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اغلب حکماي مسلمان در هر دو حوزة تصورات و تصديقات ،معتقد به قرائت
خاصي از مبناگرايي هستند .در مبناگرايي اسالميدر باب گزارهها ،معارف تصديقي
به بديهي و نظري تقسيم ميشوند .بديهيات بينياز از ديگر معلومات هستند؛ اما
نظريات در ماده و صورت مبتني بر بديهيات بوده و سرانجام بايد به آنها منتهي
شوند .ابتناي نظريات بر بديهيات در تصديقات تنها از راه برهان شکل ميگيرد.
مبناگرايي در حوزة گزارهها به خصوص در اين اواخر با چالشهاي جدي و فراواني
مواجه شده است .پرسش اصلي مقاله اين است که آيا ميتوان به شبهات مطرح شده
در اين باب پاسخ داد و آنها را دفع کرد .روش تجزيه و تحليل مطالب ،روش عقلي،
فلسفي و تحليلي است .به نظر ميرسد بيشتر شبهات يا دست کم برخي از آنها بر اثر
عدم درک صحيح و عميق مبناگرايي اسالميمطرح شده است .به نظر ميآيد
مبناگرايي اسالميبا تکيه بر فلسفة اسالمياز چنان استحکام و ظرفيتي برخوردار
است که توان پاسخگويي به انتقادات وارد شده را داراست.
مبناگرايي ،مبناگرايي اسالميدر حوزة گزارهها ،گزارههاي پايه،
شبهات مبناگرايي
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مقدمه

مبناگرايي قديميترين ديدگاه در باب توجيه به شمار ميرود .هر چند برخي اين ديدگاه
را به صورت تلويحي تا افالطون پيگرفتهاند؛ اما آن را به طور صريح در آثار ارسطو
ميتوان يافت(رک .ارسطو ،ص 24و  .)89مبناگرايي داراي انواع و قرائتهاي مختلفي
است که يکي از آنها مبناگروي ويژة انديشمندان و حکماي مسلمان است .اغلب فالسفه
و حکماي مسلمان در دو حوزة تصورات و تصديقات قائل به قرائت خاصي از مبناگرايي
هستند.
ديدگاه مبناگرايي به ويژه در باب گزارهها از گذشته از سوي مخالفان ،مورد حمله و
انتقاد قرار گرفته است .در دهههاي اخير با سربرآوردن ديدگاههاي رقيب ،اين ديدگاه با
چالشهاي جدي و جديدي مواجه شده است .دستکم برخي از اين چالشها به دليل
جديد بودن تا به حال مورد نقد و بررسي جدي و تفصيلي قرار نگرفتهاند .با توجه به اين
مطالب ،اين پرسش مطرح ميشود که چه پاسخهايي ميتوان به شبهات وارد بر مبناگرايي
در حوزة گزارهها ارائه داد؟ اهميت اين بحث از آنجا روشن ميشود که مبناگروي يکي
از ديدگاههاي زيربنايي در معرفتشناسي و فلسفه به خصوص فلسفة اسالميبهشمار
مي آيد و با مناقشه و ترديد در اين ديدگاه ،زيربناي بسياري از مسائل معرفتشناسي و
فلسفه نيز مورد خدشه قرار خواهد گرفت .هدف اصلي نوشتار حاضر آشکار کردن
ظرفيتها و قابليتهاي فلسفه اسالمي(بخش معرفتشناسي) و بهرهگيري از آنها در
مواجه با شبهاتي است که در زمينه معرفتشناسي مطرح شده است .روش تحقيق روش
عقلي و تحليلي است .در اين مقاله به جهت محدوديت ،چند نمونه از مهمترين شبهات
مبناگروي در باب گزارهها را طرح و بررسي خواهيم کرد .در ادامه نخست ديدگاه
مبناگرايي و سپس مبناگرايي اسالميدر حوزه تصديقات را به صورت مختصر توضيح
مي دهيم و سپس به تبيين و نقد و بررسي شبهات مبناگروي در حوزه گزارهها خواهيم
پرداخت.
مبناگرايي
1

مبناگرايي به ديدگاهي اطالق ميشود که دو ادعاي اساسي دارد :ادعاي نخست:
مجموعة باورها ،گزارهها و معرفتها (بر حسب تعبيرهاي مختلفي که به کار رفته است)
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به دو نوع تقسيم ميشود :الف .گزارههاي پايه :اين نوع گزارهها ،بينياز از توجيه و ديگر
گزارهها هستند و زيربناي مجموعه گزارهها را بنيان مينهند؛ ب .گزارههاي غيرپايه :اين
باورها روبناي مجموعه گزارهها را تشکيل ميدهند؛ ادعاي دوم :هر باور و گزارة متعلقِ به
گروه دوم ،توجيه خود را در نهايت از يک يا چند باور و گزارة پايه دريافت
ميکند(شمس ،ص.)131
بهرغم اختالفهاي فراواني که مبناگرايان با يکديگر دارند ،اصولي مشترک ميان آنان
وجود دارد که آن اصول ،ارکان مبناگرايي را بنيان مينهد و بدون آنها ،مبناگروي
اسميبيمسميخواهد بود .اصول مشترک مبناگروي را ميتوان چنين ترسيم کرد:
 .1مجموعه گزاره ها به دو قسم پايه و غيرپايه ،يا به تعبير ديگر به مبنا و روبنا تقسيم
ميشوند .گزارههاي پايه گزارههايي بينياز از توجيه هستند و بر هيچ گزارة ديگري
مبتني نيستند .ازاينرو سلسلة موجهسازي به آنها منتهي ميگردد .گزارههاي غيرپايه
گزارههايياند که نيازمند موجهسازي بوده ،بر گزارههاي ديگر مبتني هستند .اين
گزارهها را «استنتاجي»« ،نظري» و «کسبي» مينامند.
 .4گزارههاي غيرپايه بر گزارههاي پايه مبتني هستند و به واسطة آنها موجه و مدلل
ميشوند.
 .3دستيابي به گزارههاي غيرپايه يا به تعبير ديگر کسب گزارههاي روبنايي از گزارههاي
مبنايي ،از راه استدالل صورت ميگيرد.
 .2رابطـة ميـان گـزارههاي پـايه و غيـرپايه ،تـوليدي ،زايشـي و استنـتاجي است؛ يعني
گزارههاي غيرپايه از گزارههاي پايه زاده و استنتاج ميشوند.
 .5اين رابطه يک سويه و يک طرفه است؛ يعني گزارههاي غيرپايه بر گزارههاي پايه
مبتنياند؛ اما گزارههاي پايه بر گزارههاي غيرپايه مبتني نيستند و از آنها به دست
نميآيند(حسينزاده ،ص .)156-159به عبارت ديگر نسبت ميان باورهاي پايه و
غيرپايه ،نسبتي نامتقارن است؛ زيرا باورهاي پايه موجب انتقال (يا سرايت) توجيه و
شناخت به باورهاي غيرپايه ميشوند اما نه بر عکس(پويمن ،ص.)426
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مبناگرايي اسالميدر حوزة تصديقات و گزارهها

