دوفصلنامه علمی-وژو شی تأملات فلسفی
دانشگاه زنجان
سال شتم ،شماره  ،22بهار و یابستان 1379
ص حات 121 -97

Biannual Journal Of
Philosophical Meditations
University of Zanjan
Vol.8, No.20, Spring & Summer 2018

نظریۀ معرفت گزارهای صدرالمتألهین
سید مجیدحسینی 1

محمد علی عباسیان

2

سیدعلی علم الهدی
ناصرمحمدی

3
4

چکیده

چیستی معرفت گزارهای ،در معرفتشناسی معاصر از مسائل مهمم اسمت نظریمۀ رایم در
میان معرفتشناسان ،معرفت گزارهای را «باور صادق موجّه» میشممرد ،امما ایمظ نظریمه بما
معضلی به نام «مشکل گتیمه» مواجمه شمد نقمد گتیمه بمر یحلیمل سمهجزئی معرفمت ،باعم
بازاندیشممی بنیممادیظ معرفممتشناسممان معاصممر در م همموم معرفممت و ویممدایی رویکرد ممای
گوناگون شد ایظ مقاله میکوشد با بازخوانی مسئلۀ «معرفت» در حکممت متعالیمه ،نظریمۀ
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معرفت گزارهای صدرالمتألهیظ را ،متناظر با رویکرد ای معرفتشناسی معاصر ،اسمتررا
کند نظریۀ معرفت گزارهای صدرا نظریهای چندوجهی است؛ م بُعد معرفتمی دارد و مم
بُعد عملشناختی وی معرفت را ینها بمه معرفمت گمزارهای یحویمل نمیکنمد ،بلکمه ن را
دارای وجه عملشناختی م دانسته است معرفت به اعتبار اخیر در فاعمل اررگمرار اسمت
ملاصدرا راه کسب معرفت گزارهای را نیز به یک راه محدود نمیکند ،بلکه در نگرش او
قوای متعدد ،فضایل معرفتی و اخلاقی ،قوۀ قدسی ،و حتی خداونمد متعمال در دسمتیابی بمه
معرفت مؤرر ستند
واژگان کلیدی :نظریۀ معرفت ،باور ،صدق ،یوجیه ،صدرالمتألهیظ ،عملشناسی.
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مقدمه

معرفتشناسی 1یکی از شاخه ای فلس ه است که به یحقیق وکاوش دربارۀ چیستی ،دامنه،
قلمرو و منابع معرفت میوردازد در معرفتشناسی دورۀ معاصمر ،مسمئلۀ «ما یمت معرفمت
گزارهای» 2ا میت ویژهای دارد معرفت به واقعیات جهان یا م اد گزاره ما ،ماننمد معرفمت
به گزارۀ « سمان بی است» ،در میان معرفتشناسان «معرفت گزارهای» نام گرفتمه اسمت
معرفتشناسان ویی و وس از گتیه ،برای یبمدیل شمدن یمک بماور بمه معرفمت گمزارهای،
شرایط و ویژگی ایی قائل شدهاند از طرف دیگر ،ومژو ی مای بسمیاری دربمارۀ علمم و
معرفت در فلس ۀ اسلامی ،بهویژه در حکمت متعالیمه ،انجمام گرفتمه اسمت؛ امما بمه کماوش
معرفت از منظر معرفت گزارهای معرفتشناسی معاصر در فلس ۀ اسلامی ،بهندرت ورداخته
شده است ایظ مقاله ضمظ بیان رویکرد ای معرفتشناسمی معاصمر در ایمظ زمینمه ،یلماش
میکند با بازخوانی رای صدرالمتألهیظ دربارۀ معرفت از منظر معرفتشناسی معاصر ،بمه
نظریۀ معرفت گزارهای ملاصدرا دربارۀ «ما یت معرفت گزارهای » دست ویدا کند
 .3ماهیت معرفت گزارهای

معرفتشناسی ،از میان انواع گوناگون معرفت 3،به معرفت گمزارهای 4میومردازد ما یمت
معرفت گزارهای یکی از مسائل اساسی معرفمتشناسمی اسمت ما یمت ،بمهعنموان مضماف
معرفت ،مقابل وجود در معنای ستیشناختی 5نیست ،بلکه به معنای شرایط لمازم و کمافی
چیزی است که با بودن ن انسان به معرفت یقینی 9میرسد بنا بر نظریۀ رای و سنتی قبمل
. epistemology

1

. propositional knowledge

2

. knowledge

3

4

در ایظ مقاله قضیه با گزاره و علم با معرفت به یک معنا به کار رفته است
. ontological

5

. certain knowledge

9
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از گتیه ،معرفت «باور صادق موجّه» 1یعریف شده است
 .3-3شرط باور

2

گرایی ای گزارهای 3دو بری ستند :بری نرست حالت ذ نی یا باور است ،و برمی
دوم محتوایی 4است که مان گزاره است بری نرست به علت یعلق گرفتظ بمه گمزاره،
قابلیوصیف به صدق یا کرب است .باور در معرفمتشناسمی عاممل اریبماه ذ نمی فاعمل
شناسا با گزاره است ،وگرنه یچ نسبتی بیظ شرص بما گمزاره برقمرار نروا مد شمد و فمرد
معرفتی به ن چیز نروا د داشت .وس شره اول برای یحقق معرفت ،وجود باور است
 .0-3شرط صدق

5

گا ی برخی از باور ای انسان کاذب است ،اما فرد به خماطر منمافع خمود یمایمل دارد کمه
ن ا را صادق و معرفت بنامد؛ در حالی که بنا بر فهم متعارف ،معرفت دانستظ ن باور ما
درست نیست ومس بایمد شمره دیگمری ،کمه انسمان را از بماور کماذب دور و بمه معرفمت
نزدیک میکند ،به باور بی زاییم و ن شره صدق است .بر اساس ایظ شره ،ینهما بماوری
که صادق است مییواند به معرفت یبدیل بشود
 .1-3شرط توجیه

9

با دقت بیشتر ،روشظ میشود که دو شره یادشده ینها ،شره ای لازم برای معرفت ستند
نه شره کافی بنابرایظ فرد صرفاً با داشتظ باور صادق به گزارهای ،نموز نمییوانمد دارای
. Justified true belief

1

. belief condition

2

. propositional attitudes

3

. content

4

. truth condition

5

. justification condition

9
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معرفت خوانده شود ایظ فرد باید به صدق باورش اطمینان داشته باشمد نگامیکمه فاعمل
شناسا ینها بر اساس حدس ،شانس و یصادف به باوری صادق دست یافته باشد ،بنا بر فهمم
متعارف ،نمییوان اورا صاحب معرفمت دانسمت بنمابرایظ بمرای ک ایمت شمروه معرفمت،
شره سوم یوجیه م به «باور صادق» اضافه شده است و ایظ به ن معنی است که شرص
 Sبر ای ایظ که به گزارۀ  Pمعرفت داشته باشد )1 ،باید به گزارۀ  Pبماور داشمته باشمد؛ )2
گزارۀ  Pصادق باشد؛  )3او در باور داشتظ به گزارۀ صادق  Pموجّه باشد
با اختلال در یکی از ایظ سه شره ،نمییوان گ ت که شرص به گزارۀ  Pمعرفت
دارد بسیاری سه شره مرکور را برای معرفت لازم و کافی میدانند ،و یعریف سهجزئی
از معرفت را یعری ی جامع و مانع
 .0چالش گتیه

7

یا مدت ا به نظر میرسید که شروه سهگانۀ معرفت گزارهای ،شروه لمازم وکمافی بمرای
یعریف و سنجی معرفت انسان است ،اما ایظ نگرش با مثال ای نقض ادموند گتیه 2ممورد
یردید واقع شد اوچند مثال نقض ورد که حتی با داشتظ باوری صادق و موجّه ،نمییوان
گ ت که معرفت یحقق یافته است ()gettier, 1963
 .3-0یکی از مثالهای گتیه

نام مسر اسممیت نما و نمام دختمرش ساراسمت فمر

ممیکنیم اممروز سمارا بمه ومدرش

میگوید « مظ یک یل ظ مراه خریدهام » اسمیت به دختمر خمود و ایمظ کمه رگمز بمه او
دروغ نمیگوید ،اعتماد کامل دارد یکمی از مسمایه ای قمای اسممیت بمه او میگویمد
«شنیده ام که یکی از افراد خانوادۀ او یک یل ظ مراه خریده اسمت» ،و قمای اسممیت بما
اطمینممان کامممل ایممظ گممزاره را یأییممد میکنممد و میگویممد «مممیدانم کممه یکممی از اعضممای
. Gettier problem

1

. Gettier, Edmund

2
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خانوادهام یک یل ظ مراه خریده است» مه چیز در ایظجا درست به نظمر میرسمد؛ امما
قای اسمیت از دو گزاره بیخبر است )1 :برخلاف میشه ،ایظ بار ،سارا به او دروغ گ ته
است  )2نا امروز یک یل ظ مراه -بدون اطلاع مسرش اسمیت -خریده است .در ایمظ
مثال رسه شره یحقق دارد شره اول باور است و ما میدانیم کمه قمای اسممیت گمزارۀ
مرکور را باور دارد؛ چون ن را اظهار و یأیید میکند شره دوم صدق اسمت و ممیدانیم
که گزارۀ یادشده صادق است؛ چراکه مطابق با واقعیت است شره سموم یوجیمه اسمت و
روشظ است که قای اسمیت در وریرفتظ گزارۀ مرکور موجّه نیز ست؛ چراکمه بمه سمارا
اطمینان داشته است .وس ،بر اساس ایظ سه شره ،باید گ ت که اسمیت گزارۀ مطرحشده
را میداند؛ اما میدانیم که قای اسمیت درواقع نمیداند که یکی از اعضمای خمانوادهاش
یل ظ مراه خریده است ینها چیزی که قای اسمیت فکر میکند که میداند ،ایمظ اسمت
که سارا یک یل ظ مراه خریده که البته ایظطور م نیست
نقد گتیه بر یحلیل سهجزئی معرفت ،باع

واکنی ای گوناگون و بازاندیشی

بنیادیظ معرفتشناسان معاصر او و وس از او در م هوم معرفت شد گرو ی مچنان
یعریف کلاسیک را وریرفتند و مثال ای ناقض گتیه را واسخ گ تند گرو ی کل معرفت
گزارهای سهجزئی را کنار گراشتند گرو ی ،با اضافه کردن شرطی دیگر به نظریۀ
سهجزئی معرفت ،ن را اصلاح کردند ،و گرو ی دیگر با نشاندن شره دیگری به جای
شره یوجیه ،به معضل گتیه واسخ دادند ما در ادامه به برخی واکنی ا به ایظ معضل و
نیز برخی نظریه ای مهم معرفت ویامد ن ،بهاختصار خوا یم ورداخت
 .3برخی نظریههای معرفت گزارهای در معرفتشناسی معاصر
 .3-1مبناگروی

