبعها العقل؛ بل هو آلة العقل فى المحسوسات .و أما فطرتها ،فى
االمور التي ليســت بمحسوســة ،لتصرفها الى وجود محســوس ،فهى فطرة
محسوسة».1
بنابراین منطقدانان عقیده دارند که اگر انسان بخواهد کاخ تفکر را بنا کند ،باید
ن سوار کند .این ،تفسیر
زیربنای این کاخ را یقینهای پایدار قرار دهد و مابقی را بر آ 
دقیق «یقین بالمعنی االخص» طبق آثار شـــیخالرئیس و اتباع ایشان مانند بهمنیار
اس ــت .طبق این تفس ــیر ،معیار در محکزدن یقین تنها یک چیز است :پایداری و
ناپایداری.
ً
یقین پایدار ،ارزش ذاتی دارد و انسان فطرتا نمیتواند با آن مقابله کرده یا آن را رها
کند .یقین پایدار ،همان چیزی اس ــت که انسانها نام آن را علم و معرفت مینامند
 .1النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،النص ،ص.118 _ 116
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و وقتی به آن دست مییابند میگویند این حقیقت را دانستم و بدان عالم شدم .در
یقی ــن پایدار جایی برای تردید و ابهام وجـــود ندارد .به همین خاطر ارزش یقینهای
پای ــدار ،یک ارزش ذاتی اس ــت .ای ــن قضایا دانشهایی خودبنیاد هســـتند که برای
اعتبارشان نیازمند هیچ عامل بیرونی نیستند.
علم به واقع ،باز اســـت؛
ب ــا توجه به ای ــن توضیح میفهمی ــم که راه شـــناخت و ِ
ز ی ــرا م ــا جز همین ادراک یقینی پایدار ،از کلمات شـــناخت ،علـــم و آ گاهی چیزی
نمیفهمی ــم .اینک ــه ما یقینهای پایدار داریم بدیهی اســـت و اگر کســـی در این امر
تردید داشته باشد ،باید وی را به درونش ارجاع داد و وجدانش را بیدار کرد تا متوجه
ش ــود که یقینهای پایداری مثل محالبودن اجتماع نقیضین یا دو در دو مســـاوی
چهار را در ذهن دارد که نمیتواند به آنها شک کند.
در مجم ــوع از نظ ــر منطقدانان ما ،یک یقیـــن پایدار ،خودبهخـــود معنایش این
است که «مطابق با واقع» است؛ یعنی معیار شناخت یقین مطابق با واقع از غیر آن،
تأمل در میزان پایداری آن است.
معیار تطابق یقین با واقع
در ضمن نگرش دوم که نگرش ش ــکاکان بود ،این شـــبهه مطرح شد که از کجا
بفهمیم یقین مطابق با واقع اس ــت .با توجه به آنچه گذشت ،خودبهخود این شبهه
هم حل خواهد ش ــد؛ زیرا طبق اس ــتداللهای پیشـــین متوجهشـــدیم که تطابق با
واق ــع را نبای ــد از بیرون احراز کنیم ،بلکـــه خود این یقین ،از واقـــعحکایت میکند.
وقتی یقین پایدار حاصل ش ــد ،خودبهخود «واقعیت» فهمیده شده است و حالت
منتظ ــرهای وجود ندارد .بهعبارت ــی تطابق با واقع ،به عامل بیرونـــی نیاز ندارد ،بلکه
انسان از مجرای یقین ،تطابق با واقع را به دستمیآورد.