مبناگرايي انواع و قرائتهاي مختلفي دارد که از يکي از آنها قرائت ويژة انديشمندان و
حکماي مسلمان است .مبناگرايي اسالميبه دو بخش مبناگرايي در تصورات و مبناگرايي
در تصديقات تقسيم ميشود .اغلب فالسفه و حکماي مسلمان در هر دو بخش قائل به
مبناگرايي هستند .در اينجا به جهت اينکه موضوع بحث درباره مبناگرايي اسالميدر باب
گزارهها است ،تنها اين نوع مبناگرايي تببين و توضيح داده ميشود.
معارف و معلومات بشري از ديدگاه انديشمندان و متفکران مسلمان به دو دستة
حضوري و حصولي تقسيم ميشوند .علم حضوري يافت بيواسطة خود واقعيت است .از
اينرو در علم حضوري ،خطا و عدم خطا در آن معنا ندارد .اما علم حصولي  -در اينجا
مراد علم حصولي تصديقي است  -از آنجا که شناخت باواسطة حقايق است ،احتمال
خطا و صواب در آن وجود دارد .از اين رو بايد در معرفتهاي حصولي خطا را از
صواب تشخيص داده و متمايز کرد .براي اين کار فالسفه و حکماي مسلمان به نظريه
مبناگرايي تمسک جسته اند؛ يعني مبناگرايي را معياري براي شناخت معرفت حقيقي و
تمايز خطا از صواب قرار دادهاند .ايشان بدين منظور معلومات حصولي تصديقي را به دو
دستة بديهي و نظري تقسيم کردهاند؛ زيرا همة معلومات تصديقي ،نميتوانند بديهي
باشند؛ چون در اين صورت ما بايد به همه امور عالِم بوديم و نبايد به چيزي جهل داشتيم؛
در حالي که ما بالوجدان اموري را مييابيم که نسبت به آنها جاهليم .از سوي ديگر تمام
معلومات ما ،نظري نيز نميتوانند باشند؛ زيرا در اين حالت دور يا تسلسل پيش ميآيد و
ما نسبت به هيچ چيز نميتوانيم علم داشته باشيم و در شک مطلق فرو خواهيم رفت.
بنابراين برخي از معلومات ما بديهي و بعضي ديگر نظري هستند .بديهيات ،يقيني ،مطابق
با واقع و بينياز از موجهسازي و استداللاند .اما نظريات براي اينکه يقيني و مطابق با واقع
باشند ،به موجهسازي و استدالل نيازمندند که از طريق بديهيات صورت ميگيرد .طريق
حصول نظريات از بديهيات  -يا به تعبير ديگر کيفيت ابتناي تصديقات نظري بر
تصديقات بديهي  -از ديدگاه حکماي مسلمان ،تنها استدالل قياسي (برهان) است و انواع
ديگر استدالل معتبر نيست .نظريات هم در محتوا و مادهي استدالل و هم در شکل و
صورت آن 4،سرانجام بايد به بديهيات منتهي گردند در غير اين صورت دور يا تسلسل
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محال پيش آمده ،هيچ تصديق نظري به دست نخواهد آمد .ميتوان اين ديدگاه را به
ساختماني تشبيه کرد .ساختمان در صورتي محکم و استوار است که هم در بناي آن از
مواد و مصالح خوب و مطابق استاندارد استفاده شود و هم شکل و اسلوب آن کامال فني
و مهندسي باشد .بديهيات بهترين و مطمئنترين مواد و شکل براي ساختمان معارف
3

بشري به شمار ميروند.

نقد و بررسي شبهات مبناگرايي در باب گزارهها

شبهات مبناگروي به طور کلي دو دسته هستند :دستهاي از آنها بر قرائت خاصي از
مبناگروي ايراد شده است و به ديگر قرائتها خدشهاي وارد نميکند؛ اما دستهاي ديگر
نقدهاي عام بوده و اصل ديدگاه مبناگروي را مورد مناقشه قرار ميدهد .در نوشتار حاضر
برخي از مهمترين نقدهاي عام يا نقدهايي که به قرائت ويژه حکماي مسلمان وارد شده،
مطرح و نقد و بررسي شده ا ست .انتقادهاي وارد بر مبناگروي به لحاظ ديگري نيز بر دو
دسته تقسيم ميشوند :بخشي صرفاً متوجه گزارههاي بديهي و پايه بوده ،آنها را مورد
ايراد و خدشه قرار ميدهند و بخشي از آنها مسئلة ابتناي گزارههاي غيرپايه بر گزارههاي
پايه و کيفيت ارجاع نظريات به بديهيات را نشانه ميروند .بنابراين شبهات مبناگرايي در
تصديقات به دو بخش تقسيم ميشود :بخش اول ،شبهات مربوط به گزارههاي پايه و
بخش دوم ،شبهات مربوط به ابتناي گزارههاي غيرپايه بر گزارههاي پايه .مقالة حاضر
بررسي چند نمونه از مهمترين شبهات بخش اول را بر عهده دارد.
الف .انکار وجود گزارههای پايه

يکي از اعتراضات اساسي و مهم عليه مبناگروي ،انکار وجود باورهاي مبنايي است.
اين اشــکال به صـورتهاي مختـلف از سـوي مخـالفان مبـناگروي مطرح شده است
(رک .حسينزاده ،ص195 -191؛ پويمن ،ص455-451؛

Moser, Mulder and Trout,

 )p. 90-93نقطه مشترک همة آنها اين است که در همة اين ايرادات سعي ميشود تا نشان
داده شود که هر گزارهاي ،از جمله گزارههايي که پايه قلمداد ميشوند ،تنها به کمک
گزارههاي ديگر موجه ميشوند و هيچ گزارهاي به تنهايي و به خودي خود نميتواند
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موجه باشد؛ به عنوان نمونه ميتوان به استدالل قاطعي که ويلفرد سالرز 2و لورنس
بونجور 5عليه همة ديدگاههاي مبناگرايانه در بارة توجيه غيراستنتاجي ارائه نمودهاند،
اشاره کرد .آنان مدعياند که ما نميتوانيم براي اعتقاد به هر باوري ،توجيه معرفتي
غيراستنتاجي داشته باشيم؛ زيرا ما به لحاظ معرفتي در اعتقاد به يک باور ،تنها در صورتي
موجها يم که داليل قاطعي بر اين تصور داشته باشيم که آن باور صادق است .بنا به گفتة
سالرز و بونجور داشتن داليل قاطع بر اين تصور که يک باور صادق است ،خود ،يک
باور است .آنان مدعياند که اين مسئله مستلزم آن است که توجيه يک باور به ظاهر
مبنايي به استداللي به اين صورت وابسته باشد:
الف .باور مبنايي من به اينکه  pويژگي  fرا دارد؛
ب .باورهايي که ويژگي  fرا داشته باشند ،احتماال صادقاند؛
ج .به اين ترتيب باور مبنايي من که  ،pاحتماال صادق است.
اگر توجيه باورهاي مبنايي ما به چنين استداللي وابسته باشد ،آن باورها در واقع
باورهايي مبنايي نخواهند بود؛ چون توجيه آنها به توجيه باورهاي ديگري وابسته خواهد
بود (همان باورهايي که مقدمات استدالل ارائه شده ،عرضه ميکرد) .در چنين وضعي،
وجود باورهاي مبنايي و موجه غيراستنتاجي ،افسانههايي بيش نخواهد بود

