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هر ساختمان معرفتی به ناچار از پیشفرضهایی شروع میشود که صدقشان مسلم گرفته
میشود .توماس رید معتقد بود پیشفرضهای زیادی وجود دارند که عقالء آنها را در
زندگی خود مسلم فرض میکنند و معارف خود را بر فرض صحت آنها بنا میکنند .اهمیت
این پیشفرضها برای او به خصوص از این جهت بود که پاسخی برای شکاکیت هیومی
فراهم میآورد .رید سعی کرد با روشی علمی این پیشفرضها را که خود به آنها اصول
اولیۀ فهم عرفی میگوید استقراء کند .هدف ما از این نوشتار بررسی و تشریح اصول اولیۀ
فهم عرفی از منظر رید و بررسی نقش آنها در معرفت بشری و نیز تبیین ناچاری ما از پذیرش
آنهاست .این کار را به روش تحقیق کتابخانهای و از طربق مطالعه آثار مکتوب رید و نیز
مکتوباتی که در نقد او نوشته شده است انجام میدهیم .سپس به وجه اهمیت این اصول از
منظر رید خواهیم پرداخت و در بخش نتیجه خواهیم گفت بدون پذیرش اصول اولیۀ فهم
عرفی ،حجم عظیمی از معارفی که اذعان به آنها برای ما حیاتی است را از دست خواهیم داد.
اصول اولیه ،توماس رید ،فهم عرفی ،مبناگرایی ،معرفت.
 .1درآمد

یکی از اساسیترین نظریهها در باب توجیه باورها نظریۀ مبناگرایی است که بر اساس آن باورهای
ما به دو دستۀ باورهای پایه و باورهای غیر پایه تقسیم میشوند ،بهه نحهوی کهه باورههای غیهر پایهه
توجیه خود را مرهون باورهای پایهاند ولی باورهای پایهه توجیهه خهود را مرههون باورههای دیگهر
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نیستند .در این دیدگاه سلسۀ باورهای ما برای اینکه موجه باشند در نهایت باید بهه باورههایی خهتم
شوند که در توجیه خود نیازی به باورهای دیگر ندارند.
سابقۀ تمسک به اصول اولیهای کهه زنجیهرۀ باورههای مها از آنهها شهروع مهیشهود ،بهه قبه از
افالطون و ارسطو ،به طور مشخص به هندسۀ اقلیدسی باز میگردد .اقلیدس میان اص موضهوعهها
و گزارههایی که نیاز به اثبات دارند تمایز مشخصی قائ بود .ارسطو با اقتباس این ایهده از هندسهۀ
اقلیدسی بهطور مفص به اصول اولیۀ معرفت  -که همان باورهای پایه در نظریۀ مبنهاگرایی هسهتند
 پرداخته است .در معرفت شناسی ارسطویی همۀ گزارهها برای اینکه از توجیهه برخهوردار باشهندباید به حقهایقی کهه صدقشهان بهدیهی اسهت منتههی شهوند .در تمهام مهدت طهوننی تفهو منطهق
ارسطویی ،نزد فالسفه مسلم بود که هر اثباتی باید از اصول معلوم و مفروض آغاز شود.
با شروع عصر روشنگری به تدریج مسائلی بر بشر آشکار شد که در اثهر آن بسهیاری از امهوری
که قبالً مسلم فرض میشد مورد تردید قرار گرفت؛ گزارهههایی ماننهد اینکهه زمهین ثابهت اسهت،
اجرام آسمانیِ بانتر از مدار ماه در نهایت کمهال خهود هسهتند و تغییهر در آنهها راه نهدارد ،اجهرام
آسمانی در کام ترین شک یعنی دایرهوار سیر میکنند و بسیاری از قضایای دیگری که با ظههور
اخترشناسی و علم جدید کذبشان معلوم گشت.
دکارت ( )1596-1650با تجدید نظر در اصول اولیۀ معرفت در صدد احتهراز از مشهکالتی کهه
نظام معرفتی ارسطویی در معرض آن بود برآمد .او خود را در خلسهای که شکاکان عصهر باسهتان
آن را بانترین درجۀ کمال بشرِ عاق میدانستند فرو برد ،با این تفاوت کهه مهدت زیهادی در ایهن
خلسه نماند .او در حالت شکاکانهاش متقاعد شد که وجود دارد .چرا که اگر وجود نمهیداشهت،
1

شک و باور و دلی همگی بیمعنا میشدند .میاندیشم پس وجود دارم.