ّ
پس این شبهۀ مطرحشد ه در شکاکیت که «چون انسان راه مستقل به واقع ندارد،
پس یقینهای او فاقد ارزش و اعتبار اســـت»؛ شـــبهۀ غلطی است .زیرا هنگامی که
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انسان به چیزی یقینمیکند ،به این معناست کهمیفهمد واقعیتاینگونه است و
ک در آن بیمعنا است .به عبارت دیگر
وقتی آن را فهمید و به آن یقین کرد ،دیگر ش 
آیا ممکن است که انسان به چیزی یقین کند و بعد شک کند که آیا واقعیت اینطور
اس ــت یا خیر؟ انسان هرگاه یقینمیکند در همان لحظۀ یقین ،اعتقادش آن است
که واقعیت اینچنین است .شخص در لحظۀ یقین هیچگاه خود را محتاج به احراز
بیرونی تطابق یقین با واقع نمیبیند .به همین جهت اصولیان میگفتند «یقین ،عین
ّ
انکشاف از منظر شخص متیقن است» .بحث تنها در همین نکته است که آیا این
یقین ،یک یقین استوار و پایدار است یا خیر؟ آیا دریافتی که انسان داشته ،دریافتی
است که از روش صحیح و استوار به دست آمده یا اینچنین نیست؟
ً
وقتی انس ــان به چیزی یقین کرد اصال نمیتواند از چارچوب یقینش خارج شود
ً
و پذیرش یقین و عدمپذیرش آن ،اصال اختیاری نیســـت .بهتعبیر برخی از بزرگان،
انس ــان در براب ــر یقین ،فهیم نیس ــت؛ بلکه منفهم اســـت ،یعنی انســـان خودبهخود
فهمیده است و نمیتواند فهم خودش را زیر سؤال ببرد .اگر کسی هزار مرتبه به شما
ً
بگوید که ش ــاید حاصل دو ضرب در دو پنجشـــود ،اصال ممکن نیست که در شما
احتمال خالف ایجاد ش ــود؛همانطور که امکان ندارد کســـی بگوید من یقین دارم
که دو ضرب در دو چهار اس ــت ،اما احتمالمیدهم که پنج هم باشد .وجود یقین
یش ــود احتمال خالف در فکر و ادراک ایجاد شـــود؛ در غیر
به این معناس ــت کهنم 
ً
این صورت آن یقین ،اصال یقین نیس ــت .بنابراین اگر بخواهیم یک نظام شناخت
و معرفت محکم و اس ــتوار بنا کنیم ،قدم اول تفکیک بین «یقین بالمعنی االعم» و
«یقین بالمعنی االخص» است.
تعریف یقین در کالم منطقیان متقدم
آنچه تاکنون بیان شد تعریف قدما از یقین بود که همان تعریف صحیح و مورد
نظر ما است .قدما در تعریف یقین اینگونه گفتهاند:
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«فمنــه يقينــي يعتقــد معه اعتقــاد ثان -إمــا بالفعــل و إما بالقــوة القريبة من
الفعل -أن المصدق به ال يمكن أال يكون على ما هو عليه إذا كان ال يمكن
زوال هذا االعتقاد فيه»« .1و اليقين هو اعتقاد أن الشــىء كذا مع اعتقاد آخر
امــا بالفعــل أو بالقـ ّـوة القـ ّـوة القريبة .من الفعــل أنه ال يمكــن أن ال يكون كذا
ّ
ّ
يتصور معه
يتصوران الشيء كذا و
اعتقادا ال يمكن زوال» «.2اليقين هو ان
ّ
بالفعل و القوة القريبة من الفعل انه ال يمكن ان ال يكون كذا».3
یقی ــن آن حالت نفس ــانی اس ــت ک ــه مطمئـــن هســـتیم در آن احتمـــال خالف
نمیدهیم .حال یا بالفعل این چنین است که به احتمال خالف در آن توجه کرده
و س ــپس تصدیق کردهایم که احتمال خالف ندارد و یا به احتمال خالفداشتن یا
نداشتنش توجه نداریم و غافل هستیم؛ ولی اگر به خود التفات کنیم و تمرکز داشته
باش ــیم ،متوجه خواهیم ش ــد که احتمال خالفی در کار نیســـت و مســـئله؛ قطعی،
ثابت و محکم است.
«بالقوة القریبة من الفعل» یعنی آ گاهی و علم به این صورت است که اگر انسان
در خلوت خودش بنشیند و کمی در آن تأمل کند ،میبیند که نمیتواند در آن شک
ً
و تردی ــد کرده و احتمال خالف دهد و حقیقتا خالف آن ممکن نیســـت (امکان در
این دست عبارات ،امکان احتمالی است) .چون احتمال یک امر وجدانی درونی
اس ــت ،پس بودن یا نبودن آن فقط به التفات و تمرکز قائم اس ــت و لذا در نهایت با
قوۀ قریب به فعل میتوان آن را یافت .با این قید ظن خارج میشود ،چون در ظنون
نه بالفعل تصدیق میکنیم که طرف مقابل غیرممکن اســـت و نه بالقوة القریبة من
الفعل.