(Moser,

Mulder and Trout, p. 90-91).؛ نيز رک .پويمن ،ص 455-451
نقد و بررسي

در نقد و بررسي اشکال مذکور ميتوان چنين پاسخ داد که :اوالً :براساس رويکرد فالسفة
اسالمي ،معرفتشناسي با معرفت شروع ميشود نه شک .لذا در صدق برخي از گزارهها
هيچگونه ترديدي وجود ندارد .بنابراين ما به صدق پارهاي از گزارهها يقين داريم و الزم
نيست اثبات کنيم که آنها موجه هستند؛ بلکه اثبات و اقامة استدالل در مورد برخي از
آنها نظير اصل امتناع تناقض محال است .بايد ميان اثبات گزارهي بديهي و اثبات بداهت
آن تمايز نهاد .امر اول نياز به برهان ندارد؛ اما امر دوم ممکن است به برهان نياز داشته
باشد و اين امر منافاتي با بداهت گزاره بديهي ندارد(حسينزاده ،ص198؛ موزر ،مولدر و
تروت ،ص114؛ نيز رک .پويمن ،ص .)459
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به نظر ميرسد منتقداني که چنين اشکالي به مبناگروي وارد کردهاند ،پيشفرضشان
اين بوده است که هيچ گزارهاي بدون نياز به گزارههاي ديگر نميتواند موجه باشد؛ در
حالي که براساس مبناگروي ،نه در تحقق هر گزارهاي به گزارههاي ديگر نيازمند هستيم
و نه در توجيه و صدق هر گزاره .گزارههاي پايه به خصوص اوليات ،به هيچ چيزي جز
تصور طرفين و رابطه ميان آن دو ،براي اثبات صدق و توجيه خود نياز ندارند .اگر قرار بر
اين باشد که هر گزارهاي توسط ديگر گزارهها موجه شود ،تسلسل بيپايان پيش ميآيد
و هيچ گزارهاي به وجود نخواهد آمد .بنابراين بايد گزارههايي وجود داشته باشند که
بدون نياز به ديگر گزارهها ،تحقق پيدا کنند و توجيه شوند تا بتوان ديگر گزارهها را با
توجه به آنها محقق يا توجيه کرد.
ثانياً :اگر بپذيريم که گزارههاي پايه براي پايه بودن نياز به موجهسازي دارند ،ميتوان
آن گزارهها را نيز به نحوي موجه ساخت؛ البته نحوهي موجه ساختن گزارههاي بديهي با
گزارههاي نظري تفاوتي اساسي دارد .موجهسازي گزارههاي پايه و بديهي از راه گزاره و
استدالل نيست؛ اما گزارههاي نظري از راه گزاره و استدالل موجه ميشوند و موجهسازي
آنها گزارهاي است .براساس نگرش منطقدانان ،گرچه گزارههاي بديهي به استدالل نياز
ندارند؛ اما در عين حال تصديق آنها براساس علت و معياري است .علت تصديق يا امري
دروني است که تنها با تصور طرفين قضيه و رابطهي ميان آن دو حاصل ميشود يا علت
تصديق امري بيرون از اجزاي گزاره است و اين امر بيروني يا حس است يا علم حضوري
يا مانند اينها(حسينزاده ،ص .181-184نيز رک .موزر ،مولدر و تروت ،ص .)111
توضيح آنکه گزارههاي بديهي اقساميدارند .بداهت و تصديق هر يک از اين اقسام،
براساس معيار خاصي صورت ميگيرد .به عنوان مثال به دو قسم از مهمترين اين اقسام
(اوليات و وجدانيات) اشاره ميشود.
اوليات ،گزارههايي هستند ک ه در تصديق آنها صرف تصور موضوع و محمول و رابطه
ميان آن دو کافي است؛ يعني تصديق آنها به جز اجزاي داخلي گزاره بر چيز ديگري
مبتني نيست .از اينرو مالک بداهت و صدق اوليات در تصور صحيح خود اجزاي قضيه
و ارتباط آنها با يکديگر نهفته است 6و بديهي اولي بدون مدد گرفتن از هر عاملي بيرون
از خود ،بديهي و صادق است(رک .فياضي ،ص .)191
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وجدانيات قضايايي هستند که از يافتهها و شناختهاي حضوري حکايت ميکنند .از
آنجا که وجدانيات انعکاس علوم حضوري و حاکي از آنها هستند ،معيار بداهت و صدق
آنها ،بازگشت به علوم حضوري است(مصباح يزدي ،ج ،1ص428 -451؛ فياضي،
ص )199يعني با ارجاع وجدانيات به علوم حضوري ميتوان صدق آنها را دريافت و
احراز کرد .اقسام ديگر نيز هر کدام معيار خاص خود را دارند.
بدين ترتيب روشن شد که اوالً :بديهيات نيازي به موجهسازي ندارند؛ ثانياً اگر سخن
منتقدان مبني بر نيازمندي بديهيات به توجيه را بپذيريم ،نحوة موجهسازي بديهيات
با موجهسازي نظريات تفاوت اساسي دارد .موجهسازي بديهيات برخالف نظريات،
گزارهاي و از راه استدالل نيست.
نکتهاي که در نهايت بايد بدان توجه داشت اين است که تمام استداللهايي که براي
نفي باورهاي پايه بدانها استناد شده ،به صورت مبناگرايانه مطرح شده است که ميتوان
آنها را تأييدي بر مبناگرايي دانست .اساساً اگر مبناگروي را انکار کنيم ،هر استداللي از
اساس ويران خواهد شد.
توضيح اينکه هر استداللي از چينش منطقي چند مقدمه تشکيل شده است .يکي از
شرايط هر استداللي اين است که مقدمات آن بايد از گزارههايي گزينش شوند که نسبت
به نتيجه واضحتر و قابل قبولتر باشند؛ البته اگر بخواهيم استداللي ارائه کنيم که نيتجة آن
يقيني و مسلم باشد ،بايد مقدمات آن از مقدمات يقيني يا مقدماتي که به آنها منتهي
ميشوند ،بوده و طبق ضوابط و قواعد منطقي با يکديگر تأليف شده باشند.
مبناگرايي نيز جز اين چيز ديگري نيست که از گزارههاي واضحتر به گزارههاي
پيچيده و نظري برسيم؛ با اين تفاوت که چون ما در مبناگرايي به ويژه مبناگرايي
اسالمي به دنبال معرفت يقيني هستيم ،لذا مقدمات را تنها از گزارههاي بديهي که يقيني و
مسلم هستند ،گزينش کرده و با ترکيب منطقي آنها براي رسيدن به گزارههاي نظري
استفاده ميکنيم.
بنابراين مبناگرايي و استدالل در حقيقت دو روي يک سکهاند .اگر يکي را انکار
کنيم ،در واقع ديگري را نفي کردهايم .اگر مبناگرايي را رد کنيم ،در واقع راه استدالل را
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بستهايم .از اين رو هر استداللي که برعليه مبناگرايي صورت گيرد ،خود به صورت
مبناگرايانه بوده و تأييدي بر اين ديدگاه خواهد بود.
ب .محدوديت و اندک بودن گزارههای پايه

در اين مناقشه  -برخالف شبهة پيشين که اصل وجود باورهاي پايه مورد انکار قرار
گرفت  -وجود باورهاي پايه پذيرفته شده است ،لکن محدوديت و اندک بودن آنها
خردهاي بر مبناگروي دانسته شده است.
منتقدان مبناگرايي معتقدند بر فرض پذيرفتن وجود باورها و گزارههاي پايه و
خطاناپذير بودن آنها ،آنها آن قدر اندک و محدودند که نميتوانند بنيان و مبنايي براي
باورهاي غيرپايه و استنتاجي باشند .چگونه ميتوان مجموعة عظيم معرفتهاي بشري را
بر چند قضيه استوار کرد؟ با اين تعداد اندک گزارههاي پايه ،نميتوان کاخ عظيم معرفت
بشري را بنيان نهاد .بنابراين با اين حجم اندک و محدود باورهاي پايه نميتوانيم بنابر
ادعاي مبناگرايان همه باورهاي موجه غيرپايه را از آنها استنتاج کنيم(حسينزاده،
ص184؛ پوالک و کراز ،ص 121 ،138و 123؛ پويمن ،ص 455؛ گريلينگ ،استرجن و

مارتين ،ص33؛ فيومرتون و ديگران ،ص116-111؛ عارفي ،مطابقت صور ذهني با
خارج ،ص616 -611؛ .)Moser, Mulder and Trout, p. 87

اين اشکال تنها به مبناگروي کالسيک 1يا خطاناپذير 9ايراد شده است و به مبناگروي
معتدل 8يا خطاپذير11وارد نيست؛ چون مبناگروي کالسيک (سنتي) يا حداکثري ،به دنبال
معرفت ابطالناپذير و خطاناپذير است ،مواد و محتواي بسيار اندکي براي برپايي عمارت
معرفت در اختيار ما قرار ميدهد؛ ولي مبناگروي خطاپذير به دليل عدم پايبندي به
خطاناپذير بودن باورها ،از تعداد زيادي از باورهاي پايه برخوردار است .برخي از منتقدان
اين اشکال را به مبناگرايي تجربي خطاناپذير وارد کردهاند (Moser, Mulder and Trout,
87

)p.؛ اما به نظر ميرسد ميتوان بر انواع ديگر مبناگروي نيز وارد کرد؛ چنانچه

برخي آن را به طور کلي ،نقدي به مبناگروي خطاناپذير اعم از تجربي و عقلي دانستهاند
(رک .پويمن ،ص455؛ گريلينگ ،استرجن و مارتين ،ص33؛ فتحيزاده ،ص .)159
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نقد و بررسي

در نقد و بررسي اشکال فوق ب ايد گفت که اين اشکال استبعادي بيش نيست .با توجه به
دانشهايي چون هندسه ،حساب و منطق ميتوان اين اشکال را مرتفع کرد .از باب مثال
هندسة اقليدسي 11با گستردگي و حجم بسيار ،تنها بر پنج گزاره بديهي و پنج اصل
موضوعي و چند تعريف بنا نهاده شده است .همچنين ميتوان مجموعه مسائل يقيني
فلسفه را صرفاً بر چند گزارة بديهي از قبيل اصل عدم تناقض ،اصل عليت و تعريفها و
مانند آنها ارجاع داد و کاخ عظيم علوم فلسفي را بر آن گزارهها استوار ساخت
(حسينزاده ،ص .)183افزون بر اين بديهيات و باورهاي پايه بر اساس فلسفة اسالمي -به
ويژه فلسفة اسالمي قدما  -چندان محدود و اندک هم نيستند که نتوانند زيربنا و مبناي
مجموعة معرفتهاي بشري قرار گيرند .نکتهاي که توجه بدان در حل مشکل مزبور
ميتواند مؤثر واقع شود اين است که براساس ديدگاه مبناگروي الزم نيست همة
گزارههاي غيرپايه را به طور مستقيم به باورهاي پايه بازگردانيم تا اندک بودن باورهاي
پايه دست مايه خدشه و خرده به مبناگروي شده ،بگوييم با اين تعداد اندک چنين کاري
ناممکن است؛ بلکه آنچه الزم و ضروري است اين است که باورها و گزارههاي
استنتاجي سرانجام به باورهاي پايه و بديهي منتهي شوند؛ هر چند اين کار با چندين
واسطه صورت گيرد و اين با محدود بودن گزارههاي پايه نيز سازگار است؛ چنانچه در
هندسه چنين اتفاقي رخ داده است .نکته پاياني اين که با الگوها و نمونههايي که طبق
ديدگاه مبناگرايانه ارائه شده است ،ميتوان نشان داد که با وجود محدوديت باورهاي
بديهي و پايه نيز ميتوان کاخ عظيم معرفت را بر همان باورهاي اندک بنا نهاد.