مبناگروی1حدود ده یقریر دارد اولیظ و رای یریظ نها مبناگروی سنتی 1است مبناگروی
. foundationalism

1
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معرفت انسان را به یک ساختمان و باور ای ن را به دو برمی وایمه و ییروایمه سماختمان
یشبیه میکند باور ای متعلق به شالوده ،وایه و باور ای متعلمق بمه روبنما ،ییروایمه سمتند
باور ای ییروایه بر باور ای وایه 2متکی اسمت و یوجیمه خمود را مسمتقیم یما ییرمسمتقیم از
باور ممای وایممه میگیممرد فراینممد اسممتنتا باور ممای ییروایممه از باور ممای وایممه ،بایوجممه بممه
یقریر ای گوناگون ،مییواند قیاسی 3و ییرقیاسی باشد نچه یمک بماور موجّمه را بماوری
وایه میکند ،ایظ است که چنیظ باوری یوجیه خود را از باور ای دیگر نمی ورد بنابرایظ
باور شرص Sبه  Pوایه است اگر و ینها اگر بدون اینکه یوجیه خود را مدیون میچ بماور
دیگری از  Sبداند ،موجّه باشد باور مای وایمه معمولماً خطاناومریر 4سمتند و یوجیمه نهما
متکی بر منابع معرفتی ،مانند ادراک حسی ،عقل و  ،است ()dancy et-al., 2010
 .0-1انسجامگروی

5

ایظ رویکرد راهحل مشکل گتیه را در ویوند دادن شبکهای باور ا مییابد انسجامگرایی
مۀ باور ا را یکسان میانگارد و یقسیم باور ا به وایه و ییروایه را برنمییابد و برای مۀ
باور ا در یوجیه معرفتی نقشی یکسان قائل است مسیر یوجیه باور ا در انسجامگرایی
چندسویه است؛ مانند جدول کلمات متقاطع که برای یکمیل ستون ا و سطر ا ،مه به
یکدیگر نیاز دارند و واسخ ر سطر و ستون بر واسخ سطر و ستون ای دیگر مبتنی است
در نظریۀ انسجامگروی ،ر باوری در موجّه کردن باور دیگر مؤرر بوده ،خود ایظ باور نیز
جه بودن ،نیازمند باور ویشیظ است بنا بر ایظ نظریه ،یچگاه یک باور نمییواند جدا
در مو ّ

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. classical foundationalism

1

. basic beliefs

2

. deductively

3

. infallible

4

. coherentism

5
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از شبکۀ باور ا یحلیل شود ،بلکه یک باور ینها در شبکهای از باور ا یوجیه معرفتی
مییابد ()Bradley, 1914
 .1-1نظریۀ نقضناپذیری

7

برخی از معرفتشناسان شره چهمارمی بما عنموان «نقضناومریری »2را بمه شمروه سمهگانۀ
معرفت افزودند نقضناومریری نگمامی رم مید مد کمه بیمرون از قلممرو گما ی فاعمل
شناسا ،شوا د و دلایلی نباشد که ساقطکنندۀ یوجیه ن باور باشد اگر امکان وجود چنمیظ
شوا د و دلایلی باشمد ،یوجیمه یمک بماور نقمضشمدنی اسمت و ن بماورْ معرفمت شممرده
نمیشود ینها درصورییکه چنیظ امکانی ن ی شود ،یعنی باور صادق موجّه نقمضناشمدنی
باشممد ،ن بمماور قابلیممت ایصمماف بممه معرفممت را خوا ممد داشممت (; Lehrer,1990

)swain,1974
 .4-1وثوقگرایی

3

یأکید وروقگرایی بر یوریق فرایند باور است که شرص طی ن به باور ممیرسمد .اندیشمۀ
مهم در ایظ نظریه فرایند کسب معرفت 4است انسان ا ،در کسمب معرفمت ،از فراینمد ای
گوناگون ،حتی در موضوع واحد ،بهره میبرند؛ مانند استدلال ،شهود ،یجربمه ،اعتمماد بمه
مترصصیظ و

ی اوت ایظ فرایند ا در کسب یا عدم کسب معرفت ،میمزان وراقتشمان در

ایظ اممر اسمت ورموقگرایمی بماوری را موجّمه میشممارد کمه فقمط یمک فراینمد مورمق و
قابلاعتماد ن را ایجاد کرده باشد فرایند مورمق فراینمدی اسمت کمه ایلمب -نمه گما ی-
باور ای صادق یولید میکند )(Armstrong, 1973; Dretske, 1981

. defeasibility theory

1

. defeasibility

2

. Reliabilism

3

. Process obtainment of knowledge

4
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7

ایظ نظریه صدق و یوجیه باور را در ینۀ اریباه فاعل شناسا بما واقعیمت مشما ده میکنمد؛
اریباطی که در ارر ن ،واقعیت ،علت یوجیه باور باشد .گلمدمظ علمت موجّمه نبمودن بماور
اسمیت در مثال گتیه را عدم رابطۀ علّی باور او با واقعیمت میدانمد یوجیمه نادرسمت بماور
قای اسمیت ،از امری ییر از علت واقعی صادق بودن ایظ گزاره نشئت گرفته است؛ یعنی
از اعتممماد او بممه دختممرش ،نممه از ایممظ واقعیممت کممه مسممر او یل ممظ مممراه خریممده اسممت
()Goldman, 1967
 .6-1نظریۀ شرطی

2

با مثال ای نقض گتیه ،میان معرفت با باور صادق و موجّه فاصمله ایجماد شمد؛ بهطوریکمه
گا ی با داشتظ یوجیه درست ،باور کاذب است وس صرف موجّمه بمودن بماور ،ضمروریاً
صدق ن را اربات نمیکند و با وجود کرب بودن یک باور ،نوز احتمال موجّه بودن ن
ست .وظی ۀ اصلی نظریۀ شرطی در باب معرفت ،مسدود کردن چنیظ راهفرار ایی است،
بهگونهایکه اگر گزارهای کاذب بود ،یچ را ی برای موجّه ونداشمتظ ن وجمود نداشمته
باشد به میظ سبب ،ایظ گروه شره یوجیه را با شره دیگمری جانشمیظ میکننمد برطبمق
ایظ شره ،اگر گمزارۀ  Pصمادق نبمود ،شمرص  Sگمزارۀ  Pرا بماور نمیکمرد ( Notick,

) 1981
 .9-1نظریۀ مقدمۀ صادق

3

برخی از معرفتشناسان مشکل گتیه را استوار کردن معرفت بر وییفر ِ 4باطل میدانند
. causal theory

1

. conditional theory

2

. true – premise Theory

3

. presupposition

4
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ن وییفممر

ایممظ اسممت کممه یممک یوجیممه مییوانممد یممک مقدممۀ کمماذب داشممته باشممد،

درحالیکه یک یوجیه نمییواند بر فر

نادرستی بنما شمده باشمد وییفمر

مثال ای نقض گتیه ،رخدادی است که باع

مهمم ممۀ

میشود شرص  Sگزارۀ کاذب ولی موجّه

Pرا باور کند و ن «رخداد» را مقدمۀ یوجیه باور مای دیگمر خمود قمرار د مد (Clark,
)1963; Meyers, 1988
 .8-1معرفتشناسی فضیلتگرا

7

معرفتشناسی فضیلتگرا مدعی است فضایل معرفتی و اخلماقی 2فاعمل شناساسمت کمه از
باور صادق معرفت میسازد امروزه در گسترۀ معرفتشناسی فضیلتگرا ،به علت ی ماوت
یبییظ فضایل عقلانی و اخلاقی و نقی نها در معرفت ،با دو یقریر شاخص روبرو ستیم
ارنست سوسا 3فضایل معرفتی را جانشیظ شره یوجیه در معرفت کرد م هوم
فضیلت معرفتی در نزد وی شامل دستهای از قوا و استعداد ای معرفتی است که باع
میشود شرص دارای ن در جستجوی باور صادق به شکل قابلاعتمادی  4یوفیق یابد و
به معرفت نایل شود ایظ فضایل ،فضایل عقلانی 5یا شناختاری 9نیز یعبیر میشوند (سوسا،
 )2211باور ایی که رمرۀ فضایل عقلانی باشند و به سبب نها کسب شود ،باور ای
شایسته 9نام میگیرند ).(Sosa, 2007
بنابرایظ در نزد ایظ گروه ،انسان فضایل عقلانیای دارد که یجربه ای حسیاش را به
سبب وجود نها کسب میکند؛ یعنی انسان قوای قابلاعتمادی دارد که با داده ای
. virtue epistemology

1

. ethical and epistemic virtues

2

. Sosa, Ernest

3

. reliably

4

. intellectual virtues

5

. cognitive virtues

9

. apt

9
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یجربی

1

97

نها ،باور ایی را نسبت به محیط فرا م میکند که دستاورد ن قوا ،یوجیه

باور ای انسان است ایظ قوای معرفتی ،مانند عقل ،2حافظه ،3بینایی 4و شنوایی ،5سبب
صدق باور ای فاعلشناسا ستند؛ از ایظ جهت ،باور ای صادقْ معرفت شمرده میشوند
).(Sosa, 1991
لیندا زاگزبسکی  ،در یقریر دوم فضیلتگرایی ،بر نقی صاحب باور در کسب
9

معرفت یأکید میکند در نظریۀ معرفتی او ،راه رسیدن به باور ای صادق ،یرلق فاعل
شناسا به فضایل معرفتی و عقلانی در راه معرفتجویی است.
زاگزبسکی ی کیک ارسطویی فضایل عقلانی از اخلاقی را نمیوریرد و ن دو را
یک گونه میشمارد که مییوانند در یکدیگر ارر متقابل بگرارند (Zagzebski,
) 1996, p.143-158او فضایل عقلانی را در منی رفتاری و ویژگی ای شرصیتی
انسان یعریف میکند بنابرایظ رویکرد فضیلتگرای او به معرفت ،رویکرد شرصیت-
محور 9است.
زاگزبسکی در کتاب فضایل ذ ظ ،1در یعریف فضیلت مینویسد« :فضیلت یک
حُسظ و مزیت اکتسابی وایدار و عمیق شرصی است که شامل انگیزشی ویژه برای ساختظ
یایت مطلوب و موفقیت قابلاعتماد در رسیدن به ن یایت است» ( Zagzebski,
 )1996, p.137ایظ فضایل شامل بصیرت ،شجاعت ،فروینی عقلانی ،7دقت،1
. experimental data

1

. reason

2

. memory

3

. sight

4

. hearing

5

. Zagzebski, Linda

9

. character-based

9

. Virtues of the Mind

1

. intellectual humility

7
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زادفکری و انصاف ،2صداقت ،3بیطرفی ،4عشق به حقیقت ،5شجاعت 9و وشمندی