 .1الشفاء ،البرهان ،ص.51
 .2البصائر النصیریة ،ص.371
 .3التحصیل ،ص.192
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نه ــا گاه به گونهای اس ــت کـــه «بالفعل» یا «بالقـــوة القریبة مـــن الفعل»
ام ــا یقی 
احتم ــال خ ــاف ندارد ،اما باز هم اعتقاد و یقین به آن اعتقادی اســـت که در آینده
زایلمیشود .اینچنین یقینی در قضایای مشهوره و وهمیه وجود دارد .زیرا احتمال
خالف در این قضایا به طبع اولی وجود ندارد ولی اگر به خویشتن خویش برگردیم ،در
قضایای مشهوره یقین زایل میشود و اگر قضایای وهمی را با عقل و قضایای عقلی
به تعارض بیندازیم ،آن یقین از دستمیرود .این تعریفی است که پیشینیان ما در
ً
علم منطق به کارمیبردند و انصافا تعبیر حساب شدهای هم هست .مرحوم عالمه
طباطبایی؟هر؟ نیز در آغاز رسالةالبرهان میفرمایند:
«أقــول ّأوالّ :إن ّكل تصديــق يلزمــه ّ
بالقوة القريبة من الفعــل أحد تصديقين
ّ
ّ
آخر يــنّ :إمــا التصديــق بــأن نقيضه ممكــن ،أو أن نقيضــه ممتنــعّ .أما لزوم
ّ
تصديــق ما ،فألن العلــم بالنقيضين واحد ،فالعلم بالنســبة يوجب علما
ّ
ّ
فألنــه ّإما أن يصدق بعــد ّ
تصور النقيض
مــا بنقيضهــا .و ّإما أنــه أحدهما،
بامتناعــه أو ال يصــدق ،أي يحتمــل نقيضــه ،أي يحتملهــا ،و هــو الحكم
ّ
باإلمــكان .فــإذن المطلــوب ثابــت .و ّ
تبيــن مــن ذلــك أن التصديــق علــى
ّ
ّ
قســمين :أحدهمــا :العلــم بــأن كذا كــذا ،و أنه ال يمكــن أن ال يكــون كذا و
ّ
ّ
بأن كذا كذا مع العلم بالفعل أو ّ
بالقوة القريبة
يسمونه اليقين .و الثاني :العلم
ّ
ّ
ّ
ّ
بأن لنقيضه إمكانا .و ّ
الظاهريون من
يتبين به أيضا أن العلم الذي حده
منه
ّ
المنطقيين «باالعتقاد المانع من النقيض» ،و ّ
قسموه إلى« :جزم ،و تقليد،
ّ
مركــب ،و يقين» ،و حكمــوا ّأن ّ
الظن غير الجميع فاســد ،بل العلم
و جهــل
منحصر في اليقين و غيره من أقسام ّ
الظن».
تعریف یقین در کالم منطقیان متأخر
ً
از عص ــر خواجه نصیر به بعد برخی به جای قید «اعتقـــادا الیزول» تعبیر دیگری
آورده و گفتهاند قضیۀ یقینی ،قضیهای است که بالفعل یا به قوۀ نزدیک به فعلیت،
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اعتقاد داریم که احتمال خالف ندارد و از طرفی مطابق با نفساالمر است .یعنی به
ً
جای «اعتقادا الیزول» قید «مطابقت با نفساالمر» را آوردهاند.
قطب رازی در شرح شمسیه میفرماید:
ّ
ّ
ّ
«و اليقيــن هو اعتقاد الش ـيء بأنه كذا مع اعتقاده بأنــه ال يمكن أن يكون إل
كذا ،اعتقادا مطابقا لنفس األمر غير ممكن الزوال .فبالقيد ّ
األول يخرج ّ
الظن،
ّ
ّ
و بالثاني الجهل المركب ،و بالثالث اعتقاد المقلد».1
و جرجانی در التعریفات میفرماید:
«اليقين فى اللغة العلم الذي ال شــك معه و فى االصطالح اعتقاد الشــيء
بأنــه كــذا مــع اعتقاد انــه ال يمكن اال كــذا مطابقا للواقع غير ممكــن الزوال و
القيــد األول جنــس يشــتمل على الظن أيضا و الثاني يخــرج الظن و الثالث
يخرج الجهل و الرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب».2
اگر در عبارات منطقدانان دقت کنیم متوجهمیشـــویم که ایشـــان در ذیل این
تعریف توضیح دادهاند که مطابقت با نفساالمر را بهوســـیلۀ پایداری یقین کشـــف
میکنیم .اگر اعتقادی پایدار بود یعنی مطابقت با نفساالمر دارد و اگر ناپایدار است
یعنی جهل مرکب بوده و واقعیت نداشته است.
ً
انس ــان فطرتا چیزی را که یقینی است مطابق با نفساألمر میداند و اگر آن یقین
زایل ش ــود میگوید جهل مرکب بود ولی اگر یقین زایل نشد و فهمید که زایلشدنی
نیست میگوید عین واقع است و دیگر احتمال جهل مرکب هم نمیدهد؛ یعنی ما
هم ــواره علمبودن علم را قائم به امری درونی دانس ــته و آن را از درون احراز میکنیم و
از این جهت نیازی به امر بیرونی نداریم .با توجه به توضیحات داده شده؛ شبهات
 .1تحریر القواعد المنطقیة فی شرح رسالة الشمسیة ،ص.458
 .2التعریفات ،ص.1113
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معرفتشناس ــی ،ش ــبهه در برابر بدیهه است .معرفت ،شـــناخت و علم چیزی جز
یقین پایدار نیس ــت و انس ــان وقتی میگوید چیزی را میفهمم و میشناســـم چیزی
ورای اینکه یقین کرده و میداند یقینش پایدار اس ــت ،در دس ــت ندارد .پس امکان
ش ــناخت و معرف ــت یعنی ام ــکان یقین پایـــدار و اثبات امـــکان و تحقق یقینهای
ً
پایدار ،مسئلهای آسان و تقریبا بدیهی است که کتاب برهان متکفل آن است.