از دکارت توقع میرفت این سبک را ادامه دهد و اصول اولیۀ بیشتری را استخراج کند .ولی او
نیازی به اینکار نمیدید .او ادعا کرد همۀ ساختمان معرفتی بشر را مهیتهوان بهر ایهن یگانهه اصه
اولیه بنا کرد .او از وجودِ خهود وجهود یهک موجهود متفکهر یها ذههن و از وجهودِ موجهودِ متفکهر
وجودِ یک خهالق کامه را اثبهات کهرد و از وجهود یهک خهالق کامه بهه ایهن نتیجهه رسهید کهه
حواس ،حافظهه و سهایر قهوایی کهه خداونهد بهه او عطها کهرده ههیچ کهدام گمهراه کننهده نیسهتند
( .)Descartes, p.32,63از نظر دکارت وثاقت حواس و حافظه و سایر قوای معرفهتبخهش همگهی
نیازمند اثبات است و غیر از ضروریات عقلی ،فقط امور وجدانی 2هسهتند کهه پهذیرش اعتبارشهان
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نیازمند برهان نیست 3.در سامانۀ فلسفی دکارتی وجود جهان مادی و چیزهایی که بها حهواس پهنچ
گانه آنها را ادراک میکنیم از باورهای پایه محسوب نمیشوند.
دکارت را به حق میتوان نقطۀ عطف دانش معرفت شناسی بعد از ارسهطو دانسهت .تهثثیر او بهر
فالسفۀ بعد از خود مانند مالبرانش ،نک ،بارکلی و هیوم انکار ناپذیر است.
مالبرانش( )1638 -1715در اینکه وجود جهان مادی نیاز به برههان دارد بها دکهارت ههمعقیهده
بود ،با این تفاوت که از نظر او تنها راه اثبات جهان مادی وحی الهی است ،نهه اسهتدنل از طریهق
ادراک که دکارت آن را ارائه کرده است (.)Malebranche, p.319

جان نک( )1632-1704نیز هر چند نوعی معرفت حسی به جهان مهادی را مهیپهذیرفت ولهی
معتقد بود ما هیچ دلی

شهودی یا برهانی برای اثبات جهان نداریم (.)Locke, p.40&41

اسقف بارکلی در صدد بر آمد تا اساساً ثابت کند جهان مادی وجود ندارد (.)Berkeley, p.17

هیوم( )1711-1776استدنل بارکلی را علیه وجود ماده تثییهد مهیکهرد و آن را بهدون جهواب
میانگاشت .او اگرچه وجود اندیشه را میپذیرفت ولهی بهرخالف دکهارت ،از اندیشهه بهه وجهود
نمیرسید .بلکه معتقد بود چیزهایی که فکر میکنیم وجود دارند جز نقهش و نگارههایی بهر ذههن
چیز دیگری نیستند (.)Hume, p. 110-11

وجه مشترک فالسفۀ دکارتی این بود که جز در مورد بدیهیات و وجهدانیات ههیچ اصه اولیهۀ
دیگری را به صورت پیش فرض نمیپذیرفتند .آنها وجود جهان مادی ،اذهان دیگهر و بسهیاری از
باورهایی که در حالت عادی مورد پذیرش انسانهای متعارف است را نیازمند برهان میدانسهتند و
چون به برهانی غیر قاب خدشه دست نمییافتند ،ناگزیر رویکردی شکاکانه در پیش میگرفتند.
توماس رید ( )1710-1796در چنین عصری میزیسهت؛ عصهری کهه شهکاکیت هیهومی سهایۀ
نامطبوعی بر فضای تفکر فلسفی افکنده بود .رید بعهد از اینکهه دریافهت شهکاکیتی کهه بهارکلی و
هیوم به آن منتهی شده بودند با نظام معرفتی انسانهای متعارف سازگار نیست ،درصدد برآمهد تها
با روشی علمی که آن را از علم گرایان نیوتونی اخذ کرده بود ،پیش فرضهایی را که یک نظریۀ
معرفت شناسی میتواند بر اساس آنها معرفتی از خود و جهان به ارمغان بیاورد تشریح کند .او در
این راه از روانشناسی کمک فراوانی گرفت و با دقتی که در حانت روانی انسان از زمان تولهد تها
سنین بزرگسالی مبذول داشت ،نوعی معرفت شناسی روانشناسانه را طرح کرد که اصول اولیه آن
نسبت به آنچه که مبناگروان مدعی آن بودند بسط بیشتری داشت .اصولی کهه خهود آن را اصهول
اولیۀ فهم عرفی مینامید.
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در این نوشتار بعد از ذکر برخی از انتقادات رید به معرفت شناسی دکارتی ،جایگاه فهم عرفهی
را به عنوان قوهای برای فهمیدن از نگاه رید شرح خواهیم داد .سپس در بخشی مفص اصول اولیۀ
فهم عرفی را از کتاب جستارهایی دربارۀ قوای عقالنی بشری 4نق خواهیم کرد و خهواهیم گفهت
رید از چه روشی برای استحصاء این اصول اسهتفاده کهرده اسهت .در پایهان بهه جنبهۀ اهمیهت ایهن
اصول از دیدگاه رید خواهیم پرداخت و سعی میکنیم به این سهاال پاسه دههیم کهه آیها اصهول
اولیۀ فهم عرفی از آن جهت که پایۀ استدنلهای ما قرار میگیرند برای رید حائز اهمیت بودهانهد
یا از جهت اینکه اموری هستند که مسلم فرض میشوند.
 .2مخالفت رید با مبناگرایی مدرن