9

است فاعل شناسا برای دستیابی به معرفت باید با انگیزۀ معرفتی خوب و فضایل معرفتی با
واقعیت روبرو شود یا به صدق دست یابد البته او به کارکرد درست قوای عقلانی در
کسب معرفت یوجه دارد ،اما ن را شره لازم میداند نه کافی (Zagzebski, 1996,
)p. 2009
حال بعد از شنایی اجمالی با برخی از نظریه ای معرفت معاصر ،به نظریۀ معرفت
گزارهای موردنظر ملاصدرا می-وردازیم
 .4معرفت و صدرالمتألهین

در کتب صدرا ،یچ بری جداگانمهای بمه معرفتشناسمی اختصمان نیافتمه اسمت ،بلکمه
بهاقتضمای ضمرورت ،او در ممر برمی از مسممائل علمم و معرفممت نیمز بحم

کمرده اسممت

اصطلاحات ملاصدرا برای معرفت متعدد است؛ مانند «علم»« ،معرفت»« ،قضیه»« ،یصمدیق»
با ایظ حال برخی از ایظ واژگان کاملماً معمادل یکمدیگر نیسمتند و میمان نهما ی اوت مایی
وجود دارد بهعنوان مثال «جمله»« ،گزاره» ،و «معرفت به گزاره» ی اوت ایی با م دارنمد
«جمله ،»1یعبیری از ما یمت معنمایی-معرفتشمناختیای بمهنام «گمزاره» و یوصمیف برخمی
واقعیات و یا گزارش برخی حقایق است که برطبق قواعد یک زبان شکل میگیرد؛ ماننمد
ایظ جمله که «جرر (رادیکال) عدد  19عدد  4است» «گمزاره» معنمایی اسمت کمه بما ادای
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
. accuracy

1

. fairness

2

. honesty

3

. impartiality

4

. epistemic conscientiousness

5

. tenacity

9

. quick-wittedness

9

. sentence

1
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جملۀ اخباری بر ن دلالت میشود و قابلیت صمدق و کمرب دارد دو جملمه کمه سماختار
زبانی مت اوت دارند ،ممکظ است از جهت معنایی یکسان باشند جملۀ « سمان بی است»
و جملۀ « » The sky is blueممعنی ستند؛ به دلیل نکه بر یک معنی یا گزاره دلالمت
میکنند
گزاره ا مضمون گرایی ایی ن سانی یا روانشناختی در انسان ،مانند اعتقاد ،رزو،
امید ،خواسته ،ورسی ،وعده ،امر ،نهی ،دعا ،یهدید و

ستند معرفتشناسی ینها با

گرایی ای باوری یا اعتقادی سروکار دارد و از نها سرظ می-گوید باور حالتی
روانشناختی است که در ن شرص صدق گزارهای را میوریرد و اصطلاحاً گ ته
میشود به ن باور ویدا میکند «معرفت گزارهای» باورِ مراه با سایر شروه لازم و کافی
معرفت به یک قضیه است (عباسیان 1319 ،ن  )119مانطور که دیدیم ،نظریۀ رای
در چیستی معرفتگزارهای ،یا ویی از طرح مشکل گتیه ،معرفت را معادل با «باور صادق
موجّه» میدانست
صدرا نیز گا ی میان قضیه (گزاره) و یصدیق ی اوت قائل میشود به نظر او قضیه،
بدون اذعان و اقرار به م اد ن ،مییواند در ذ ظ باشد ،بی نکه یصدیقی یشکیل شود
اگر انسان به صدق م اد یک قضیه ،به دلیلی ،اذعان کرد ،نگاه یصدیق شکل میگیرد
یقریر صدرا از ایظ مطلب چنیظ است :ن «یردیدی نیست که گزارۀ ییربدیهی ویی از
یشکیل قیاس با یمام بری ایی در ذ ظ وجود دارد و وس از قیاس ،یصدیق به مطابقت
ن با ن سالامر حاصل میشود» (صدرالمتألهیظ 1391 ،ن )332
 .3-4تعریف معرفت نزد صدرالمتألهین

صدرالمتألهیظ در رار خود به چند طریق از چیسمتی معرفمت سمرظ گ تمه اسمت یکمی از
مشهوریریظ گ ته ای وی ایمظ اسمت کمه معرفمت ،ماننمد وجمود ،ییرقابمل یعریمف اسمت
(صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن  )15صدرا ،در یعری ی دیگر ،معرفت را یمک حقیقمت
وجدانی و حضوری میداند که ر موجود زندۀ دانایی در نرسمتیظ یوجمه بمه ذات خمود،
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بی یچگونممه ابهممام و اشممتبا ی ن را درمییابممد ( 1393الممف ،ن  )291او ،در یعریممف
سوم ،علم و معرفت را وجود مجرد معلوم نزد فاعل شناسما بمه حضمور و وجمود صمدوری
ن س ،بلکه اریقای خودن س ،میداند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )312صدرا ،در

یعریممف چهممارم ،معرفممت را معممادل بمما وجممود صمموری مجممرد از ممماده گرفتممه اسممت
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )345در راستای میظ یعماریف ،وی نقمیض معرفمت،

یعنی جهل ،را صوریی علمی از حقیقت خارجی میداند کمه ییرمطمابق بما واقعیمت شمی
است (صدرالمتألهیظ ،بییا الف ،ن )117
با ملاحظۀ یعاریف بالا و عبارات دیگر صدرا ،مییوان به چند نتیجۀ مهم رسید:
الف -به نظر ملاصدرا ،نگامیکه حقیقت وجودی و وجدانی معرفت در انسان یحقق
مییابد ،انسان مییواند ن را بهوسیلۀ عبارت ،ل ظ و گزاره به دیگران انتقال و یوضیح
د د (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن 291؛  ،1393ن  ،)291ب -به نظر ملاصدرا،

مراه با یحقق حقیقت وجودی و وجدانی در انسان ،او مییواند ن را ب همد و در قالب
یصدیق به ن باور ویدا کند (صدرالمتألهیظ ،1391 ،ن  )317بنابرایظ وس از معرفت
شرص به گزارۀ « ر معلولی دارای علت است» ،حالت کمال وجودی و ن سانیای در ن
شرص یحقق ویدا میکند که در گرشتهاش وجود نداشته است ایظ حالت ن سانی بی
یچ واسطه و به صورت وجدانی برای وی معلوم و شکار است ایظ معرفت وجودی و
وجدانی مییواند در قالب گزاره برای دیگران بازگو شود ،و مورد یصدیق
معرفتشناختی قرار گیرد
شکاراست که یچیک از یعاریف یک یا سه را نمییوانیم معادل یعریف وایه از
جه» ،بدانیم ایلب یعاریف صدرا از معرفت ،بیشتر ناظر بر
معرفت ،یعنی «باور صادق مو ّ
وجودشناسی معرفت ستند یا یعاریف معرفتشناختی گزارهای صرف از ن نظریات
معرفت در معرفتشناسی معاصر بیشتر بر صدق ،حکایتگری و یوجیه معرفتشناختی باور
یأکید دارند یا بر عناصر وجودشناختی یا منشأ ارر بودن معرفت با ایظ حال ایظ سرظ م
درست نیست که بگوییم صدرا نظریۀ معرفت گزارهای ،نگونه که در اول ایظ مقاله
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معرفی کردیم ،ندارد و با ن بیگانه است در ادامه یلاش میکنیم یا با مطالعۀ گستردهیر
اندیشه ای صدرا ،یک نظریۀ معرفت گزارهای در رار او ویدا کنیم که با یعریف وایه از
معرفت در معرفتشناسی معاصر ،یعنی «باور صادق موجّه» ،ما نگی و انطباق داشته
باشد
 .0-4اقسام معرفت

صدرالمتألهیظ ،بنا بمر سمنت فیلسموفان مسملمان ،معرفمت را نرسمت بمه دو برمی معرفمت
حصولی و حضوری یقسیم میکند (صدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن )423
 .3-0-4اقسام معرفت حصولی

از نظر صدرالمتألهیظ ،معرفت حصولی به یصور و یصدیق یقسیم میشود (صمدرالمتألهیظ،
 ،3 ،1711ن  )271یصور صمورت ذ نمی بمدون حکمم اسمت؛ ماننمد یصمور شمکوفه
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )99یصدیق ،اقمرار و اعتمراف انسمان بمه معنمی و م ماد

گزارۀ ذ نی است (صدرالمتألهیظ ،1391 ،ن  )312-313مانطور کمه گ تمیم ،منظمور
از معرفت در معرفتشناسی معاصر ،معرفت گزارهای است؛ وس بایمد علمم یصموری را از
دامنۀ ایظ معرفت بیرون کنیم و ینها بر یصدیقات ،که به گزاره ما یعلمق میگیمرد ،یمرکمز
کنیم با یوجه به نکه ملاصدرا از یصور موضوع ،محمول ،و نسبت ،یچیک را ممراه بما
حکم نمیداند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،5ن  ،)9از موضموع بحم

خمار ممیشمود

وس برای یافتظ نظریۀ معرفت گزارهای ملاصدرا ،واژه ا و شروه سمازندۀ معرفمت ،یعنمی
«باور»« ،صدق» و «یوجیه» را درحکمت متعالیه جستجو میکنیم
 .1-4صدرالمتألهین و شروط سهگانۀ معرفت گزارهای

 .7-3-4شرط باور

نرسمتیظ شمره معرفمت در معرفتشناسممی معاصمر شمره بماور اسممت یکمی از واژه ممای
مورداست اد در «حکمت متعالیه» ،که مییموان ن را معمادل بما «بماور» دانسمت« ،یصمدیق»
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است مقصود صدرا از «یصدیق» اقرار ن س به معنای گزاره اسمت؛ اذعمان ن مس اسمت بمه
ایظکه معنایی که از گزاره در ذ ظ حاضر است مطابق با ن سالمامر اسمت بنمابرایظ وقتمی
کسی معرفت یصدیقی ویدا میکند ،درواقع ،معرفت ویدا میکند که نسبت میان دو طرف
موضوعی و محمولی گزاره در خار یحقق دارد یما نمدارد (صمدرالمتألهیظ،1 ،1711 ،
ن )21
«اعتقاد» واژۀ دیگری است که مییوانیم ن را معادل با «باور» بدانیم
(صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن  72؛  ،1391ن  229و « )315اعتقاد» از ریشۀ «عقد»
به معنای گره زدن است (رایب ،1412 ،ن  )599بنابرایظ «اعتقاد» یعنی م اد و معنای
یک گزاره با انسان گره خورده است و ویوندی میان ن گزاره و فاعل شناسا برقرار شده
است بنابرایظ کاربرد «اعتقاد» ،مثل «یصدیق» ،ینها در جایی است که وای یک گزاره م
در میان باشد
 .0-1-4شرط صدق