تعریف و تبیین منطقدانان ما ریش ــۀ شـــبهات معرفتشناسی را میخشکاند.
اینطور نیس ــت که شبهات معرفتشناسی تازه متولد شده و مطالبی جدید باشد
که حکیمان و منطقدانان پیش ــین ،از آن آ گاه نشـــده باشند و این بحث بهتازگی از
غرب وارد جهان اس ــام ش ــده باش ــد .تمام شبهات از وقتی شـــروع میشود که ما از
تعریف مرح ــوم خواجه و قطبالدین رازی و  ...اســـتفاده کنیم ،معیار ارزش یقین
را مطابق ــت ب ــا واقع بدانیم و دقت نکنیم که راه احراز تطابـــق و عدم تطابق با واقع،
درون انس ــان اس ــت .همین تعبیر «مطابقت با نفساالمر» منشأ شبهات و توهمات
عدهای چون مرحوم میرزای اصفهانی و شکاکان غربی شده است .این گروه عقیده
داش ــتند که اگر قرار بر مطابقت با نفساالمر باشـــد ،مانمیتوانیـــم نفساالمر را پیدا
کنی ــم .در نتیجه هیچگاه ب ــه «یقین بالمعنـــی األخص» دسترســـی نداریم و «یقین
بالمعنی األعم» نیزقابلاعتماد نیست.
تالش برخی برای دفاع از تعریف متأخران
عدهای به دفاع از تعریف متأخران برآمده و تالش کردهاند تا نشان دهند میتوان
تطاب ــق با واقع را کش ــف ک ــرد .پاسـ ـخهای این گروه یا صحیح نیســـت و یـــا آنقدر
ّ
ً
ً
پیچیده اس ــت ک ــه عمال افراد عادی را از شـــکاکیت نجات نمیدهـــد؛ مثال برخی
عقیده دارند که ما مفاد قضایای بدیهی را اول در درون خود کشف میکنیم و چون
در درون ماس ــت قضی ــه و منطبقعلی ــه آن ،هر دو به علم حضوری ادراک میشـــود
و میبینی ــم که قضیه ،صادقه اس ــت و ســـپس قضیۀ صادقه را تعمیـــم میدهیم و

تأمالیت در یقنی و ّ
یقینیات

305

کلیتش را کش ــف میکنیم .ولی روش ــن است که چنین جوابی تام نیست؛ زیرا این
ج ــواب فقط صدق قضیۀ معلوم به علم حضـــوری را تأمین میکند ولی هیچ راهی
برای کش ــف صدق یا کذب تعمیم انجامشـــده ندارد و تعمیم انجامشده بر اساس
علم حصولی اس ــت که ما منطبقعلیه آن را هیچوقت نیافت ه و نمیتوانیم بیابیم و
اگر بناست صدق تعمیم را به وجدان حواله بدهیم ،بهتر است صدق اصل قضیه
را نیز از آغاز به وجدان حواله کنیم.
تجربه نشان داده است که طرح مباحث معرفتشناسی بر اساس نظریۀ مطابقت
ً
با واقع ،بدون تذکر راه احراز تطابق و تمرکز بر مفهوم «یقین پایدار» و «اعتقادا الیزول»؛
ّ
بهجای حل شبهات ،بیشتر افراد باهوش را به شکاکیت میکشاند و افراد بیشبهه
ً
را نیز شبههدار میکند .به همین جهت این کتاب اصال از این راه وارد نشده و تمام
تکیۀ بحث بر این است که راه شناخت معرفت حق ،پایداری و خودبنیادی است
ً
یش ــک چنین چیزی داریم و جایی برای تردیـــد هم وجود ندارد .توقع
و م ــا یقینا و ب 
میرود اس ــتاد محترمی که تدریس کتاب را برعهـــده دارد از همین طریق (تأ کید بر
اینکه شناخت ارزشمند یعنی چیزی را بفهمیم و نتوانیم شک کنیم و چنین چیزی
ً
بداهتا هس ــت) به بحث وارد ش ــود ت ــا از آفات بحثهای معرفتشناســـی در امان
باشد.