در مبناگرایی کالسیک که ارسطو پایه گذار آن اسهت باورههای ناشهی از حهواس دارای اعتبهاری
اولیه هستند و حسیات جزئی از اصول اولیه و باورهای پایه بر شمرده میشهوند .امها در مبنهاگرایی
مدرن که با تثمالت دکارت آغاز مهیشهود وثاقهت حهواس از راه اسهتدنل اثبهات مهیشهود .نهزد
دکارت باورهای پایه منحصر در خطاناپذیرها (بدیهیات) و بطالن ناپذیرها (وجدانیات) می باشهند.
دکارت همۀ ساختمان معرفتی خود را بر این اص وجدانی که من میاندیشم پس هستم بنها کهرد.
رید معتقد است یقین دکارت به اینکه میاندیشد ،مبتنی بر شهود درونی است؛ او اندیشهۀ خهود را
بالوجدان در خود مییابد و لذا آن را نیازمند استدنل نمیبیند .ولی ممکن است به این اص اولیهۀ
او اینگونه اشکال شود:
از کجا میدانید که وجدانتان شما را نفریفته باشد!؟ شما فرض کردیهد کهه همهۀ چیزههایی کهه
میبینید و میشنوید و انجام میدهید ممکن است توهم باشند .چرا وقتی همۀ قهوای انسهان ممکهن
اسهت فریبنههده باشههند ،بایهد بههرای قههوۀ وجههدان چنهین تمههایزی قائه شههویم و آن را بههاور کنهیم!؟
()EIP II:333

از نظر رید تنها جوابی که میتوان به این اشکال داد این است که بگوییم تردید در امهوری کهه
بالوجدان آنها را مییابیم از آن روی غیر ممکن است که ساختار خلقت ما به گونهای اسهت کهه
مقاومت در برابر پذیرش چنین گزارههایی را برایمان ناممکن میسازد.
اما آیا به واقع مقصود دکارت این بوده است که همۀ معرفتهای بشری را تنهها بهر یهک اصه
اولیه بنا کند؟
از دیدگاه رید پاس این پرسش مثبت است:
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بدون شک بنا نهادن یک ساختمان عظیم معرفتی بر تعداد اندکی اص اولیه شکوهمند است... .
دکارت که با این شُکوه در ریاضیات آشناست ،مای است آن را در سیستم فلسفی خهود نیهز وارد
کنههد و بنههابراین فقههط یهک اصه اولیهه را شههالودۀ همهۀ[سههاختمان] معرفههت مهها بههر شههمرده اسههت
(.)ibid; p.335

چنین رویکردی میتواند پیامدهایی بغرنجی برای معرفت بشهری داشهته باشهد .ریهد از نخسهتین
کسانی بود که توجهش را به این معض معطوف و سعی کرد به گونهای نظاممند آن را ح کند.
اگر تنها چیزهایی که قوۀ تعق آن را بدون استدنل میپذیرد بدیهیات باشند و اگر تنها اصهول
اولیهای که برای معرفت بشری وجود دارد قضایای وجدانی هستند ،تکلیهف سهایر قهوای معرفهت
بخش ما چه خواهد بود؟
رید میگوید از اص اولیۀ "میاندیشم ،پس وجود دارم" نتایج بسیار کمی (اگر نگوییم ههیچ)
از طریق استدنل میتوان گرفت .مخصوصاً اگر فرض ما این باشد که سایر قوای معرفتی مها قابه
اطمینان نیستند ( .)ibid; p. 338از دیدگاه رید استدنل نیز از همان جایی ناشی میشود کهه ادراک
و حافظه و سهایر قهوای معرفهت بخهش نشهثت گرفتههانهد .ریهد بهر همهین اسهاس نهوعی اسهتدنل
هم ارزی را طرح میکند :اگر ما ادراک را غیر موثق بدانیم ،باید به نحو مشهابهی اسهتدنل را نیهز
غیرموثق بیانگاریم.
5