صدرا واژه ای «یصدیق» و «اعتقاد» را در افادۀ معنای معرفت گزارهای کمافی نممیدانمد؛
زیرا «یصدیق» به معنای اذعمان فاعمل شناسما بمه مطابقمت م ماد گمزاره بما واقمع اسمت ،امما
ضروریی ندارد که واقعاً م اد گزاره با واقع مطابقت داشته باشد به ممیظ دلیمل اسمت کمه
مۀ صناعت ای ون گانه ،یعنی بر ان ،جدل ،خطابه ،س سطه و شمعر ،در معنمای یصمدیق
مشترکند ،با نکه برخی از نها ،مثل س سطه ،بهوضموح کماذب سمتند (صمدرالمتألهیظ،
 ،1391ن  )314صدرا مچنمیظ یصمریح میکنمد کمه یصمدیق مییوانمد یقینمی ،ظنّمی،
یریلی ،و حتی جهلی (ییرمعرفت) باشد (صدرالمتألهیظ ، 1 ،1711 ،ن )99
«اعتقاد» به یک گزاره م ،مثل «یصدیق» ،به معنای مطابقت داشتظ واقعی م اد
گزاره با واقعیت نیست برای میظ است که صدرا «اعتقاد» را با اوصافی مچون صادق،
یقلیدی ،و می ،سریف ،خطا ،فاسد ،جهلی ،خیالی و باطل یوصیف میکند
(صدرالمتألهیظ ،1392 ،ن  )3نتیجه نکه ما مییوانیم دو واژۀ «یصدیق» و «اعتقاد» را،
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در کاربرد صدرایی از نها ،معادل با «باور» بدانیم ،اما برای رسیدن به معرفت گزارهای ،به
مؤل ه و شره دومی م نیاز داریم ،و ن «صدق» است ایظ مؤل ه ،گزاره ا را به دو
بری صادق و کاذب یقسیم میکند ینها باور به گزاره ای صادق است که مییواند
معرفت شمرده شود باور به م اد گزاره ای کاذب از حوزۀ معرفت بیرون است
صدرالمتألهیظ ،در نظریۀ صدق ،به ویروی از فیلسوفان برجستۀ یونان (ارسطو ،1399 ،ن
155؛ افلاطون،1359 ،

 ،3ن  )1452 ،1391و فیلسوفان مسلمان (فارابی،1421 ،

ن 351 ،352؛ ابظ سینا ،1424 ،ن 41؛ ابوالبرکات،1393 ،

،1

 ،1ن 35؛ رازی،

 ،1719ن  ،)31به نظریۀ مطابقت 1باور دارد
نظریۀ مطابقت صدق را سازگاری م اد گزاره یا باور با واقعیت محکی میداند اگر
یک گزاره یا باور با واقع مطابقت داشته باشد ،صادق است و در ییر ایظ صورت کاذب
است (Reese, 1966, p. 783, Zelta, n.10, p. 258

Audi, 2011, p.

;.)246
صدرا اذعان دارد که باید میان باور ا و عالم واقع نسبتی وجود داشته باشد اگر ایظ
نسبت یطابق باشد ،باور ا صادقاند و اگر عدم یطابق باشد ،باور ا کاذب ستند از میظ
روست که صدرا واژه ای «صدق» و «حق» را وصف گزاره و باور میداند ،با ایظ ی اوت
که صدق ،وصف گزاره و باور از طرف نسبت ن دو با واقع و ن سالامر است و حق
وصف گزاره و باور از طرف نسبت واقع به ایظ دو است (صدرالمتألهیظ ،بییا الف ،ن
)31
ایشان ،در بیان گونه ای معرفت ،گزاره و باور جازم را نسبت به مطابقت و عدم
مطابقت با واقعیت ،به دو قِسم یقیظ و جهل مرکب یقسیم کرده است (صدرالمتالهیظ،
 ،1395ن  )179صدرا میگوید:صادق و کاذب بودن گزاره بنا بر مطابقت و عدم
مطابقت ن معیظ میشود (صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن )153
. The correspondence theory of truth

1
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نتیجه ایظکه ،از نظر ملاصدرا ،ما برای رسیدن به معرفت گزارهای ،باید به گزارهای
باور ویدا کنیم و باور ما م باید صادق باشد
 .1-1-4شرط توجیه

با وجود یوضیحایی که یاد شد ،برای ایظکه معنای معرفت کامل شود ،واژه ای «یصمدیق
صادق» یا «اعتقاد صادق» ،و به عبارت دیگر «باور صادق» ،ک ایت نمیکنمد؛ زیمرا ممکمظ
است که باوری صادق رمرۀ حدس صائب یا یصادف باشد بنابرایظ به مؤل ه یا شره سموم
معرفت ،یعنی «شره یوجیه» ،م نیاز است درواقع یوجیه مان دلیلی است کمه فمردی بمر
اساس ن باور خود را استوار میکند یوجیه یبییظکنندۀ اریباه متناسب میان باور و صدق
است؛ یعنی ایظ که فاعل شناسما دلیمل کمافی دارد کمه گمزارۀ موردبماور او صمادق اسمت
یوجیه با یقلید ،یعصب و گمان صادق منافات داشته ،با بر ان ،دلیل ،حجت ،بیّنه و یحقیمق
اریباه مستقیم ایجابی دارد
صدرا شکارا نسبت به شره یوجیه و مدلل ساختظ باور ا ا تمام کامل دارد
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ، 9ن  )412او رگونه باور ییرموجّه را نکو ی و معرفت

مبتنی بر دلایل یقینی را یحسیظ میکند وی مچنیظ بهشدت ما را از یقلید ویعصب نهی
کرده است صدرا در چند موضع به ایظ نکتۀ مهم یأکید میکند « :گاه باش که فلس ه
استکمال ن س انسان است بهسبب معرفت موجودات نگونه که ستند ایظ معرفت به
وجود نها باید از روی وژو ی و مراه با بر ان باشد ،نه از روی ویروی کورکورانه» (
صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )22وی وردۀ یقلید و کوری حاصل از یعصب را از

موانع فطرت سالم و معرفت میداند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )211صدرا

گمان ،یعنی باور راجح ،را معتبر نمیداند و بار ا باور ای سست و ییرقابل وریرش را با
واژۀ «ظظ» یوصیف میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )375او در مورد عدم

ک ایت گمان در حقانیت باور ا ،به کلام الهی استناد جسته ،مینویسد« :سرزنی دیگران
از روی گمان ،وسندیده نیست؛ بهجهت سرظ خداوند متعال که میفرماید :ن از نچه
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به ن علم نداری ،ویروی مکظ مانا گمان رگز انسان را از معرفت به حقیقت بینیاز
نمیکند» (صدرالمتألهیظ ،1393 ،ن )359
صدرا بر استوار کردن باور ا بر بر ان ،حجت ،دلیل و ب ّینه یأکید میورزد
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )497 ،411و وریرفتظ باور بدون دلیل و حجت را

خلاف وجدان انسان میداند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )213وی مراه با

ابظسینا ،ر فردی را که بدون دلیل به اندیشهای باور ویدا میکند ،از فطرت انسانی خار
 ،1ن  )394بنابرایظ حکمت متعالیه ضرورت مؤل ۀ

میداند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

«یوجیه» را در یعریف معرفت میوریرد
نتیجه ایظکه ملاصدرا وجود «باور»« ،صدق» ،و «یوجیه» را برای یحقق معرفت
گزارهای شروه لازم میداند
 .3-1-1-4معرفت یقینی

ملاصدرا معمولاً اصطلاح «معرفت یقینی» را معمادل بما واژۀ «معرفمت» ،یعنمی «بماور صمادق
موجّه» ،گرفته اسمت (صمدرالمتألهیظ،1711 ،

 ، 1ن « )349یقمیظ» در معرفتشناسمی

معاصر حداقل دو معنی دارد؛ یقیظ روانشناختی و یقیظ معرفتشمناختی (dancy et-al.,
)2010, p. 272
 .3-3-1-1-4یقین روانشناختی

3

یقیظ روانشناختی وصف فاعل شناساست و ن باور و اعتقاد فاعل شناسا بمه صمدق یمک
گزاره است که در ارر ن نوعی رامی خاطر در او به وجود می ید ضرورت ندارد کمه
ایظ یقیظ صدق واقعی داشته باشد و مییواند از راه مای گونماگون خردوسمند ،فراخمرد ،و
حتی خردستیز ،مثل ادراک حسی ،ادلۀ عقلمی ،کشمف و شمهود ،خبمر متموایر ،خرافمه ،بمه
دست مده باشد (جوادی ملی)1372 ،
. psychological certainty
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 .0-3-1-1-4یقین معرفتشناختی

3

اگر یقیظ وصف م اد خود گزاره باشد ،نوقت یقیظ معرفتشناختی است اگر گمزارهای
خودش یقینی باشد ،نگاه گزاره چنان است کمه منطقماً احتممال نممیرود کماذب باشمد
یقیظ معرفتی ،برخلاف یقیظ روانشمناختی ،بمه یوجیمه یما یضممیظ ،بمهگونمهای کمه جمای
یچگونه یردیدی دربارۀ صدق محتوای گزارۀ موردنظر بماقی نمانمد ،نیماز دارد ( dancy

 )et-al., 2010گزارۀ یقینی ممکظ است خودیوجیهگر باشد یا نکه یوجیه خود را بمه-
سبب دیگری به دست ورده باشد
صدرا کمال عقل نظری انسان را دستیابی به یقیظ میداند (صدرالمتألهیظ،1392 ،
 ،ن  )171او یقیظ را باور به گزارهای میداند که م اد ن گزاره با محکیعنه ن
مطابقت داشته (صدرالمتألهیظ ،بییا ب ،ن  )51و دارای یوجیه بر انی باشد
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )511یوضیح اینکه صدرا م ادگزاره ا را به دو گروه

بدیهی و نظری یقسیم میکند و گزاره ایی را که یوجیه صدق نها به استدلال نیاز
ندارد« ،بدیهی» مینامد (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن )511؛ مانند گزارۀ مشتمل بر

اصل « و ویت» او گزاره ایی را که یوجیه صدق نها به استدلال نیاز دارد« ،نظری»
مینامد (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن )422-423؛ مانند «شتاب یک جسم برابر است

با مجموع نیرو ای وارد بر جسم یقسیم بر جِرم ن» او در یوجیه منطقی دستیابی به
خطر شک و یردید

معرفت یقینی در «گزارۀ نظری» مینویسد« :معرفت یقینی در معر

قرار ندارد و باید قابل دسترسی مگان باشد؛ ،زیرا اگر شوا د و دلایل لازم و کافی
دارای وراقت باشد ،دلیلی ندارد یا فردی در ن شک کند یچ شبهه و اشکالی نمییواند
معرفت یقینی را از بیظ ببرد ،زیرا ایظ معرفت از یوجیه بر انی برخوردار است به عبارت
دیگر ،علت ایظ معرفت یقینی و یوجیه ن موجود است و با وجود علت ،یرلّف معلول
(معرفت یقینی) محال است (صدرالمتألهیظ ،9 ،1711 ،ن )321
. epistemic certainty