14

ج .اختالف در گزارههای پايه

اين اشکال مبني بر اين است که قضايايي که ادعا بر بداهت و مبنا بودن آنها شده است،
از کجا در واقع هم بديهي و پايه باشند؛ خصوصاً با توجه به اينکه قضايايي که گروهي از
حکما بديهي و پايه ميدانند ،نزد برخي ديگر نظري و غيرپايه تلقي ميشوند .توضيح
اينکه ميدانيم حکماي مسلمان در بارة مواد قياس برهاني اختالف نظر دارند .اکنون اين
پرسش مطرح است که آيا اين اختالفات به تفاوت آراي حکما در بارة اينکه چه قضيهاي
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بديهي و چه قضيهاي نظري است ،ارجاع نمييابد؟ مگر نه اين است که بسياري از
حکماي مسلمان محسوسات ،مجربات ،حدسيات ،فطريات و متواترات را از بديهيات به
شمار آوردند(براي نمونه بنگريد :طوسي ،شرح االشارات و التنبيهات ،ج  ،1ص413؛
سهروردي ،ج ،4ص ،21-21ج ،2ص 116؛ صدرالمتألهين ،ص593 -592؛ سبزواري،
ص 341ـ 342؛ مظفر ،ص ،)416ولي برخي ديگر (طوسي ،اساس االقتباس ،ص326؛
حلي ،ص411-414؛ طباطبايي ،ص 48و ص66 -69؛ مطهري ،ص333؛ جوادي آملي،
ص151؛ مصباح يزدي ،ص )431در همة اين پنج قسم يا بعضي از آنها اختالف کردهاند
و آنها را از زمرة بديهيات خارج و به وادي نظريات تبعيد کردهاند؟
بونجور از جمله فيلسوفان غربي است که وجود اختالف در بديهيات را مطرح کرده و
در اينباره مينويسد ...« :ظاهراً انکارناپذير است که در بصيرت عقلي يا دستکم
بصيرت عقلي آشکار ،اختالفهايي رخ ميدهد .موقعيتهايي که در آنها قضية Pکه
براي يک شخص بديهي عقلي به نظر ميرسد ،براي شخص ديگري بديهي عقلي به نظر
نرسد يا در غير اين صورت با چيزي که براي شخص دوم بديهي به نظر ميرسد تعارضي
آشکار داشته باشد .در حالي که ادعاي متعارضي که براي شخص دوم بديهي عقلي به
نظر ميرسد ،شايد نفي يا نقيض قضية نخست باشد يا در غير اين صورت فقط اين نظرية
ضعيفتر که نقيض  Pممکن است»(.)Bonjour, p. 138

نقد و بررسي

در پاسخ به اشکال مذکور ميگوييم :شهرت يا اجماعي بودن نه مقوم بداهت است و نه
مستند به آن .بر اين اساس :اوالً :ما اگر به صورت صحيح تشخيص داديم که بديهي
چيس ت و مصداق آن کدام است ،اگر ديگران در تشخيص آن دچار مشکل شوند ،براي
ما مشکلي ايجاد نميشود؛ زيرا مفروض اين است که ما در درستي تشخيص خودمان
منطقاً ترديد نداريم و از طرف ديگر بداهت نيز متقوم به شهرت يا اجماع عام نيست؛ ثانياً:
ميتوان با بررسي و تحليل به دست آورد که فالسفهاي که محسوسات ،مجربات و ديگر
اقسام مذکور را بديهي و يقيني ميدانستند ،دقيقاً به اطراف مسئله ننگريستهاند و اگر کسي
با بررسي و تحليل دانست که آنها اشتباه کردهاند ،از آن پس ديگر نبايد چون آنها

فصلنامة علمي – پژوهشي آينة معرفت ،سال چهاردهم ،شمارة سي و نهم ،تابستان39
___________________________________________________________________________________

بينديشد يا حتي در راهي که منطقاً بدان رسيده است ،متوقف بماند؛ ثالثاً :گزارههاي
بديهي مانند اوليات و وجدانيات ،گزارههايي هستند که غالباً در منازعه جرح و تعديل در
ميان بديهيات سالم ماندهاند؛ البته منطقاً تصديق ما به بداهت بديهيات مستند به قبول
فالسفة مسلمان و غرب نيست و نبايد باشد و قبول آنان تأثيري در بداهت آنها ندارد؛
رابعاً :اگر بخواهيم در مباحثه با ديگران به بديهي استناد کنيم ،پس اگر در مواردي با
خصميمواجه شديم که او قضيهاي را بديهي نميدانست ،به مقضاي موارد سه راه در
پيش داريم :الف) در مواردي ميتوانيم با بيان تنبيهي يا استدالل ،قضيه را براي او روشن
سازيم؛ ب) در جايي که قضية بديهي از آن دسته بديهياتي نباشد که ميتوان بر آن
استدالل کرد ،راه ديگر جدل است .در اين موارد ميتوان از جدل بهره برد و خصم را به
بداهت بديهي تنبه بخشيد .جدل گاهي به منظور رساندن شخص به حق به کار ميرود؛
ج) در جايي که بديهي از موارد غيرقابل استدالل باشد و راه جدل نيز مسدود باشد،
مي بايستي با استفاده از منطق عمل ،خصم را به بداهت بديهي تنبه بخشيد .قيد منطق در
«منطق عمل» براي اين است که مراد آزار و اذيت خصم نيست ،بلکه ميخواهيم منطقاً او
را از راه عمل متنبه گردانيم(عارفي ،مطابقت صور ذهني با خارج ،ص.)593 -592
در پاسخ به بونجور عالوه بر پاسخهاي فوق ،ميتوان گفت که اوالً :تماميگزارههاي
بديهي مورد اختالف نيستند؛ تنها برخي از آنها اختالفي هستند و بسياري از آنها از جمله
اوليات مورد اتفاق اکثريت نزديک به همه هستند؛ ثانياً :چنانچه بونجور خود ،تصريح
کرده است ،در مواردي ميتوان با تنبيه و روشنسازي معاني ،اختالفات را از بين

برد؛

( )Bonjour, p. 139بنابراين با صرف وجود اختالف در برخي گزارههاي بديهي ،نميتوان
همة آنها را مورد مناقشه قرار داد.
د .نفي خطاناپذيری گزارههای پايه