توضیح دوباره با بیانی دیگر
ً
هر شخصی که به شیئی یقین دارد ،مسلما در آن ظرفی که یقین دارد یقینش را
ً
مطابق با واقعمیداند .اساس ــا چنین چیزی معنا ندارد که کسی احتمالبدهد که
به شیئی یقین داشته باشد و در همان زمانی که یقین دارد احتمال خالف هم بدهد
و بگوید شاید مطابق با واقع نباشد.
ب ــه تعبیر اصولیون ذات یقین حیثیت انکشـــافی دارد .پس انســـان در ظرفی که
ً
یقین دارد همیش ــه واقع را بدون ش ــک میبیند و اصالنمیتواند یقین داشته باشد
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و در عی ــن ح ــال ،احتمال خالف هم بدهـــد .بنابراین هر وقت که انســـان به چیزی
یقینمیکند خودبهخود نفس این یقینکردن به معنای احراز تطابق با واقع اســـت.
به همین علت ما در مبحث معرفتشناســـی درصدد احراز ابتدایی تطابق با واقع
نیس ــتیم،چراکه احراز ابتدایی انجام شـــده اســـت ،منتهامیخواهیم بدانیم که آیا
این احراز بهدرس ــتی انجام ش ــده است یا خیر؟ عالمت درســـتبودن احراز تطابق،
به پایداری آن است .وقتی ادراکی پایدار است یعنی انسان تطابق با واقع را درست
ب ــه دس ــت آورده اس ــت ،اما اگر یقینی ناپایـــدار بود و با تلنگری از بیـــنرفت ،به این
معناست که احراز تطابق با واقع بهدرستی انجام نشده است.
بهطور کلی انسانها در نظام زندگی خودشان همیشه دنبال فهمیدن و کشف
واقع هس ــتند .کش ــف واقع هم چیزی ورای یقین نیست .یعنی اینگونه نیست که
انسان ابتدا به چیزی یقین پیدا کند و وقتی یقین پیدا کرد بگوییم حال که یقین پیدا
کردهای باید بررسی کنی که آیا فهمیدهای و میدانی و شناخت داری و واقعیت را
کش ــف کردهای یا نه .یکی از مغالطات اساسی در مباحث معرفتشناسی همین
یک جمله اس ــت که «انس ــان گمانمیکنـــد یقینکردن ،چیزی جدای از کشـــف
واقعیت اس ــت» .یعنی ش ــخصی یقین پیدا کرده اســـت و حالمیخواهد کشف
ً
کن ــد ک ــه واقعیت چطور اس ــت .اصال کشـــف واقعیت بهمعنای فهمیـــدن ،علم و
آ گاهی و یقین اس ــت و اینها ،واقعیتی غیر از یکدیگر ندارند .بهتعبیری کسی که
یقی ــن دارد ،میگوید واقعیت را فهمیده اســـت ،منتها الزم اســـت که انســـان فهم،
آ گاهی و یقینی پیدا کند که اس ــتوار و محکم باشـــد و خللـــی در آن راه نیابد .بعد
از اینکه چنین یقینی پیدا ش ــد ،تمام حرف این اســـت کـــه همین یقین بهمعنای
کش ــف واقعیت است نه اینکه انسان اینچنین یقینی پیدا کند و سپس بهدنبال
راهی باش ــد که بسنجد آیا بهوس ــیلۀ این یقین ،واقعیت کشف شده است یا خیر.
ً
البته طبیعتا باید محکی پیدا کرد که آ گاهیهای پایدار از ناپایدار جدا شود .حال
نه ــای پایدار چه مواردی هس ــتند؟ تمام مبحث اقســـام بدیهیات ،یقینهای
یقی 
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پایدار یا ادراکات مطابق واقع خودبنیاد را توضیح میدهد.
ً
این چارچوب معرفتشناس ــی منطقدانان ماســـت که انصافا خوب و محکم
بنا ش ــده اس ــت و جای تکاندادن و تغیی ر هم ندارد .حال اینکه تفسیر این عالمان
از تطاب ــق ی ــا عدم تطابق با واقع چیس ــت و نظریۀ صدق و تطابـــق را چگونه توضیح
ً
میدهن ــد و آی ــا نظر ی ــۀ صدق اصال صحیح اســـت یـــا خیر؛ بحثهایی اســـت که
هیچیک در اصل ارزشمندی «یقین بالمعنی األخص» خللی ایجاد نمیکند و باید
در جای خودش بحث شود .اما به هر حال ارزیابی منطقدانان و اینکه یقینها را به
پایدار و ناپایدار تفکیک کرده و مبنای تفکر را بر اساس یقینهای پایدار قرار دادهاند،
کاری اساسی و بنیادی است.