1
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در حقیقت معرفت یقینی خود از دو معرفت یرکیب یافته است :اول معرفت به
صدق یک باور و دوم معرفت به کرب نقیض مان باور برای حصول یقیظ ،وجود
معرفت دوم در کنار معرفت نرست ضروری است معرفت به م اد گزارۀ «مجموع
زوایای داخلی مثل

 112درجه است» معرفت یقینی است؛ زیرا م باور به ایظ گزاره

صادق است ،م موجّه است و م ایظکه با معرفت به گزارۀ «چنیظ نیست که مجموع
زوایای داخلی مثل

 112درجه نباشد» مراه است به عبارت دیگر ،در معرفت یقینی،

علاوه بر وجود اریباه میان باور با فاعل شناسا ،بر اریباه باور با واقعیت و چگونگی
دستیابی فاعل شناسا به ن م یأکید و یصریح میشود علامه طباطبایی ،از شارحان
معاصر حکمت متعالیه ،در میظ زمینه مینویسد :ن «یقیظْ اعتقاد جازم مطابق با واقع
است که مزمان با دو یصدیق مراه است؛ ن یصدیق به اصل گزاره و یصدیق به
بطلان نقیض ن (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )32بنابرایظ یقیظ معرفتشناختی

چهار مؤل ه دارد:
الف -باور به گزارۀ ( pصدرالمتألهیظ ،1392 ،ن )3
ب -صدق گزارۀ ( pصدرالمتألهیظ ،بییا ب ،ن )51
 باور به محال بودن نقیض گزارۀ ( pصدرالمتألهیظ ،9 ،1711 ،ن )152د -یوجیه معرفتی (صدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن )511
از ایظ یقیظ با عناویظ «یقیظ منطقی» (صدرالمتألهیظ ،1719 ،ن « ،)322یقیظ
بالمعنی الاخص» (مظ ر ،1319 ،ن « ،)329یصدیق مضاعف» (مصباح یزدی،1397 ،
ن  )52م نام برده شده است بر اساس ایظ اصطلاح ،باور کاذب و باور صادق بدون
یوجیه از گسترۀ معرفت کنار گراشته میشود و ینها «باور صادق موجّه» باقی میماند
وس از نکه به بیان چیستی معرفت گزارهای و م ا یم سازندۀ ن از نظر ملاصدرا
ورداختیم و فهمیدیم که منظور او از معرفت گزارهای چه چیزی است ،اکنون نوبت ن
است یا به نسبت و ما نگی احتمالی نظریۀ معرفت صدرا با نظریات معرفتشناسی
معاصر بپردازیم
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 .4-4صدرالمتألهین و نظریههای معاصر معرفت گزارهای
 .3-4-4صدرالمتألهین و مبناگروی

مانطور که دیدیم ،مبناگروی بر سه وایه استوار است:
الف -مجموعۀ باور ای انسان به دو گروه وایه و ییروایه یقسیم میشود
ب -باور ای وایه خودیوجیهگر ستند و در بسیاری از موارد از شهود عقلی یا
یجارب حسی مستقیم انسان گرفته میشوند
 باور ای ییروایه بر باور ای وایه مبتنی ستندصدرا نیز سه وایۀ یادشدۀ مبناگروی را ،به شرحی که در ادامه می ید ،میوریرد
پذیرش اصل اول

شرح ایظ مطلب در قسمت ای قبل ذکر شد و در ایظجا فقط اشارهای کویاه به ن
میکنیم ن صدرا ،به سبک و سیاق یک مبناگرا ،گزاره ا و باور ا را به دو گروه
بدیهی ،یعنی وایه ،و نظری ،یعنی ییروایه ،یقسیم میکند و صدق و یوجیه گزاره ا و
باور ای نظری را درمجموع به گزاره ا و باور ای بدیهی ارجاع مید د
پذیرش اصل دوم

صدرا گزاره ای بدیهی را به دو گروه یقسیم میکند بدیهی اوّلمی ،کمه یصمدیق نهما بمه
چیزی جز یصور موضوع و محمول نیاز نمدارد؛ ماننمد «اجتمماع نقیضمیان محمال اسمت» ،و
بدیهی رانوی ،که یصدیق نها به چیزی بیی از یصور موضموع و محممول ،ماننمد حمواس
ظا ری و باطنی ،نیاز دارد؛ مثل « وا بارانی است» بدیهی اوّلمی ،علماوهبر نکمه بمه فکمر،
استدلال ،حمد وسمط و حمواس نیازمنمد نیسمت ،امکمان اسمتدلال بمر ن مم وجمود نمدارد
(صممدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن  )445صممدرا اصممل ینمماقض را وایممهاییریظِ گزاره مما
میداند و ن را «اول الاوایل» میخواند (صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن  )72وس صدرا
اصل دوم مبنا گروی را ،کمه گزاره مای وایمه خودیوجیمهگر سمتند و در یوجیمه نیازمنمد
گزارۀ دیگری نیستند ،قبول دارد
پذیرش اصل سوم
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صدرا معتقد است انسان مییواند با کماوش در گزاره مای بمدیهی و ییربمدیهی و بما فهمم
ویوند ای مناسب میان نها و با یکیه بر قوانیظ منطق ،گزاره ای نظری را کشمف و یوجیمه
کند (صدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن  )519به نظمر او ،انسمان ممییوانمد بما ایرماذ روش
درست ،قلمرو معرفت یقینی خود را یوسعه بد د و به فرایر از بدیهیات برساند ومس وی،
مانند مبناگرایان ،ابتنای گزاره ای نظمری را بمر گزاره مای بمدیهی میومریرد و بمر ویونمد
یولیدی میان نها یأکید میکند دو جملۀ زیر از میان ده ا جملهای که صدرا ایظ مضمون
را در نها بیان کرده انترماب شمده اسمت «الأوّلیمات التمی می لمه لاکتسماب النظریمات»
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  :)422گزاره ای بدیهی ابزار کسب گزاره ای نظمری

است «لا شک انها علوم کسبیۀ مبنیۀ علی العلوم الاوّلیه» (صدرالمتألهیظ ،بمییما المف ،ن
 :)42یردیدی نیست که دانی نظری بر دانی بدیهی استوار است
صدرا یأکید دارد که برای رسیدن به معرفت یقینی در گزاره ا و باور ای نظمری ،بایمد از
قیاس و استدلال بر انی یاری و بهره گرفت بهعنوان مثال او گزاره یا بماور بمه ایمظ را کمه
خدا وجود دارد ،گزاره یا باوری نظری و ییروایه میداند که مییواند از طریق بر ان مای
عقلمیای کمه در مقممدمات یقینمی نهما یردیممدی نیسمت ،بمه یقممیظ و معرفمت یبمدیل شممود
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،9ن  )321او مچنیظ راه رسمیدن بمه معرفمت یقینمی را در

باور ای ییروایۀ بر انیای میداند که شروه لازم و کافی را در مماده و صوریشمان داشمته
باشند (صدرالمتألهیظ ،بییا الف ،ن 9؛  ،1395ن )227
بهریم یصریح بر مواردی که به نهما اشماره شمد و نیمز وجمود شموا د بسمیار دیگمر بمرای
صمرف دانسمت
مبناگرا بودن ملاصدرا در رارش ،نمییوان او را یک مبناگرای ابتدایی و ِ
درواقع صدرا به نوع ویشمرفتهیری از مبنماگروی ،کمه مما ن را «نقضناومریری» نامیمدیم و
برای حل مشکل گتیه ویدا شد ،باور دارد
 .0-4-4صدرالمتألهین و نظریۀ نقضناپذیری

بنا بر نظریۀ نقضناوریری ،باور ،علاوه بر ایظ که نیاز به یوجیه دارد ،باید نقمضناومریر مم
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باشد ایظ نقضناوریری نگامی یحقق مییابد که بیمرون از قلممرو گما ی فاعمل شناسما،
شوا د و دلایل یضعیفکننده یا ساقطکنندۀ یوجیه ن باور وجمود نداشمته باشمد (نقمض-
ناوریری حداقلی) و یا رگونه امکان یحقق شوا د و دلایل ناقض ن باور ن ی شده باشمد
(نقضناوریری حداکثری)
در بح

چیستی معرفت ،گ ته شد که مترادف «باور صادق موجّه» در حکمت

جه و بر انی به صدق م اد یک
متعالیه «معرفت یقینی» است منظور صدرا از یقیظ ،باور مو ّ
گزاره و کرب م اد نقیض مان گزاره است؛ مانند باور به صدق م اد گزارۀ  pو کرب
نقیض گزارۀ  pشارح حکمت متعالیه ،حکیم علامه طباطبایی (ره) ،در واورقی اس ار،
دائمی بودن و ییرقابل زوال بودن را نیز ازجمله شروه یحقق یقیظ میداند
(صدرالمتألهیظ ،9 ،1711 ،ن )152
صدرا ،در شرح بر ان صدیقیظ محقق فرری ،یقیظ را با وصف «مضاعف» ذکر
میکند؛ یعنی باور به صدق وقوع م اد یک گزاره و باور به کرب عدم وقوع م اد مان
گزاره (صدرالمتألهیظ ،1395 ،ن  )492او ،در عباریی دیگر ،معرفت ظنّی را ناقص می-
داند و فقط یقیظ دائمی را معتبر میشمارد (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،9ن )147-152

با ایظ نگاه به معرفت یقینی ،روشظ میشود که صدرا نظریۀ نقضناوریری حداکثری
را وریرفته است؛اما درست نیست که او را یک مبناگرای نقضناوریر یمامعیار بدانیم
صدرا برای معرفت مقوّمات یا شروه دیگری م قائل است ایظ شروه یا مقوّمات او را
در زمرۀ «وروقگرایان» یا حتی «فضیلتگرایان» قرار مید د
 .1-4-4صدرالمتألهین و وثوقگرایی

بر اساس نظریۀ وروقگرایی ،یک باور زمانی موجّه اسمت کمه از طریمق فراینمدی معتبمر و
مورّق حاصل شود باور ا باید از منابع و ابزار ای مورّمق و قابملاعتممادی کمه خمود ،بماور
نیستند ،مانند حافظه ،ادراک حسی و دروننگری ،بهدست یند و موجّه شموند بمر مبنمای
نظریۀ وروقگرایی ،دسترسی فاعل شناسا به یوجیمهْ شمره حصمول معرفمت نیسمت و لمازم
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نیست فاعل شناسا بتواند دلیلی به سود باور خود اقامه کند شره حصول معرفت ن است
که باور از طریق فرایند و قوای مولّد درخور اعتماد ودید مده باشد
در رار صدرا شوا دی وجود دارد که یمایل او را به وروقگرایی نشان مید د
البته ایظ شوا د بهلحاظ کمّی نقدر زیاد و بهلحاظ کی ی نقدر قوی نیستند که با یکیه
بر نها بتوان او را یک وروقگرای متصلب به شمار ورد صدرا معرفت حسیای را که
از طریق فرایندی قابلاعتماد حاصل شود معتبر میشمارد و ن را مقدمۀ معرفت به مسائل
عقلی میداند (صدرالمتألهیظ ،2 ،1711 ،ن )12
فرایند حصول معرفت حسی در «حکمت متعالیه» به شرح زیراست:
ن س انسان دارای دو قوۀ عالمه و عامله است و قوۀ عالمه از عقل و حواس یشکیل
شده است حواس ادراکی به دو بری حواس ظا ری و باطنی یقسیم میشود برای
شکلگیری معرفت حسی ،باید چند مرحله یا فرایند طی شود نرست باید محسوسایی
وجود داشته باشند که بتوانند بر حواس ارر بگرارند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن

 )391در مرحلۀ دوم ،اندام ای حسی باید با موجودات محسوس یماس برقرار کنند و از
نها متأرر شوند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ، 1ن  )37سوم ایظکه اندام ای حسی باید

سالم باشند (صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن  )233چهارم ایظکه یماس باید در حالت یا
وضعیت ویژهای برقرارشود (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )392ونجم ،صور حسی

محسوسات باید به قوۀ مشترک خیال و حافظه سپرده شود سپس ن س ،با بهکارگیری قوۀ
متصرفه و عقل ،ایظ یصورات را یجزیه و یحلیل و یرکیب میکند یا م ا یم کلی بهوسیلۀ
عقل ادراک شوند وس از ن ن س مییواند ،با بهرهگیری از ایظ ادراکات ،گزارهای
بسازد و به ن باور ویدا کند (صدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن )315
 .4-4-4صدرالمتألهین و فضیلتگرایی

در فضممیلتگرایی ارنسممت سوسمما ،انسممان ،در کنممار سممایر قمموای خممود ،از قمموایی معرفتممی
برخوردار است که نقی اصملی نهما یولیمد بماور اسمت اگمر ایمظ قموا از فضمایل عقلمانی
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برخوردار باشند و در محیطی کمه بمرای ن طراحیشمدهاند درسمت عممل کننمد ،نگماه
مییواننممد فاعممل شناسمما را بممه بمماور صممادق برسممانند در ایممظ رویکممرد از معرفتشناسممی
فضیلتمدار ،عقل ،حافظه ،حس و دروننگری 1قموای قابملاعتمماد بمرای کسمب معرفمت
ستند
از نظر صدرا نیز انسان قوایی ظا ری و باطنی دارد که در شکلگیری و ابقای
معرفت نقشی مؤرر ای ا میکنند انسان برای رسیدن به معرفت ،نیازمند قوایی بیرونی ،مثل
بساوایی ،چشایی ،بویایی ،شنوایی و بینایی است (صدرالمتألهیظ ،1393 ،ن )524
بهطور مثال ،شره وصول انسان به یصوری درست از رنگ ا ،داشتظ چشمی سالم است
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )471حواس باطنی قوای معرفتی ،مثل حس مشترک،

خیال ،وا مه ،متصرفه (مت کره و متریله) و حافظه ستند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

،9

ن  )191برای یأریرگرار بودن ایظ قوا در شکلگیری معرفت ،وجود شروه زیر الزامی
است:
الف -قوه باید سالم باشد و یچگونه اختلالی در کار ن وجود نداشته باشد
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،4ن  )139بهعنوان مثال «ضعف قوۀ چشایی که در ارر

بیماری بولیموس 2ایجاد میشود ،انسان را از معرفت به مزه و شیرینی بازمیدارد»
(صدرالمتألهیظ ،7 ،1711 ،ن )121
ب -ایظ قوا ریک کار خود را انجام د ند و از دخالت در قوای دیگر ور یز کنند
(صدرالمتألهیظ ،4 ،1711 ،ن )139
ج -ریک از قوا در محیط مناسب خود به کار گرفته شوند (صدرالمتألهیظ،
 ،4 ،1711ن )139

introspection
2.بیماریای که در ن فرد مبتلا مواره احساس سیری میکند

1
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صدرا قوای مؤرر در معرفت را ینها به موارد یادشده منحصر نمیکند او به قوۀ
معرفتی بسیار مهم دیگری با عنوان «قوۀ قدسی» باور دارد (صدرالمتألهیظ،1711 ،

،3

ن  319؛  ،1393ن )3
صدرا با روایت دوم فضیلتگرایی نیز موافق است معرفت ،در یقریر زاگزبسکی،
بر فضایل اخلاقی و معرفتی استوار میشود ایظ فضایل ذکاوت ،کنجکاوی ،بصیرت،
شجاعت ،فروینی عقلانی ،دقت ،زادفکری و انصاف ،صداقت ،بیطرفی ،عشق به
حقیقت ،احتیاه عقلانی ،استقلال ،انصاف علمی و وشمندی ستند
صدرا اصول فضایل اخلاقی انسان را ،که مَبادی رفتار ای نیک در انسان ستند،
شجاعت ،ع ت و حکمت میداند و جمع ن سه را در عدالت میبیند (صدرالمتألهیظ،
،1711

 ،4ن  )115-119از نظر صدرا فضایل اخلاقی-معرفتی بهطور مستقیم بر

معرفت یأریر میگرارند او علت حرمان برخی علما از معرفت را نداشتظ انصاف میداند
(صدرالمتألهیظ ،1393 ،ن  )41و کسانی را که بدون ژرفنگری سرگرم گ تگو و
بح

علمی میشوند نکو ی میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  )172او برخی،

مانند خواجۀ طوسی ،را به دلیل ایصاف به فضایل معرفتی-اخلاقی ،مثل استحکام رأی و
دقت نظر در مسائل الهی ،میستاید (صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن )171
صدرا وجود نیروی بصیرت در فاعل شناسا را شره معرفت ویدا کردن او به برخی
مسائل میداند (صدرالمتألهیظ ،3 ،1711 ،ن  )14و داشتظ فضیلت بصیرت را در وی
بردن به باطل بودن برخی را امری لازم میشمارد (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،5ن

 )41او در یأملات معرفتی ،برای فضیلت زاداندیشی جایگاه مهمی قائل است و رگونه
یقیّد کورکورانه و یعصب را در معرفت ن ی میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،5ن

 )157وی مچنیظ در یحقیق و وژو ی نیز ینها «بر ان» را قابل ویروی ذکر میکند
(صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن )22
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خبر ،فطنت و فراست ،بهعنوان فضایل اخلاقی–
صدرا بر فضایل درایت ،ذکاوتُ ،
معرفتیای که سهم زیادی در ویدایی معرفت دارند ،یأکید میکند ن (صدرالمتألهیظ،
 ،3 ،1711ن )515-517
با ایظ مه ،نظریۀ معرفت گزارهای ملاصدرا فقط معرفتشناختی نیست و ،چنانکه
خوا یم دید ،ابعاد عملشناختی م دارد
 .5-4-4صدرالمتألهین و عملشناختی

صدرا سهم عوامل معرفتشمناختی در معرفمت ،یوجیمه یما یوریمق را میومریرفت او حتمی
فرایر از ن ،برای فضایل و قوای اخلماقی-معرفتمی مم سمهمی قابمل یوجمه در حصمول و
ابقای معرفت قائل است با وجمود ایمظ ،نظریمۀ او بمه سمهیم بمودن و نقمی داشمتظ اخلماق
(فضایل و قوای اخلاقی-معرفتمی) محمدود نمیشمود ،بلکمه بمرای عواممل عملشمناختی و
رفتاری ییر معرفتی م نقی و یأریری بسمزا در معرفمت قائمل اسمت ومس نظریمۀ معرفمت
صدرا نهینها معرفتی است ،بلکه اخلاقی م ست ،و نهینها اخلاقی ،بلکه عملشمناختی نیمز
ست
باور ،بهعنوان گرایی روانشناختی به صدق یک گزاره ،مییواند از دو جهت
ملاحظه شود الف -باور به عنوان یک مؤل ه یا شرطی از معرفت ،حکایتگر یک واقعیت
است و فاعل شناسا را به صدق و کرب یک گزاره میرساند ایظ جنبۀ «معرفتشناختی»
جه یا
باور است و ویژگی ن ایظ است که به صدق و کرب موصوف میشود و مو ّ
ناموجّهِ معرفتی است ب -باور به یک گزاره یک گرایی روانشناختی در شرص است
که او را از کسی که ایظ گرایی را ندارد متمایز میکند و رار و ویامد ای رفتاری و
عملی برای فاعل شناسا دارد ا نتظار ما از کسی که به وجود خدا باور دارد ایظ است که
حالات روانشناختی و حتی رفتار اجتماعی مت اویی ،نسبت به کسی که خدا را باور
ندارد ،داشته باشد بنابرایظ با ویدایی و یغییر باور و معرفت در انسان ،گرایی ای
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روانشناختی و رفتار او نیز یغییر میکند ایظ جهت از باور ،جهت «عملشناختی» نامیده
میشود
جریان اصلی و کاملاً یالب در معرفتشناسی معاصر ،منحصر ًا خود را به صدق و
کرب ،یوجیه ،دلیل ،یا فرایند موصل به صدق و کرب محدود ساخته است و از ویامد ا و
لوازم عملی باور یا معرفت چشم ووشیده است معرفت انسان مچنیظ مییواند یحتیأریر
علل و عوامل مرتل ی ویدا شود برخی از ایظ عوامل معرفتی ستند و انسان و باور او را
در نسبت مستقیمی با صدق و کرب قرار مید ند ایظ عوامل مان گزاره ا ،باور ا،
یصدیقات ،یقیظ ای معرفتی ،دلایل ،شوا د ،یوجیهات ،و فرایند ایی ستند که در
نظریات معرفت از ن ا اسم بردیم و باع

صدق باور ای ما یا نزدیک شدن نها به

صدق می شوند اما گا ی عوامل دیگری ییر از عوامل معرفتی و صدقی و کربی ،مانند
رزو ا ،نیاز ا ،یرس ،امید ،وییداوری ،یعصب ،ملاحظات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
من عتطلبی ا و مانند نها ،باع