مبناگرايان معاصر و مخالفان مبناگروي سنتي به خطاناپذيري گزارههاي پايه خدشه
کردهاند .جاناتان دنسي در اينباره ميگويد« :اعتراض اساسي بر مبناگرايي سنتي اين
است که چيزي به نام باورهاي خطاناپذير وجود ندارد .طرفداران خطاپذيري به نظر من
به حق ،معتقدند که ما در هيچ جايي کامالً مصون از امکان خطا نيستيم»(دنسي ،ص.)98
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پويمن نيز بر گــزارههاي خطــاناپذير خـرده گـرفته و مـوارد نـقضي از روانشناسي و
آزمايشهاي روانشناسان معرفت ذکر ميکند(رک .پويمن ،ص )319-314او معتقد
است که «ما ميتوانيم تقريبا براي تمام نمونههاي پيشين از جمالت خودظهور يا خودپيدا
مثال نقضي فراهم آوريم»(همان ،ص .)319وي پس از بيان چند نمونه از مثالهاي نقض،
چنين نتيجهگيري ميکند« :به نظر ميرسد نتيجة اين آزمايشها آن است که ما
خودظهوري يا خودپيدايي را محتمل الکذب ميدانيم»(همان ،ص.)314
بونجور نيز بر آن است که دست کم سهگونه مورد نقض براي خطاناپذيري يافت
مي شود :نخست آنکه در رياضيات و منطق ادعاهايي وجود دارد که گرچه زماني خاص
به گونه اي فراگير توسط انديشمندان برجسته رشته مورد نظر بديهي دانسته ميشدهاند ،در
ادامه ثابت شده است که کاذبند .در اينجا هندسة اقليدسي برجستهترين نمونة تاريخي
است که قرنها گمان ميشد ويژگي ضروري فضا را توصيف ميکند ،ولي اين تعبير از
آن به واسطه کاربرد هندسة نااقليدسي 13در نظرية نسبيت عام به روشني ،در واقع از راه
تجربه ابطال شد .نوع دوم از موارد نقض عبارت است از ادعاهاي به اصطالح پيشين
متافيزيکدانان عقلگرا از افالطون و ارسطو تا فالسفة قرن حاضر .بدون درنگ ،روشن
است که دست کم به دليل گستره وسيع تعارض اين ادعاها با يکديگر امکان صدق همة
آنها وجود ندارد و بنابراين نميتوانند خطاناپذير باشند .سومين و شايد روشنترين مورد
نقض ،خطاهاي رايج در محاسبه ،برهان و استدالل است( .)Bonjour, p. 111-112بونجور
پس از بيان موارد نقض در مقام نتيجهگيري مينويسد« :به نظر ميرسد چنين نمونههايي
نشان ميدهند ک ه به طور کامل اين امکان وجود دارد که يک قضيه (يا استنتاج) که براي
فردي خاص ،حتي پس از تأمل دقيق ،ضروري و بديهي به نظر ميرسد و بنابراين به نظر
مي رسد که موضوع بصيرت عقلي است ،خطا از کار درآيد .روشن هم نيست که به طور
کلي معيار ديگري ،که از نظر ذهني بتوان به آن دسترسي داشت ،وجود داشته باشد که
مواردي را که در آنها امکان خطا هست جدا کند و فقط بصيرتهاي عقلي را باقي
بگذارد که واقعا خطاناپذيرند.)ibid, p. 112( ».

اين نحو مناقشه در نوشتههاي کواين نيز يافت ميشود .او در مقاله «دو حکم
جزميتجربهگرايي» مبادي مبناگرايي تجربي را مورد مناقشه قرار داد و سرانجام به طور
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کلي از هر نوع مبناگرايي روي گردان شد و به «کلگرايي» گراييد(رک .کواين،
ص .)451-419کواين باورها را به صورت شبکه کلانگار مطرح ميکند .از نظر او
باورها به تنهايي نه اثبات ميشوند و نه رد مگر با ارجاع به شبکه کلانگار .اين نحو
نگرش کواين به معرفت موجب شد که قائل شود به اينکه «هيچ قضيهاي از بازنگري
مصون نيست»(همان ،ص .)411در اين صورت براي معرفت ،پايهاي نخواهد ماند که
مصون از خطا باشد تا مبناگرايي بر آن مبتني گردد.
نقد و بررسي

در پاسخ کلي به انکار باورهاي خطاناپذير ميگوييم اوالً :اين اشکال و موارد نقض
معموالً به باورهاي تجربي وارد شده است و باورهاي عقلي کمتر مورد نقضهاي اين
چنيني قرار گرفتهاند .باورهاي پاية عقلي خصوصاً گزارههاي اولي مانند اصل امتناع
تناقض و اصل هويت ،به هيچ وجه قابل نقض نيستند .اوليات مصون از هرگونه مورد
نقض بوده و هستند؛ ثانياً :حکماي مسلمان در مبناگرايي به دنبال معرفت يقيني و
خطاناپذير هستند و معرفتهاي خطاپذير نميتوانند زيربناي معارف خطاناپذير باشند.
ازاينرو اگر بخواهيم به معرفت يقيني و خطاناپذير دست يابيم ،بايد زيربناي معارف ما نيز
يقيني و خطاناپذير باشند .هدف اصلي مبناگروي ويژة فالسفة مسلمان ،رسيدن به معرفت
يقيني (يقين بالمعني االخص) و تمايز آن از معارف غيريقيني و کاذب است .تنها راه
رسيدن به اين نوع معرفت ،اين است که بناي معرفت را بر معارف يقيني خطاناپذير بنيان
نهيم .اگر غير از اين راه ديگري را بپيماييم ،هرگز به سر منزل مقصود نخواهيم رسيد.
پاسخ بونجور :از آنجا که بونجور در نخستين مورد نقض ،ادعاي خود را در بارة رياضيات
و منطق به صورت کلي مطرح کرده ،به جزئيات نپرداخته و از سوي ديگر هندسة
اقليدسي را برجستهترين نمونة تاريخي در اين باره دانسته است ،ما نيز تنها به هندسه
اقليدسي ميپردازيم .درباره نقض هندسه اقليدسي  -که خود به صورت اشکال مستقلي
عليه مبناگرايي مطرح شده است ( - )Everitt and Fisher, p. 93 - 96بايد گفت اوالً :با
توجه به تفاوتهاي آشکاري که در تعريف هر يک از نظامهاي هندسي(اقليدسي و
نااقليدسي) از مفاهيم بنيادين وجود دارد ،نميتوان پيدايش هندسههاي نااقليدسي

مبناگرايي فلسفة اسالمي در باب گزارهها 66
___________________________________________________________________________________

(لباچفسکي و ريماني) را خط بطالني بر هندسة اقليدسي دانست و همين مطلب را گواه
بر نفي خطاناپذيري باورهاي پايه و نادرستي مبناگرايي شمرد .هندسة اقليدسي در
چارچوب مفاهيم خود کارايي دارد و نقض نشده است(فيشر و اوريت ،ص .)453ثانياً :در
مورد توصيف فضا ،پس از آنکه در غرب ثابت شد که فضا نه تنها منحني است ،بلکه
انحناي آن در همه جا يکسان نيست ،در واقع هندسههاي نااقليدسي بر فضا حاکم شد و
توصيف هندسه اقليدسي از فضا نادرست تلقي شد .در پاسخ به اين ادعا بايد توجه داشت
که همة قضاياي هندسه ،قضاياي حقيقيه هستند نه خارجيه .بنابراين عدم وجود مصداق يا
مفروض گرفتن مصداق براي قضاياي حقيقيه در عالم خارج ،ضرري به آنها نميزند.
عدم توجه به همين نکته موجب شده است که در مورد فضا ،پيدايش هندسههاي
نااقليدسي به ابطال هندسه اقليدسي تفسير شود؛ در حالي که اقليدس قضية حقيقهاي بيان
داشته که لباً شرطيه است؛ بدين معني که اگر فضا مسطح باشد ،از هر نقطة مفروض در
خارج يک خط ،تنها يک خط ميتوان به موازات آن رسم کرد .اين قضيه صادق است
حتي اگر ثابت شود که فضا داراي انحناي ثابت يا متغير است؛ زيرا اين قضيه ،قضيهاي
شرطيه است که صدق آن تابع تالزم مقدم و تالي است نه صدق مقدم .بنابراين هندسه
اقليدسي در هر صورت به عنوان يک قضيه حقيقه يا شرطيه ،صادق است حتي با فرض
منحني بودن فضا(.عارفي ،مطابقت صور ذهني با خارج ،ص.)212-215
مورد دوم نقض بونجور در اشکال پيشين بحث و بررسي شد .از اينرو از طرح مجدد
آن خودداري ميکنيم ،اما درباره مورد سوم بايد بگوييم برهان ،استداللي است که طبق
قواعد منطقي از چند مقدمه تشکيل شده است .براي برهان شرايطي ذکر شده است
(رک .طباطبايي ،ص )91-111که از جمله شرايط مهم آن ،اين است که از مقدمات
بديهي و يقيني يا مقدماتي که به آنها منتهي ميشوند ،تشکيل شده باشد .به تعبير عالمه
طباطبايي برهان يا از مقدمات اولي يا از مقدماتي که به اوليات منتهي ميشوند ،قابل
تأليف است(همان ،ص .)94مراد از يقين در اينجا ،يقين بالمعني االخص است .يقين
بالمعني االخص شرايطي دارد که عبارتاند از :جزم ،مطابقت با واقع ،ثابت و غيرقابل
زوال .مقدماتي که چنين ويژگيهايي داشته باشند و طبق ضوابط و قواعد منطقي با
يکديگر ترکيب شوند ،استدالل قياسي يا برهان به وجود ميآيد .قياس خود داراي
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اشکال مختلفي است .از ميان آنها ،شکل اول بديهي االنتاج است .اَشکال ديگر که بديهي
االنتاج نيستند ،بايد به شکل اول بازگردند تا يقين منطقي (بالمعني االخص) را نتيجه
دهند .حال ميگوييم برهاني که چنين ويژگيهايي داشته باشد؛ يعني مقدماتش داراي
يقين بالمعني االخص باشند و در آن از شکل اول يا شکلي که به آن منتهي ميشود،
استفاده شود ،چنين برهاني قطعاً نتيجهاي يقيني و غيرقابل خدشه ارائه ميدهد .اگر در
مواردي شاهد خطاهايي در برخي از برهانها هستيم ،ريشة اشکال به دو مطلب باز
مي گردد :يا مواد و محتواي مقدمات استدالل دچار مشکل است يا شکل و چينش
مقدمات استدالل اشکال دارد .در اين موارد بايد با بررسي دقيق ريشه اشکال را يافته و
آن را برطرف کرد .بنابراين نميتوان با صرف مشاهده خطا در برهان و استدالل ،آن را
مورد نقضي بر باورهاي خطاناپذير دانست و باورهاي خطاناپذير را نفي و انکار کرد.
پاسخ کواين:

اين جمله کواين که «هيچ گزارهاي از بازنگري مصون نيست»(کواين،

ص ،)411خود متناقض و خودشکن است؛ زيرا از آن جهت که خود اين جمله ،يک
گزاره است ،شامل خودش نيز ميشود .در اين صورت خود اين گزاره نيز مصون از
بازبيني و کنارنهادن نيست و ميتوان آن را بازنگري کرد .اساساً انکار بديهيات ،امري
خودشکن و خودمتناقض است و جز شکاکيت و نسبيگرايي تفسير ديگري ندارد .اگر
هيچ چيز مصون از خطا نباشد حتي بديهياتي که به عنوان زيربناي معلومات نظري هستند،
در اين صورت هيچ علم يقيني تحقق پيدا نخواهد کرد.
هـ  .سرانجام مبناگرايي :شکاکیت در بارة جهان خارج

برخي از معرفتشناسان غربي سرانجام مبناگرايي را شکاکيت درباره جهان خارج
دانستهاند .لرر و سالرز از جمله کساني هستند که معتقدند پذيرش مبناگرايي به شکاکيت
منتهي ميشود .آنها بر اين باورند که براي توجيه اصول معرفت سه فرض متصور است:
الف) توجيه به نفسه؛ ب) توجيه به نحو مبناگرايانه؛ ج) توجيه به نحو انسجام .فرضهاي
اول و دوم به شکاکيت منجر خواهد شد .ميکائيل ويليامز در اين باره گفته است:
شکاکيت در آنجا مطرح ميشود که باورهايي که به لحاظ معرفت شناختي پايهاند ،وجود
نداشته باشد؛ يعني در واقع ،معرفت ،پايهاي نداشته باشد؛ در اين صورت تجويز پذيرش
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اين قبيل باورها ،مثالً تحت عنوان مبناگرايي ،در واقع به معناي اعطاي جواز ورود به
شکاکيت راديکال است .پس به نظر اينان مبناگرايي و يا دست کم مبناگرايي ذهني،

12

نسبيگرايي را در پي خواهد داشت(.عارفي ،بديهي و نقش آن در معرفتشناسي،
ص.)385
اشکال لرر و سالرز به گونة ذيل نيز تقرير شده است :روايتهاي مبناگرايانهاي که
توجيه مبنايي يا غيراستنتاجي را به باورهاي ذهني درباره آنچه به ظاهر ميبيند ،ميشنود،
احساس ميکند ،ميبويد و ميچشد ،محدود ميکنند ،با مشکل ديرينهاي مواجهاند؛ زيرا
اين روايتها ميبايست تبيين نمايند که چگونه چنين باورهاي ذهني ميتوانند باورهايي
در رابطه با موضوع هاي فيزيکي خارجي و مستقل از ذهن را توجيه کنند .اين گونه
باورهاي ذهني منطقا مستلزم باورهايي در مورد موضوعهاي فيزيکي نيستند؛ چون وجود
توهم گسترده همواره محتمل است و اين احتمال نيز هميشه داده ميشود که باورهاي
ذهن يک شخص صادق باشند ،در حالي که باورهاي مربوطه در مورد موضوعهاي
فيزيکي کاذباند(.)Moser, Mulder and Trout, p. 93

برخي ديگر از منتقدان مبناگرايي همين اشکال را بدون اينکه دليلي بر آن ارائه کنند،
بر عليه مبناگرايي به کار بردهاند؛ از جمله آنها لوئيس پويمن است که در اين مورد
مينويسد« :تمسک به معرفت ابطالناپذير براي به بار آوردن معرفتهاي استنتاجي يا باور
موجه کافي به نظر نميرسد؛ بلکه منجر به شکاکيت در مورد عالم خارج ،ادراک حسي،
باورهاي حافظهاي ،اذهان ديگر ،استقراء و مواردي مشابه آنها ميشود(».پويمن ،ص.455
نيز رک.)Everitt and Fisher, p. 83 - 84 .

نقد و بررسي

در بارة انگ شکاکيت و نسبيگرايي به مبناگرايي بايد گفت اين دو اتهام در واقع
فرافکني اشکالي است که بر خود پادمبناگرايان 15وارد است؛ زيرا کسي که مبناگرايي را
نميپذيرد ،در واقع کسي است که زيرسازههاي يقين را که ساختار معرفت يقيني بر آن
بنا ميشود ،نميپذيرد .پس اين شخص در واقع شکاک است ،گرچه بر خود پوشه

يقين زده يا عنـوان ديگري بر خود نهـاده باشد (عـارفي ،بـديهي و نقش آن در
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معرفتشناسي ،ص  .)211روشن است که انگ شکاکيت و نسبيگرايي در واقع به معناي
بازگشت دادن اشکال و به اصطالح توپ را در زمين حريف انداختن است(همان،
ص .)386پاسخ حلي و اساسي اين اشکال اين است که ميتوان طبق ديدگاه مبناگروي به
وسيلة مبادي بديهي (اوليات و وجدانيات) و با استفاده از قواعد منطق ،برهاني ارائه کرد
که به ما معرفتي در مورد عالم خارج  -خارج از کل مراتب ذهن  -ارائه کند و اين
معرفت منطقاً از تيررس شکاکيت مصون باشد .از اينرو از آنجا که هدف از ارائه مناقشه
مذکور ،اين است که اثبات شود مبناگرايان نتوانستهاند از عهدة علم و معرفت به جهان
خارج برآيند ،در اينجا با ارائه الگويي مبناگرايانه به اثبات معرفت و علم به جهان خارج
ميپردازيم که بدين وسيله تير منتقدان به سنگ خورده ،اشکال شکاکيت مرتفع ميشود.
اکنون به وسيله برهاني طبق الگوي مبناگرايانه به اثبات علم به جهان خارج و موجود
خارجي ميپردازيم.
تقرير برهان چنين است:
 .1احساس سوزشي در من نبود و سپس پديد آمد(بديهي وجداني)؛
 .2هر موجودي يا
( 4الف) علت است يا
( 4ب) معلول(تقسيم عقلي داير مدار بين نفي و اثبات)؛
 .3هر موجودي که پيشتر نبوده و موجود شود ،معلول است(مقدمه براساس يکي از
عاليم معلول بودن)؛
 .2احساس سوزش ،معلول است(استنتاج از  4و )3؛
 .5هر معلولي نيازمند علت است(اصل عليت)؛
 .6احساس سوزش مزبور محتاج علت است(استنتاج از  2و )5؛
 .1علت احساس سوزش مزبور يا
( 1الف) نفس من است يا
( 1ب) غيرنفس من است(تقسيم عقلي داير مدار نفي و اثبات)؛
 .9زماني بود که نفس من بود ،ولي احساس سوزشي در من نبود(بديهي وجداني)؛
 .8تخلف معلول از علت خود محال است(مقدمه براساس الزمه اصل عليت)؛
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 .11علت احساس سوزش ،نفس من نيست(استنتاج از  9و )8؛
 .11علت احساس سوزش غيرنفس من است(استنتاج از  1و )11؛
 .14موجودي وراي من عامل چنين پديدهاي در من شده است(.استنتاج از  1 ،5 ،2و
)11؛
 .13موجود خارجي وراي من وجود دارد(استنتاج از 11و)14؛
 .12جهان خارج از من وجود دارد(.استنتاج از  14و .)13
بنابراين ميتوان از راه علم به وجود احساس دروني و با استفاده از اصول عقلي بديهي
به وجود موجود خارجي و جهان خارج پيبرد و شبهه شکاکيت را از بين برد(رک .فيشر
و اوريت ،ص199 -181؛ عارفي ،مطابقت صور ذهني با خارج ،ص.) 591-591
16

و .استدالل ويتگنشتاين علیه زبان خصوصي

11

برخي استدالل لودويگ ويتگنشتاين عليه زبان خصوصي را اشکال بسيار سختي بر
رويکرد مبناگرايي شمردهاند .البته بايد توجه داشت ويتگنشتاين در استدالل خود نامياز
مبناگرايي نبرده است؛ بلکه مخالفان مبناگرايي استدالل وي عليه زبان خصوصي را به
عنوان يک مقدمه (کبراي استدالل) فرض کردهاند و سپس با افزودن مقدمهاي ديگر به
آن ،استداللي تنظيم نموده و عليه مبناگرايي به کار بردهاند .استدالل مورد نظر به اين
صورت است :الف .مبناگرايي به امکان زبان خصوصي متعهد شده است؛ ب .وجود زبان
خصوصي (به همان معناي مورد نظر) محال است .اگر اين دو ادعا و مقدمه ثابت شود،
مبناگرايي زير سؤال ميرود و نتيجه ميشود :ج .مبناگرايي اشتباه

است(Everitt and .