بنابر مباحث پیشین هنگامی که بحث معرفتشناسی مطرحمیشود باید این
نکته را در نظر داش ــت که هیچگاه نباید بهدنبال اثبات اصل تطابق با واقع باشـــیم؛
بلکه در این مبحث ،بهدنبال این هس ــتیم که آیا تطابق را خوب کشـــف کردهایم یا
نه .اگر بگوییم بهدنبال اثبات تطابق هستیم و از این شأن یقین ،که عین انکشاف
ً
اس ــت؛ غفل ــت کنیم ،فورا ط ــرف مقابلمیگویـــد« :من یقین را به دســـتمیآورم و
بدیهی هم هست ،اماهرچه تالش میکنم نمیفهمم که مطابق با واقع است یا خیر،
و بهدنبال ابزاری بیرونی برای اثبات آن میگردم» .پس باید از همان ابتدا تفهیم شود
ً
که انسان فطرتا بهدنبال کشف واقع بوده و کشف واقع همان یقین است.
برای تبیین این مسئله باید افراد را به وجدان احاله داد و گفت آیا شما که برایتان
ً
حاصلضرب دو در دو مساوی با چهار ،بدیهی است ،واقعا شمامیفهمید یا خیر؟
ً
آیا واقعا واقعیت را ادراک میکنید یا نه؟ جواب طرف مقابل همواره مثبت اســـت.
همین نشانمیدهد که یقین بالمعنی األخص همان فهم و کشف واقعیت است
که گمشدۀ ما در مباحث معرفتشناسی است.
اش ــتباه زمانی رخمیدهد که فرد بگوید« :من یقین قاطع غیرقابلزوال دارم ولی
معلوم نیس ــت که فهمیدهام یا نه! معلوم نیســـت که درســـت اســـت یا نه!» چنین
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س ــخنی را یک انس ــان عادی و معمولی نمیگوید ولی اگر کســـی بـــه چنین توهمی
دچار ش ــود ،در اینجا بای ــد وجدان خفتۀ او را بیدار کرده و به او گوش ــزد کنیم که در
حقیقت فهمیدن بهمعنای درسـ ـتبودن و کشـــف واقعاســـت .اگر در همان نقطۀ
ش ــروع مبحث معرفتشناس ــی ،بحث را بهصورت درست شـــروع کرده باشیم ،در
ً
ادامه بهراحتیمیتوانیم افراد را به وجدان و فطرتشان ارجاع دهیم و مثال بگوییم که
ً
آیا واقعا در وجود هر شخصی گزارههایی هست که بتواند بگوید« :آنها رامیفهمم و
در این فهمیدن هیچ تردیدی نداشته و هیچ احتمال خالفینمیدهم» .وقتی افراد
ً
به فطرتش ــان رجوعمیکنند متوجهمیشوند که مثال اولیات را بهخوبیمیفهمند و
هیچ احتمال خالفی هم در آننمیدهند .در گام دوم محسوسات را نشانمیدهیم
و افراد متوجهمیشوند که آنها را هم حسمیکنند ومیفهمند و در گام سوم دیگر
قضایای بدیهی را ...و این فهمیدن به معنای کشف واقعیتاست.
ً
ّ
خالصه اینکه انس ــانهایی که به شـــکاکیت دچار میشـــوند ،معموال اســـاس
ّ
ش ــکاکیت آنها به این برمیگردد که بین کشـــف واقع با یقینکردن به یقین ثابت،
ّ
تفاوت قائل هستند .همین امر ،خود ،آغاز شکاکیت است و درمانش آ گاهی از این
نکته است که فهمیدن و کشف چیزی جز یقین صحیح نیست (در انتها نیز بحثی
در رابطه با شکگرایی مطرح خواهد شد).
ً
اگر از ابتدا مبنای بحث درس ــت عرضه شـــود ،معموال شبهات معرفتشناسی
یش ــوند .مبنای بحث ،یقینهای پایداری اســـت که نمونههای آن
بهراحتی حلم 
ن نسبت به آن یقین
هم بسیارند .این یقینها مجموعهای از گزارهها هستند که انسا 
ً
پایدار و ثابت دارند و اصال قابلیت شـ ـککردن در آنها وجود ندارد .پس باید طبق
ً
همانها زندگی کرد .انسان چارهای غیر از این ندارد و اصال وجدانش قبولنمیکند
که بخواهد در مس ــیر زندگـ ـیاش برخالف یقینهای خود فکر کـــرده و در عمل قدم
بردارد .این پایۀ اصلی بحث است.