ویدایی یا استمرار یا حرف باوری در ما میشوند ایظ

دسته ازعوامل یا فرایند ا عوامل یا فرایند ای عملشناختی ستند
بنابرایظ یوجیه یا فرایند منتهی به باور به دو بری یقسیم میشود؛ یوجیه یا فرایند
معرفتشناختی و یوجیه یا فرایند عملشناختی
یوجیه ،دلیل یا فرایندی که کارکرد ن اربات صدق باور در فاعل شناساست،
یوجیه ،دلیل یا فرایند «معرفتشناختی» نام گرفته است از ایظ نگاه ،نچه به یک باو ْر
ارزش معرفتی مید د ،صدق و حکایتگری ن از واقعیت و موجّه و مورّق بودن ن
است یوجیه یا فرایندی که برای اربات وجود عملی باور در شرص و یا برای نشان دادن
رار باور در شرص دارای ن باور بهکار گرفته میشود ،و مثلاً نشان مید د که شرص
رزو ،امید ،یرس ،شدار ،خواسته ،دعا و طلب برشی دارد ،یوجیه ،دلیل یا فرایند
«عملشناختی» نام گرفته است دف از ایظ یوجیه ،دلیل یا فرایند ،اربات صادق یا کاذب
بودن باور نیست ،بلکه دف از ن ایصاف عملی فاعل شناسا به باور و ویامد ای عملی
ن است
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در معرفتشناسی معاصر ،باوری مطلوبیت داردکه بتوان صدق ن را با یکیه بر
شوا د یا دلایل یا فرایندی معرفتی نشان داد؛ اما در عملشناسی ،چون راه اربات صدق
باور ا مسدود است ،باوری مطلوبیت دارد که در عمل ،زندگی و حیات انسان منافع و
مزایای بیشتری را برای شرص فرا م ورد و یا او را از زیان ا و ضرر ای بیشتری دور
سازد
 .3-5-4-4تفاوتهای توجیه عملشناختی با توجیه معرفتشناختی

الف -ینها گرایی ای روانشناختیای که ذیل باور قرار میگیرند ،مثل حکم ،یصمدیق،
یقیظ ،اِخبار و اظهار ،موضوع یوجیه معرفتشناختی ستند؛ در حالی که مۀ گرایی مای
روانشمناختی ،اعمم از باور ما و ییمر نهمما ،مثمل رزو ما ،امیمد ا ،خواسمته ا ،ورسممی ا،
وعده ا ،اوامر ،نوا ی ،دعا ا و یهدید ا ،مییوانند یوجیه عملشناختی داشته باشند
ب -ینها قضایای صادق مییوانند متعلق باور معرفتشناختی قراربگیرند؛ اما قضایای
صادق و کاذب مییوانند بهطور یکسان متعلق باور و گرایی ای عملشناختی دیگر قرار
بگیرند
ج -فهم معرفت فاعل شناسا منوه به دانستظ صدق باور و شوا د ن است؛ اما دانستظ
حالت گرایی معرفتی فاعل شناسا منوه به دانستظ صدق یا کرب باور او و دلایلی
نیست
د -یک باور ،از جهت معرفتشناختی ،لزوماً مراه با التزام عملی و وایبندی به ن
نیست چهبسا کسی برای صدق ایظ باور که خدا وجود دارد ،دلیل و یوجیه بیان کند ،اما
خود در عمل به ن وایبند نباشد از میظ روست که معرفتشناسان رفتار ای فاعل شناسا
را بررسی نمیکنند و بهجای ن به صدق و کرب باور یوجه دارند اما در عملشناسی،
یک باوربا وریرش و التزام عملی به ویامد ای ن مراه است وس کشف و وی بردن به
گرایی نسبت به باوری در یک شرص ،نیازمند مطالعه و ملاحظۀ گرایی ا و رفتار ای
او در عمل است از منظر عملشناسی ،حتی صِرف بیان ل ظی گزاره یا یوجیه معرفتی ن
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م نمییواند دلیلی باشد بر ایظکه شرصی به ن گزاره باور دارد ممکظ است فاعل
شناسا دلیل یا شا د کافی برای صدق یک گزاره در دست داشته باشد ،اما از باور به ن
گزاره امتناع کند
بنابرایظ یک باور مییواند بهلحاظ معرفتشناختی قابل اربات ،یوجیه و یبییظ باشد،
ولی بهلحاظ عملشناختی خیر؛ و برعکس ،امکان دارد که باوری یوجیه ،یبییظ و کارکرد
عملشناختی داشته باشد ،اما یوضیح ن با مؤل ه ا و یوجیه معرفتشناسی امکانوریر
نباشد (عباسیان)1372 ،
 .0-5-4-4دلایل و شواهد عملشناختی در حکمت متعالیه

صدرا م به دخالت عناصر معرفتشناختی در معرفت اعتقاد دارد و م به دخالت عناصمر
عملشناختی او م به دلایل ،شوا د و یوجیه معرفتمی ا میمت مید مد و مم بمه ایصماف
عملی به باور و التزام عملی به ویامد ای باور یوجه دارد دلایل و عبارات زیر ایمظ ادعما را
شکار و اربات میکند
الف -صدرا حقیقت معرفت را وجود ذکر میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

،3

ن  )271،291که با وجود فاعل شناسا ایحادی حقیقی برقرار میکند چون ر وجودی
رار ویژۀ خودش را شکار میکند ،وس معرفت برای فاعل شناسادارای رار عملی
ی انتزاعی لزوماً نمییواند چنیظ ارری
درونی و خارجی است؛ حال نکه یک گزارۀ ذ ن ِ
داشته باشد ملاصدرا میان صاحبان معرفت و دیگر انسان ا ی اوت نوعی میگرارد
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،7ن )21؛ در حالی که معرفتشناسی معاصر نمییواند

چنیظ ی اویی را ینها با یکیه بر صدق و کرب یک گزاره یا باور و نیز دلایل ،شوا د و
یوجیه معرفتی ن یوضیح د د او حکمت و معرفت را استکمال ن س انسانی بهسبب
کسب معرفت نظری و عملی و یشبه به خداوند در معرفت و عمل میداند و مینویسد:
« گاه باش که فلس ه استکمال ن س انسان است بهسبب معرفت موجودات نگونه که
ستند ایظ باور به وجود نها ،باید از روی وژو ی و مراه با بر ان باشد نه از روی
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ویروی کورکورانه مچنیظ ایظ معرفت به اندازۀ استعداد انسان است» (صدرالمتألهیظ،
،1711

 ،1ن  )22وی یأکید میکند نچه عامل کمال ن س است ،نمییواند ینها

محتوی گزاره ای ذ نی باشد که در عمل یچگونه ظهوری ندارد ،بلکه حتماً دارای رار
عملی نیز خوا د بود (صدرالمتألهیظ ،7 ،1711 ،ن .)391
ب -صدرا بار ا فلس ه و دستگاه معرفتی خویی را با واژه ایی بیان و یوصیف
میکند که بیانگر ایظ است که فهم و دریافت ایظ فلس ه ینها مبتنی بر فهم مقدمات نظری
نیست ،بلکه نیازمند سیروسلوک ،مجا دت ن سانی ،مکاش ه و شهود است
(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،3ن  )339، 312صدرا با بهکارگیری واژۀ «حکمت»

(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،1ن  ،)7که دلالت بر استواری دارد ،به جای «فلس ه»،

مکتب خود را از دیگر مکایب فلس ی متمایز مینماید مچنیظ یوصیف حکمت با واژه-
ای «ربانی»« ،الهی» (صدرالمتألهیظ،1711 ،
،1711

 ،7ن « ،) 241مو وبی» (صدرالمتألهیظ،

 ،9ن « ،) 42عرشی» (صدرالمتألهیظ،1711 ،

(صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ، 1ن « ،)119مشرقی»

 ،2ن  ) 195و «نوری» (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،7ن

 ،)211نشانۀ ن است که معرفت نزد صدرا فرایر از معرفت گزارهای صِرف بوده ،حداقل
یکی از وجوه ن عمل است
ج -صدرا یکی از مقدمات فهم و دریافت معرفت را یزکیۀ ن ْس بیان میکند که
دانشجوی معرفت بدون ن صاحب معرفت حقیقی نمیشود ایظ یزکیۀ ن ْس از ولیدی ا
و راستظ ن به خوبی ا ،ینها با عمل قلبی و جوارحی امکان دارد ایظ مواجهه با معرفت،
با نگرش صِرف گزارهای به معرفت سازگار نیست (صدرالمتألهیظ ،1395 ،ن
 )79صدرا به خاطر ا میت راسته شدن ن ْس به فضایل اخلاقی و دینی در کسب
معرفت ،در یاز کتاب اس ار ،دانشجویان مشتاق معرفت را دعوت به یزکیۀ ن س ،که با
قوای معرفتی متحد است ،میکند و مینویسد :ن «ای دوست مظ ،ویی از خواندن ایظ
کتاب ،ن ْست را از خوا ی ای شیطانی واک کظ که بهراستی رستگار شد ر که ن س
خود را واک کرد و زیان کرد ر که ن را لوده ساخت نرست وایه ای معرفت و
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حکمت را استوار کظ و سپس به قلهاش صعود کظ» (صدرالمتألهیظ،1711 ،

121
 ،1ن

 )12او یکی از اسرار وصول به معرفت حقیقی را انگیزۀ الهی استاد در وژو ی و
را نمایی دانشجویان واکنهاد بیان میدارد (صدرالمتألهیظ ،9 ،1711 ،ن )9
با نگاه به حکمت متعالیۀ صدرایی ،مییوان فضایل اخلاقی را به اعتباری به دو بری
یقسیم کرد؛ فضایل اخلاقی-معرفتی و فضایل اخلاقی-ییرمعرفتی فضایل اخلاقی-
معرفتی ،مانند ذکاوت ،بصیرت ،شجاعت و دقت ،فضایلی ستند که بهطور مستقیم بر
معرفت یأریر میگرارند فضایل اخلاقی-ییرمعرفتی فضایلی ستند که یأریر مستقیم در
معرفت ندارند ،بلکه نهایتاً به طور ییرمستقیم در معرفت یأریر میگرارند؛ مانند ایثار ،
فروینی  ،عدالت  ،ز د و اخلان نقی فضایل اخلاقی–ییرمعرفتی در یولید باور در نزد
صدرا را با یک مثال و یک دلیل یوضیح مید یم فردی را یصور کنید که نه ینها به ز د
راسته نیست بلکه حُب جاه و مقام دارد؛ به میظ دلیل او نگامیکه وریرش باوری را با
ایظ روحیۀ خود ناسازگار میبیند ،از باور به ن سر باز میزند قر ن کریم میفرماید« :وَ
جَحَدُوا بِها وَ ا ْستَیقَ َنتْها أَنْ ُسُ ُهمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا» ( :)14/19و با نکه دل ایشان بدان یقیظ
داشت ،از روی ظلم و یکبر ن را انکار کردند
صدرا معرفت را ینها یعدادی م ا یم دارای نسبت ،حکم و صدق و یوجیه نمیداند،
بلکه معرفت نزد او یک حقیقت وجودی از عالَم ملکوت است که از رگونه مادّیت و
لودگی ای دنیوی واک است و فقط در جایگا ی مسنخ خود فرود می ید ن ْس
فاعل شناسا علاوه بر ایظ که از نظر سرشت ،امری ربانی و ملکویی است که شایستۀ
معرفت به حقیقت موجودات است (صدرالمتألهیظ ،1354 ،ن  ،)392باید برای دریافت
معرفت ،خود را از رذایل اخلاقی و شیطانی واک کند و به فضایل اخلاقی و الهی بیاراید
در ایظ صورت ن ْس فاعل شناسا به مهمانی معرفت میرود (صدرالمتألهیظ 1392 ،ب،
ن  ،)254بلکه ،به یعبیر امیرالمؤمنیظ علی (ع) ،ن ْس الهی میزبان معرفت میشود و با
وجود معرفت ،ن ْس اریقای وجودی مییابد « َجَمَ ِبهِمُ الْعِ ْلمُ عَلی حَقی َقۀِ الْبَصیرَۀِ وَ
حیَ مِ ْنهُ الْجا ِلونَ َو
باشَروا رَوْحَ الْیقیظِ وَاسْتَلانوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفونَ وَ انِسوا بِمَا ا ْستَوْ َ
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ل الْاعْلی (نه البلایه ،حکمت  : )137معرفت با
صَحِبُوا الدُّنْیا بِابْدانٍ ارواحها مُعَلَّ َقۀٌ بِالَمحَ ِّ
بینی کامل بر نها جوم ورده است به روح یقیظ ویوستهاند نچه بر ا ل ینعم دشوار،
بر نها سان است و نچه مایۀ وحشت جا لان ،مایۀ انس نان است دنیا و ا ل دنیا را با
بدن ایی مرا ی میکنند که روح ای ن بدن ا در جای دیگر است و به عالییریظ
جایگاه ا ویوسته است
ملاصدرا ناواکی ای راسخ در ن ْس ،مانند برل ،یرس ،کبر ،عُجب و رفتار ای
ناشایست ،مانند ستم ،دزدی ،ییبت و سرظچینی ،را سد راه کمال و معرفت عقلی ذکر
میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،9ن  )91او اندیشهورزی کامل مراه با سرشت