البته بخش اعظم انتقادات رید به فالسفۀ دکارتی مربوط به انتقاد بر نظریۀ ارتسامات اسهت کهه
دکارتیان بدون اینکه استدنلی به نفع آن داشته باشند آن را مسلم فرض کرده بودند .پهرداختن بهه
این نظریه از مقصود ما در این نوشتار فاصله دارد.
در معرفت شناسی رید انسان از بدو تولد (البته به شرط عهدم نقهص ذهنهی) در تصهدیق اصهول
اولیۀ معرفت [که خودِ او آنها را اصول اولیۀ فهم عرفی مینامد] با سایر انسهانهها شهریک اسهت.
اصولی که مبنایی برای اندیشه و عم ما هستند .اصولی که هر انسهان سهلیم العقلهی آنهها را درک
میکند و از قبولشان امتناع نمیورزد.
 .3فهم عرفی

6

رید معتقد است استدنل دارای دو مرتبه است :مرتبۀ اول همانا حکم به امور آشکار است و مرتبهۀ
دوم استخراج احکام غیر آشکار از دل احکام آشکار .مرتبۀ اول که قلمهرو فههم عرفهی اسهت ،در
سازگاری کام با مرتبۀ دوم که استنتاج نام دارد میباشد .بنابراین فههم عرفهی چیهزی نیسهت جهز
نامی برای مرتبهای خاص از استدنل.
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گزاف است اگر تصور کنیم تقابلی میان فهم عرفی و استدنل وجود دارد .فههم عرفهی زادگهاه
استدنل است ،چه اینکه ایهن دو معمهونً در گفتهار و نوشهتار بهه ههم مهیپیوندنهد .ایهن دو ماهیتهاً
انفکاک ناپذیرند (.)ibid, II:203

مرتبۀ اول که تماماً عطیهای از جانب خداوند است پیش نیاز هر گونه تعلیم و تعلمی است .ولهی
مرتبۀ دوم با تمرین و آموختن قواعد استنتاج میسر است .اگر کسی از مرتبهۀ اول بههرهمنهد نباشهد،
هیچ تعلیم و تعلمی نمیتواند او را قادر بر قضاوت دربارۀ اصول اولیه یا استنتاج حکمهی از اصهول
اولیه نماید.
تفاوت دیگری که این دو مرتبه از استدنل با هم دارند ،مربوط به قلمرو قضاوت آن دو اسهت.
فرض کنید گزارۀ گافْ نتیجهای است که از چندین اسهتدنل پیچیهده بهه دسهت آمهده اسهت؛ بها
عنایت به قواعد استنتاج میتوان گاف را نفی (اگر خللی در مراح استنتاج وجود داشته باشد) یها
تثیید نمود (اگر مراح استنتاج به درستی طی شده باشد) .اما از طریق فهم عرفی نمیتهوان گهاف
را تثیید کرد ،زیرا تثیید گاف در حوزۀ قضاوت فهم عرفی نیست .آری ،اگر گاف بها فههم عرفهی
در تضاد باشد ،میتوان آن را انکار کرد.
قلمرو فهم عرفی در ناحیۀ انکار وسیعتر از ناحیۀ تثیید است؛ نتیجهۀ زنجیهرهای از اسهتدنلههای
صحیح که از اصول صادقی شروع شده باشند ،احتمانً نمیتواند با هیچ حکمهی از فههم عرفهی در
تناقض باشد ،زیرا حقیقت همواره بها خهودش سهازگار اسهت[ .امها در] سهوی دیگهر فههم عرفهی
نمیتواند نتیجهای با خصوصیات مذکور را تثیید کند ،زیرا تثیید آن در قلمرو قضاوت فهم عرفهی
نیست(.)ibid, II:209