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ضمیمۀسوم:معنایحدسدر کلماتمنطقیان

1

ناخودآ گاه بودن حدس
نکتـ ـهای ک ــه در باب حدس مهم اســـت این اســـت که فرایند حـــدس فرایندی
ناخودآ گاه اس ــت و بس ــیار میشود که انسانی که حدسی درســـت زده و واقعیتی را
از راه حس ــاب احتماالت کش ــف کرده مهارت بیان و توضیح راهی را که طی کرده
ندارد و نمیتواند نشان دهد که بر اساس چه شواهدی به این حدس رسیده است.
یک ــی از هنرهای مهم دانش ــمندان این اســـت کـــه بتوانند شـــواهد الزم را با زبان
علم ــی بیان کرده و مس ــیری را که طی کردهاند به دیگران معرفـــی کنند تا دیگران را
ب ــا خود همراه نمایند .مهارت تبدیل تفکر حدســـی به بیان علمی در گرو تســـلط بر
مباحث منطقی و ریاضی حساب احتماالت است.
مباحث حس ــاب احتم ــاالت چون در گذشـــته مطرح نبود (یعنـــی الگو و روش
منطق ــی آن اس ــتخراج نش ــده ب ــود و البته هنوز هم کامل اســـتخراج نشـــده اســـت)
منطقدانان گذشته میگفتند که ادراکات حدسی قابل اثبات برای دیگران نیست
و فقط برای صاحب حدس مفید است:
ّ
ّ
ّ
الحدسيات ليست بحجة على الغير ،لجواز أن ال يحصل
المجربات و
«و
له الحدس أو التجربة المفيدان للعلم بهم».2
 .1مطالب این بخش برگرفت ه از کتاب معلم معرفت شناسی تألیف حجةاالسالم والمسلمین وکیلی است.
 .2تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمسية ،ص .460
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ّ
ّ
الحدســيات .و هــى قضايا مبدء الحكم
المجربات،
« و مــا يجرى مجرى
ّ
ّ ّ
قوى جــدا ،فزال معه الشــك و اذعن لــه الذهن؛ فلو
بهــا حــدس من ّالنفس
ّ
ّ
ّ
يتول االعتبار الموجب ّ
لقوة ذلك الحدس،
ان جاحــدا جحد ذلك النه لم
ّ
ّ
او علــى ســبيل المتا كــدة (المناكــرة) لم يتــأت ان يحقق له مــا تحقق عند
ّ
الحادس ،مثل قضائنا بان نور القمر من الشمس بهيئات تشكل ّالنور فيه.
ّ
ّ
للمجربات.
قياسية ،و هى شديدة المناسبة
ففيها ايضا ّقوة
واتريــة ،و هــى ّالتــي تســكن اليهــا ّالنفس ســكونا ّ
و كذلــك القضايــا ّالت ّ
تاما
يزول معه الشــك لكثرة الشــهادات على سبيل االتفاق بالتواطؤ ،و هذا مثل
اعتقادنا بوجود مكة و وجود جالينوس ،و اقليدس ،و غيرهم .و من حاول ان
ّ
ّ
يحصر هذه الشهادات فى مبلغ عدد فقد احال ،فانه ليس معلقا بعدد يؤثر
ّ
النقصان و الزيادة فيه ،و انما الرجوع فيه الى مبلغ يقع معه اليقين ،فاليقين
هو القاضى بتوافى الشهادات ،ال عدد الشهادات؛ و هذه ايضا ال يمكن ان
يقنع جاحدها لو (او) يسكت بكالم.1».
تفسیر خطای حدس در متأخران
از نکاتی که به مناسبت جا دارد بیان شود این است که متأخران حدسی را که
د رکالم پیشینیان آمده است اشتباه تفسیر کردهاند.
حدس در زبان عرب به معنای تخمین به کار میرود ،شبیه همین که در فارسی
میگوئیم «من حدس میزنم که امروز باران ببارد» .این موارد همیشه خودش یا یکی
از مقدماتش حس ــاب احتماالت است ،زیرا با قیاس منطقی تخمین و ظنی وجود
ندارد .همین کلمه به منطق آمده و به معنای مطلق موارد حساب احتماالت به کار
ً
رفته اس ــت و چون در موارد حساب احتماالت معموال تفکر منظمی در کار نیست
و شخص حدس در ذهنش به صورت یک جرقه حاصل میشود کم کم حدس به
 .1التحصیل ،ص.97
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معنای به دست آوردن حد وسط بدون تفکر و تالش تفسیر شده و اصطالحی جدید
شکل گرفته که این تحصیل حد وسط بدون تالش از فضائل نفس است.