). Fisher, p. 81

ويتگنشتاين در بند  423از کتاب «پژوهشهاي فلسفي» ايدة زبان خصوصي را به عنوان
زباني که واژههايش به احساسات بيواسطه و خصوصي گوينده ارجاع ميدهند ،معرفي
کرده و مينويسد« :واژههاي منفرد اين زبان قرار است به آنچه فقط براي شخص
سخنگو ميتواند دانسته باشد ،ارجاع دهند»(ويتگنشتاين ،ص .)169-168وي در بندهاي
بعدي با اين پرسش که «چگونه واژهها به احساسات ارجاع ميدهند؟» و با ذکر مثال درد
شروع به توضيح و تبيين ميکند و در نهايت در بند  456زبان خصوصي را چنين تعريف
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ميکند« :زباني که تجربههاي دروني مرا وصف ميکند و فقط خود من ميتوانم
بفهمم»(همان ،ص .)113بنابراين مراد ويتگنشتاين از زبان خصوصي ،زباني است که
ضرورتاً شخصي باشد؛ زباني که فهم آن براي هر کسِ ديگري محال باشد (Everitt and

).Fisher, p. 81

ويتگنشتاين پس از تعريف زبان خصوصي ،استداللي در بند  459عليه امکان زبان
خصوصي ارائه ميدهد(ويتگنشتاين ،ص .)112-115بسياري از فالسفه مانند ديويد
پيرس ،آنتوني کني ،جان کانفيلد ،ديويد استرن و ...ادعا کردهاند که در اين بند استداللي
قانعکنندهاي عليه امکان زبان خصوصي وجود دارد(سعيديمهر و حسينپور ،ص.)93
استدالل ويتگنشتاين عليه زبان خصوصي مبتني بر تمايز «آنچه درست است» و «آنچه به
نظر درست ميآيد» است .او در استدالل خود نشان ميدهد که گويندة زبان خصوصي،
به هيچ شيوهاي نميتواند ميان درست به نظر رسيدن و درست بودن ،تمايزي برقرار کند؛
يعني هيچ کس ديگري جز گويندة زبان خصوصي نميتواند آن را بفهمد و هيچ چيز
نميتواند واژة چنين زباني فرض شود تا به چيزي ازجاع دهد .بنابراين زبان خصوصي
ناممکن و محال است.
اکنون اشکال وارد شده بر مبناگرايي را به صورت زير بيان ميکنيم:
 .1زبان خصوصي ،زباني است که فهم آن براي هر کس ديگري محال باشد(مقدمه
براساس تعريف)؛
 .4ديدگاه مبناگرايي عميق بر ادراکهاي حسي استوار است؛
 .3فهم ادراکهاي حسي مبتني بر فهم ماهيت ادراکهاي حسي است؛
 .2فهم ماهيت ادراکهاي حسي تنها براي صاحب ادراکهاي حسي امکانپذير است؛
 .5فهم ادراکهاي حسي تنها براي صاحب ادراکهاي حسي امکانپذير است؛
 .6فهم ادراکهاي حسي براي غيرصاحب ادراکهاي حسي محال است؛
 .1ادراکهاي حسي ،زبان خصوصي است(استنتاج از مقدمه  1و )6؛
 .9ديدگاه مبناگرايي عميق مبتني بر زبان خصوصي است(استنتاج از مقدمه  4و )1؛
 .8هر کاربردي يا درست است يا نادرست؛
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.11کاربرد درست عبارت است از کاربرد واژگان در مواردي که «چنين بر من مينمايد و
در واقع هم اين چنين است»؛
 .11کاربرد نادرست عبارت است از کاربرد واژگان در مواردي که «چنين بر من
مينمايد؛ ولي در واقع اين چنين نيست»؛
 .14در هر زبان اصيل و ممکني ميتوان ميان کاربرد درست و کاربرد نادرست تمايز
نهاد؛
 .13در زبان خصوصي نميتوان ميان «چنين بر من مينمايد و در واقع هم چنين است» و
«چنين بر من مينمايد؛ ولي در واقع چنين نيست» تمايز نهاد؛
 .12در زبان خصوصي نميتوان ميان کاربرد درست و کاربرد نادرست تمايز نهاد(استنتاج
از مقدمه  11و  11و )13؛
 .15زبان خصوصي ،زبان اصيل و ممکن نيست(استنتاج از مقدمه  14و )12؛
 .16زبان خصوصي محال است(استنتاج از مقدمه )15؛
 .11ديدگاه مبناگرايي عميق ،مبتني بر امر محال است(استنتاج از مقدمه  9و )16؛
 .19هر چه مبتني بر امر محال باشد ،محال است؛
 .18ديدگاه مبناگرايي عميق محال است(فيشر و اوريت ،1398 ،ص.)411-413
نقد و بررسي

در بارة اين اشکال ابهاماتي وجود دارد که به برخي از آنها اشاره ميشود .نخست اينکه
مقدمه ( )13نه بديهي است و نه دليلي بر اثبات آن اقامه شده است .عالوه بر اينکه
شواهدي خالف آن را اثبات ميکند .توضيح آنکه اگر موارد علم حضوري مانند
احساس غم ،شادي ،گرسنگي و ...را در زمرة احساسهاي دروني به شمار آوريم ،فاعل
شناسا اين حاالت را به صورت مستقيم و بدون وساطت هر گونه صورت و مفهوم ذهني
مييابد .از اينرو آنچه مييابد خودِ واقعيت است و نميتوان آن را به بود و نمود تفکيک
کرد و مدعي عدم تطابق بود و نمود شد .با توجه به نقش اساسي مقدمه ( )13در اين
استدالل ،ناتمام بودن آن روشن خواهد شد .دوم آنکه اصوالً ويتگنشتاين استدالل خود
عليه زبان خصوصي را بر پاية تمايز نهادن ميان لفظ و معنا پيريزي کرده است ،در حالي
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که در اين استدالل از احکام مربوط به تمايز ميان لفظ و معنا که مربوط به مباحث زباني
است ،احکام مربوط به تمايز ميان معنا و واقع را نتيجه گرفتهاند و اين خلط ميان مباحث
زباني و مباحث واقعي است(همان ،ص .)413
نتیجه

با وجود انتقادات فراواني که به مبناگرايي وارد شده است  -که چند نمونه مهم در اين
نوشتار مطرح شد  -به نظر ميرسد هيچ يک از آنها نتوانسته است خدشة قابل توجهي به
مبناگرايي اسالمي وارد سازد .مبناگرايي اسالمي با تکيه بر فلسفة اسالمياز چنان ظرفيت
و قابليتي برخوردار است که اشکاالتي که عليه آن وارد شده است ،توان زير سؤال بردن
آن را ندارند .به نظر ميرسد دست کم برخي از شبهات ،بر اثر عدم درک صحيح و
کامل مبناگروي به ويژه مبناگروي اسالميمطرح شده است .از اينرو با درک صحيح و
عميق اين ديدگاه ،اين مناقشات دفع خواهند شد .ساير اشکاالت نيز پس از نقد و بررسي،
پاسخ داده شده اند .بنابراين ديدگاه مبناگروي همچنان که در دوران گذشته ،بهترين
ديدگاه بوده است ،اکنون نيز بهرغم به وجود آمدن ديدگاههاي رقيب و انتقادات فراوان
به آن ،همچنان بهترين و قابل دفاعترين نظريهاي است که در باب توجيه ارائه شده است.
از ميان قرائتهاي مختلف اين ديدگاه ،مبناگروي ويژه انديشمندان مسلمان قويترين و
کاملترين قرائتي است که از پس تيغ شبهات و اشکاالت برآمده است.
يادداشتها
1. Foundationalism