سالم از رذایل اخلاقی را شره طلوع حقیقت بر سمان ذ ظ فاعل شناسا میداند
(صدرالمتألهیظ ،1 ،1711 ،ن )179 -221
د -صدرا علما را به دو گروه خوب و بد یقسیم میکند (صدرالمتألهیظ،1393 ،
ن  )922او از گروه اول با عناویظ «علمای دنیا»« ،ظا ر»« ،رسمی» و «زبانی» یاد و نان
را نکو ی میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،

 ،9ن 1399 ،43؛

 ،1ن  )429از

گروه دوم نیز با عناویظ «علمای خرت»« ،باطظ»« ،واقعی»« ،کش ی»« ،قلبی»« ،ربانی»،
«راسخ» و «محقق» یاد و نان را ستایی میکند (صدرالمتألهیظ،1711 ،
 ،9ن  9؛

 ،3ن  79؛

 ،9ن  )32ایظ در حالی است که ر دو گروه معرفت ای گزارهای

یکسان دارند ،اما در نیّات و اعمال مت اوت ستند
ه -صدرا معرفت را با عمل مراه میداند و با صراحت بیان میکند که عمل از
معرفت منشأ میگیرد و با یقیظ نسبت مستقیم دارد؛ رچه یقیظ بیشتر شود ،عمل بیشتر و
رچه یقیظ کمتر شود ،عمل سستیر میشود او میگوید «باید دانست که کمال انسان،
فضیلت و بریری او بر دیگری ،مشروه به معرفت و عمل به لوازم ن معرفت است»
(صدرالمتألهیظ ،1311 ،ن  )19صدرا اریباه میان معرفت و عمل را دوسویه میداند:
عمل از معرفت یراوش میکند و معرفت م میوۀ عمل است (صدرالمتألهیظ،1399 ،
 ،3ن  )297به نظر او انگیزۀ اساسی خداوند متعال از بع

ویامبران و فرستادن کتب

نظریه معرفت گزاره ای صدر المتألهین /سید مجید حسینی و دیگران

سمانی ،ایمان (معرفت) به مبدأ و معاد و عمل صالح است (صدرالمتألهیظ،1711 ،
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،9

ن 12؛  ،3 ،1399ن .)454
ز -یکی از م ا یمی که در عملشناسی از ن بح

میشود ،داوری در مورد

صداقت و اخلان 1عاملِ معرفتی نسبت به یک گزاره است میدانیم که صِرف ادای
یک جملۀ اِخباری نمییواند دلیل و شا دی بر باور مرلصانۀ فاعل شناسا باشد
معرفتشناسی نمییواند ما را به ایظ نتیجه برساند که کسی دارای باور مرلصانه است
ینها ملاحظایی که مییوانند ما را به ن نتیجه برسانند ،ملاحظات عملشناختی ستند وس
مییوان گ ت که اخلان در ایظ م هوم ،مقولهای عملشناختی ،و نه معرفتشناختی،
است صدرا برای فهم ایظکه فاعل شناسا در باور خود خالص یا ریاکار است ،راه عمل-
شناختی را ویشنهاد میکند او میگوید یهودیان گزارۀ «ما دوستان خداوند ستیم» را بیان
میکردند ،اما خداوند متعال میفرماید ن «اگر اینان صدق و اخلان در ایظ گ تار خود
دارند ،وس مرگ را رزو کنند» صدرا رزوی مرگ را دلیل صدق و اخلان نها در
دوستی و معرفت به خداوند ذکر میکند (صدرالمتألهیظ ،9 ،1399 ،ن )422
 .5نتیجه گیری

صدرالمتألهیظ نظریهای موسوم بمه معرفمت گمزارهای دارد کمه البتمه نظریمهای چنمدوجهی
است او در نظریۀ معرفت خود م قائل به مبناگرایی از نوع سادۀ ن اسمت و مم از نموع
ویچیدۀ ن ،یعنی نقضناوریری صدرا مچنیظ یا حدی به نظریمۀ وروقگرایانمه و بمیی از
ن به معرفتشناسی فضیلتمدار گرایی دارد؛ اما ایظ یمام کار نیست نظریۀ صمدرا بُعمد
عملشناختی م دارد؛ زیرا م ا یم ،شرایط و مؤل مه ای معرفتمی بمرای یحلیمل و یوضمیح
معرفت کافی نیستند کسی که باور صادق موجّه نقضناوریر یما مورّمق دارد ،در گ تمار بمه
ن معترف است ،برای صدق یا مورّق بودن ن م دلایل کافی ارائه میکند ،اما در ن ْمس
. Sincerely
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خود یحتیأریر ن قرار نگرفته اسمت ،دارای معرفمت نیسمت شمرص ،علماوه بمر معرفمت
نظری ،در عمل م باید واجد باور و ویامد ا و لوازم ن باشد یا در زمرۀ ا ل معرفت قرار
بگیرد صدرا روش کسب معرفمت را مم ینهما بمه یمک روش معرفتمی و صمدق و کمرب
محور محدود نمیکند ،بلکه در نگرش او مۀ قوای معرفتی ،فضایل معرفتی-اخلاقی ،قوۀ
قدسی و حتی خداوند متعال و نیز عوامل عملشناختی ییر معطوف به صدق و کمرب ،در
دستیابی به معرفت مؤرر ستند

منابع

قر ن کریم
نه البلایه
 ابظسینا ،حسیظ ( 1424ه ق) الش ا (الالهیات) قم :مکتبة یةالله المرعشی،یصحیح سعید زاید
 ارسطو ( )1399مابعدالطبیعه ،یرجمۀ محمدحسظ لط ی یهران :طرح نو افلاطون )1359( .دورۀ رار افلاطون ،یرجمۀ محمدحسظ لط ی ،چهار جلد یهران:خوارزمی ،چاپ اول
 بغدادی ،ابوالبرکات ( )1393المعتبر فی الحکمة اص هان :دانشگاه اص هان ،چاپدوم

 جوادی ملی ،عبدالله ( )1372رحیق مرتوم :شرح حکمت متعالیه (بری دوم)قم :اسرا
 رازی ،فررالدیظ ( 1719م) لباب الاشارات و التنبیهات ،یحقیق احمد حجازیالسقا قا ره :مکتبة الکلیات الاز ریة
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 رایب اص هانی ،حسیظ بظ محمد ( 1412ه ق) الم ردات فی یریب القر ن ،یحقیقص وان عدنان داودی بیروت :دارالعلم الدارالشامیه

 صدرالمتألهیظ شیرازی ،محمد بظ ابرا یم (بییاریخ الف) الحاشیة علی الهیاتالش ا قم :بیدار
 ______________ (بییاریخ ب) ایقاظ النائمیظ ،یصحیح محسظ مؤیدییهران :انجمظ حکمت و فلس ۀ ایران
 ______________ ( )1354المبدأ و المعاد ،یصحیح سید جلالالدیظشتیانی یهران :انجمظ حکمت و فلس ۀ ایران.
 ______________ ( 1392الف) یعلیقات الهیات ش ا ،یصحیح و یعلیق سیدجلالالدیظ شتیانی مشهد :المرکز الجامعی للنشر ،چاپ سوم

 1392( ______________ -ب) الشوا د الربوبیة فی المنا

السلوکیة،

یصحیح و یعلیق سید جلالالدیظ شتیانی مشهد :المرکز الجامعی للنشر ،چاپ سوم
 ___________ ( ) 1392اسرار الآیات یهران :انجمظ حکمت و فلس ۀایران
 ___________ ( )1391العرشیة ،یصحیح یلامحسیظ نی یهران :مولی ___________ ( )1392اللمعات المشرقیة فی ال نون المنطقیة ،یصحیحعبدالمحسظ مشکوۀالدینی یهران :گاه
 ___________ ( )1393م اییح الغیب ،یصحیح محمد خواجوی یهران:مؤسسۀ یحقیقات فر نگی ،چاپ اول
 ___________ ( )1399ی سیر القر ن الکریم ،یصحیح محمد خواجوی قم:بیدار ،چاپ دوم
 )1391( ____________ -التصور و التصدیق قم :بیدار ،چاپ ونجم
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 ____________ ( )1395مجموعۀ رسائل فلس ی صدرالمتألهیظ ،یحقیق ویصحیح حامد ناجی اص هانی یهران :حکمت
 ____________ ( )1311کسر الاصنام الجاهلیة ،یصحیح و یعلیق جهانگیرییهران :بنیاد حکمت صدرا
 ____________ ( )1422شرح الهدایة الاریریة ،یصحیح محمد مصط یفولادکار بیروت :مؤسسۀ التاریخ العربی
 ____________ ( 1711م) الحکمة المتعالیة فی الاس ار العقلیة الاربعة بیروت:دار احیا التراث العربی ،چاپ سوم

 -صدر ،محمدباقر ( 1719م) الاسس المنطقیة للاستقرا

لبنان :دارالتعارف

للمطبوعات
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 فارابی ،ابونصر ( 1421ه ق) المنطقیات ،یحقیق محمدیقی دانیوژوه قم :مکتبةیةاللّه المرعشی
 -مصباح یزدی ،محمدیقی ( )1397موزش فلس ه،
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وژو شی امام خمینی (ره)
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