ول ــی باید دق ــت کنیم قضای ــای حدســـیات ربطی به آن مســـأله نـــدارد و خلط
اصطالح س ــبب ش ــده که این تفس ــیر حدس را بزرگانی در این باب بیان کردهاند و
ً
قدما هم که میگفتند از این جهت بود که قضایای حساب احتماالت نوعا با جرقه
ذهنی شکل میگیرد.
شواهد متعددی بر این تعدد اصطالحات وجود دارد؛ از جمله:
 .1میگویند شخص صاحب حدس نمیتواند دیگران را قانع کند ،با اینکه اگر
انسان حد وسط عادی را به راحتی و بدون تالش به دست بیاورد میتواند آن را برای
دیگران هم بیان کند و دیگران را هم قانع نماید .اما نکته اینجاست که حد وسط در
حدسیات از جنس جمع قرائن و حساب احتماالت است و لذا کسی قانع نمیشود.
 .2میگویند حدسیات قریبة المأخذ از مجربات است که اگر امری قیاسی بود
و فقط فرقش در این بود که زود فهمیده میشد دیگر ربطی به مجربات نداشت.
 .3میگوین ــد در هر تواتری هم حدســـی نهفتـــه یا تجربه هم بـــدون حدس تمام
یش ــود؛ که مراد این اس ــت که تا احتماالت دیگر بدون حساب احتماالت نفی
نم 
نگردد نمیتوان از مجربات و متواترات هم استفاده قطعی و یقینی نمود.
شیخ اشراق این نکته را به خوبی دریافته و بیان نموده است؛ قطب شیرازی در
شرح حکمة االشراق میفرماید:
ّ
« و للقرائن مدخل فى هذه األشياء كلها ،أى :فى المتواترات و ّالت ّ
جربيات و
ّ
الحدسيات عند الجمهور ،يحدس منها ،أى :من القرائن ،اإلنسان حدسا،
فيحكم بسببه.
ّ
ّ
ّ
الحدسيات على قاعدة اإلشراق ،الحتياج
و انما جعل الثالثة من أصناف
ّ
ّ
ّ
الحدسيات
الكل إلى الحدس ،و ذكر من األصناف اثنين دون الثالث ،و هو
الحدسيات على قاعدة اإلشراق دون ّ
ّ
األولين.
عند الجمهور ،لظهور كونها من
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و حدسـ ّـياتك ليســت ّ
ّ
حدســياتك علــى قاعدة
حجــة على غيــرك ،أى :و
اإلشــراق ،لتشــمل ّالثالثــة ،كما قــال فى التلويحــات ،و يقينــك ّالت ّ
واترى و
جربى ليس ّ
ّ
ّ
حجة على غيرك .إذا لم يحصل له من الحدس
الحدسى و ّالت
ّ
مــا حصــل لــك ،و هــو ظاهــر .و فيه تنبيــه على أنــه ال يجوز اســتعمال هذه
ّ
القضايــا فــى القيــاس الــذى يراد بــه إفــادة اليقين للغيــر أو يقصد بــه إفحام
ّ
الخصمّ .أما ّ
األول ،فلما ذكر ،من جواز أن يكون ما حصل للمستدل بها من
ّ
اليقيــن غيــر حاصل لذلك الغيــر ،و إذا لم يحصل له مــن مقدمات القياس
ّ
ّ
ّ
يتحصل له نتيجة ّ
يقينية أيضــا .و ّأما الثانــى ،فألنه لو حصل له
يقيــن لــم
ّ
منها اليقين ،كما حصل للمســتدلّ ،ثم أنكر ذلك على وجه المعاندة ،لم
يكن لنا سبيل إلى إفحامه ،لعدم ّ
الطريق إلى كشف دعواه».1
متأس ــفانه در بس ــیاری از کتب متأخر چون « المنطق » این دو اصطالح در هم
آمیخته است و فرمودهاند:
ٌ
« نعــم ،مــن له قوۀ الحدس یســتغنی عــن الحرکتین األولییــن ،و إنما ینتقل
رأســا بحرکۀ واحدۀ من المعلومات إلی المجهــول؛ و هذا معنی «الحدس»
ّ
فلذلک یکون صاحب الحدس ّ
القوی أسرع تلقیا للمعارف و المعلوم ،بل
ً
ّ
الحدسیات»
هو من نوع اإللهام و ّأول درجاته؛ و لذلک أیضا جعلوا «القضایا
من أقسام البدیهیات».2
به طور خالصه حدس در قضایای حدســـیات همان حساب احتماالت است
و هیچ ربطی به الهام نور از عالم ملکوت که ویژگی افرادی خاص بوده و مرحله قبل
از نبوت است ندارد.
 .1شرح حكمة االشراق(قطب الدين الشيرازى) ،ص .121
 .2المنطق ،ص.25