 .4منظور از محتوا و مادة بديهي ،همان قضاياي بديهياند ،اما مراد از شکل و صورت
استدالل ،نحوة چينش و ترتيب مقدمات استدالل براي دستيابي به نتيجه است و مقصود
از شکل و صورت بديهي ،قياس اقتراني شکل اول است که حکماي مسلمان در ميان
انواع قياس ،آن را بديهي االنتاج دانستهاند(سبزواري ،ج ،1ص314؛ مظفر ،ص163؛
جوادي آملي ،ص .)133منظور از بديهي االنتاج بودن قياس اقتراني شکل اول ،بديهي
بودن نتيجة آن نيست؛ زيرا اگر نتيجه بديهي باشد ،نيازي به استدالل ندارد .بلکه منظور
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اين است که اين شکل در بين اَشکال ديگر قياس به نحوي روشن و آشکار نتيجه
ميدهد(جوادي آملي ،ص .)133
 .3حکما و انديشمندان مسلمان هر چند مبناگرايي را با اين عنوان در نوشتهها و
گفتههايشان مطرح نکردهاند ،اما با تتبع در آثار آنان ،اين نظريه را به خوبي ميتوان
اصطياد و استخراج کرد(براي نمونه بنگريد :ابن سينا ،الشفاء(المنطق) ،ج  ،3ص  51و
11؛ طوسي ،اساس االقباس ،ص 325 -326؛ حلي ،جوهر النضيد184-183 ،؛
شهابالدين سهروردي ،مجموعه مصنفات ،ج ،4ص19؛ صدرالمتألهين ،اسفار ،ج،1
ص46-41؛ سبزواري ،ج ،1ص 343-342؛ مظفر ،ص 153و.)415
4. Wilfred sellers
5. Laurence Bonjour

 .6البته درمورد معيار بداهت و صدق اوليات ،نظريه ديگري نيز وجود دارد که براساس
آن ،مالک بداهت و خطاناپذيري اوليات ،ارجاع و اتکا آنها به علوم حضوري
است(رک .مصباح يزدي ،ج ،1ص.)451-451
7. classical foundationalism
8. Infallible Foundationalism
9. Modest Foundationalism
10. Fallible Foundationalism
11. Euclidean Geometry

 .14يک نمونه و الگوي مبناگرايانه در ذيل نقد و بررسي اشکال «سرانجام مبناگرايي:
شکاکيت درباره جهان خارج» بيان کردهايم .براي آگاهي از موارد ديگر
(رک .عبوديت ،فصل سوم ،چهارم و پنجم؛ فيشر و اوريت ،ص288 -514؛ عارفي،
ص216 -241؛ همو ،ص.)616 -618
13. Non-Euclidean Geometry
14. Subjective foundationalism
15. Anti-Foundationalists

 .16اشاره به اين نکته الزم است که مستشکالن ،اشکال مذکور را عليه مبناگروي تجربي
عميق ( )Deep empirical foundationalismمطرح کردهاند .ما هم در اينجا اشکال را به
همان صورت مطرح خواهيم کرد؛ اما بايد توجه داشت که اين اشکال قابليت سرايت
به ديگر قرائتهاي مبناگروي  -از جمله مبناگروي اسالمي -را دارد؛ زيرا اشکال
مزبور مبتني بر ادراکهاي حسي و دروني است و وجدانيات  -که يکي از مهمترين
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گزارههاي پايه و بديهي به شمار ميروند  -نيز جزء ادراکات دروني محسوب
مـيشوند .شـاهد شمـوليت و قـابليت سـرايت ايـن اشـکال به ديگر انواع مبناگرايي،
اين است که برخي اين اشکال را بر عليه مبناگرايي دکارتي که مبناگروي عقلي
( )Rational Foundationalismاست ،مطرح کردهاند(رک.گريلينگ ،استرجن و مارتين
ص .)119-118
17. Private language

منابع

ارسطو ،متافيزيک ،ترجمة شرفالدين خراساني شرف ،چ ،2تهران ،حکمت.1395 ،
پويمن ،لوئيس پي ،معرفتشناسي؛ مقدمهاي بر نظرية شناخت ،ترجمة و تحقيق رضا
محمدزاده ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).1391 ،
پوالک ،جان و جوزف کراز ،نظريههاي امروزي شناخت ،ترجمة علي حقي ،چ ،4قم،
مؤسسة بوستان کتاب.1395 ،
جوادي آملي ،عبداهلل ،تفسير موضوعي قرآن کريم ،معرفتشناسي در قرآن ،تنظيم و
ويرايش حميد پارسانيا ،قم ،نشر اسراء.1319 ،
حسينزاده ،محمد ،پژوهشي تطبيقي در معرفتشناسي معاصر ،چ ،3قم ،انتشارات مؤسسة
امام خميني(ره).1381 ،
حلي ،حسن بن يوسف ،جوهرالنضيد ،تصحيح محسن بيدارفر ،چ ،5قم ،بيدار.1311 ،
دنسي ،جاناتان ،آشنايي با معرفتشناسي معاصر ،ترجمة حسن فتحي ،تبريز ،انتشارات
مؤسسة تحقيقاتي علوم اسالمي -انساني دانشگاه تبريز.1395 ،
سبزواري ،مالهادي ،شرح منظومه ،تصحيح و تعليق حسنزاده آملي و تحقيق و تقديم
مسعود طالبي ،تهران ،نشر ناب.1368-1318 ،
سعيديمهر ،محمد و غالمرضا حسينپور«،تأملي در استدالل زبان خصوصي ويتگنشتاين»،
دو فصلنامة فلسفي شناخت(پژوهشنامة علوم انساني) ،شمارة  ،58/1پاييز و زمستان
.1391
سهروردي ،شهابالدين ،مجموعه مصنفات ،تصحيح و مقدمة هانري کربن ،سيد حسين
نصر و نجفقلي حبيبي ،چ ،4تهران ،مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1315 ،
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شمس ،منصور ،آشنايي با معرفتشناسي ،چ ،4تهران ،طرح نو.1391 ،

صدالمتألهين ،محمدبن ابراهيم ،منطق نوين ،مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون
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_______  ،اساس االقتباس ،تحقيق مدرس رضوي ،چ ،3تهران ،دانشگاه تهران.1361،

عارفي ،عباس ،مطابقت صور ذهني با خارج ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي،
.1399
_______  ،بديهي و نقش آن در معرفتشناسي ،قم ،مؤسسة امام خميني(ره).1398 ،
عبوديت ،عبدالرسول ،اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعي ،چ ،4قم ،مؤسسة امام
خميني(ره).1395 ،
فتحيزاده ،مرتضي ،جستارهايي در معرفتشناسي معاصر ،قم ،کتاب طه :آيت عشق،
.1392
فيـاضي ،غـالمرضا ،درآمدي بر معـرفتشناسي ،تـدوين و نـگارش مـرتضي رضايي و
احمدحسين شريفي ،چ ،4قم ،مؤسسه امام خميني(ره).1391 ،
فيشر ،الک و نيکالس اوريت ،نگاهي انتقادي به معرفتشناسي جديد ،ترجمة حسن
عبدي ،قم ،مؤسسة امام خميني(ره).1398 ،
فيومرتون ،ريچارد و ديگران ،بازگشت به مبناگرايي سنتي ،ويراستة مايکل آر .دپاول،
ترجمة و مقدمة رضا صادقي ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي.1391 ،
کواين ،ويلردون اورمن« ،دو حکم جزميتجربهگرايي» ،ترجمة منوچهر بديعي ،ارغنون،
شمارة  1و  ،9پاييز و زمستان .1312

گريـلينـگ ،اي. .سي ،اسـکات استرجن و ام .جي .مـارتين ،آشنايي با فلسفة تحليلي
 :1معرفت شناسي ،ترجمة امير مازيار ،تهران ،حکمت.1381 ،
مصباح يزدي ،محمد تقي ،آموزش فلسفه ،چ ،5تهران ،امير کبير.1393 ،
مطهري ،مرتضي ،مجموعه آثار ،ج ،6چ  ،9تهران ،قم ،صدرا.1391 ،
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.1318 ، دارالتفسير، قم، المنطق، محمد رضا،مظفر
 ترجمة رحمت، درآمدي موضوعي بر معرفتشناسي معاصر، مولدر و تروت، پل،موزر
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