ممکن است با شروع از اصول اولیۀ کاذب به نتیجهای دست یابیم کهه بها حکهم فههم عرفهی در
تناقض باشد .در این شرایط قضاوت در مورد نتیجۀ مذکور در حوزۀ قضاوت فههم عرفهی خواههد
بود و هر کسی که از عطیۀ فهم عرفی برخوردار باشد  -حتی اگر نتوانهد خطهایی را کهه منجهر بهه
آن نتیجۀ کاذب شده تشخیص دهد  -قادر است نتیجه را بهه وضهوح انکهار کنهد .مهثالً اگهر یهک
ریاضیدان با فرایندی پیچیده از استدنلهای ریاضی که در یکی از مهراحلش دچهار اشهتباه شهده
است ،به این نتیجه برسد که دو کمیتی که با کمیت سوم مساویانهد بها یکهدیگر مسهاوی نیسهتند،
شخصی که واجد فهم عرفی است ،بدون اینکه بتواند مرحلهای که ریاضیدان در آن اشهتباه کهرده
را نشان دهد ،به حق نتیجه را انکار میکند و آن را نامعقول میشمرد.
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فهم عرفی نقش برجستهای در تفکر رید ،درک او از محدودیتهای تفکر فلسهفی و تصهویری
که او از وظیفۀ یک فیلسوف دارد ایفا میکند 7.او معتقد است فیلسوف نیهز ماننهد سهایر انسهانهها
ناچار است تفکر خود را در مجرای فهم عرفی هدایت کند .کمبودها و کاستیهایی که فلسهفه در
زمینۀ مطالعۀ ذهن به آن دچار شده است و بدین ترتیب خود را مایۀ تحقیر و مضهحکۀ عقهال قهرار
داده است ،همه از آنجا ناشی میشود که فیلسوفان حوزۀ قضاوت ذهن را در جایی غیر از حهوزۀ
واقعی آن جستجو میکنند و جایگاه فهم عرفی را فراموش کردهاند .حال آنکه:
فلسفه ریشهای جز اصول اولیۀ فهم عرفی نمیتواند داشته باشد .فلسفه بر این اصول قائم است و
از آنها تغذیه میکند ( 8.)IHM:11این اصول اولیه مقدم بر فلسفهاند و مرجعیتشان بهیش از فلسهفه
است .فلسفه است که بر اصول فهم عرفی بنا میشود ،نه اینکه اصول فههم عرفهی بهر فلسهفه مبتنهی
باشد .اگر فلسفه میتوانست اصول فهم عرفی را نابود کند ،خودش بایهد در ویرانههههای آن دفهن
میشد .ولی ابزارهای فلسفه بسیار ضعیفتر از آنند که بتوانند چنهین کهاری کننهد و تهالش بهرای
چنین کاری نامعقولتر از این نیست که صنعتگری چرخ و محهوری اختهراع کنهد کهه زمهین را از
جای خود تکان دهد (.)ibid;14

اکنون زمان آن است که ببینیم مقصود رید از اصول اولیۀ فهم عرفی که آنها را مبنای معرفت
بشری و اساس تعامالت انسانها با یکدیگر میداند چیست.
 .1 .3اصول اولیة فهم عرفی

برخی از گزارهها به گونهای هستند که ما در حکم به مضمون آنها ناچهار نیسهتیم و هنگهامی کهه
برای اولین بار با آنها مواجه میشویم نسبت به حم ِ محمول بر موضوع ،یا سهلب آن از موضهوع
در حالتی بیطرفانه قرار داریم .بدین معنا که تا هنگامی که با دلی یا برهان بهه یکهی از دو حالهت
حم یا سلب متمای نشهویم ،حکهم خهود را در حالهت تعلیهق بهاقی مهیگهذاریم .ولهی برخهی از
گزارهها به گونهای هستند که به محض فهمْ آنها را باور میکنیم .بهدین معنها کهه حکهم بهه آنهها
ضرورتاً بعد از فهم آنها حاص است .این گزارهها محصولِ دست خلقتنهد و مها آنهها را از ههیچ
گزارۀ دیگری استخراج نکردهایم .آنها نور صد را درونِ خود دارند.
به گزارههایی از این دست ،در موضوعات علمی ،اصهول موضهوع 9و در مهوارد دیگهر ،اصهول
اولی هه 10،اصههول فهههم عرف هی 11،انگههارههههای ابتههدایی 12و صههاد هههای بههدیهی 13گفتههه م هیشههود
(.)EIP II:238

فصلنامة علمی – پژوهشی آینة معرفت ،سال شانزدهم ،شمارة چهل و نهم ،زمستان 95
__________________________________________________________________________________________

حکم کردن در مورد گزارههای بدیهی را میتوان به غهذا خهوردن تشهبیه کهرد کهه همهۀ مها از
هنگام تولد با آن آشنا هستیم .حکم در مورد این گزارهها فقط به دو چیز نیاز دارد :بلوغ فکهری و
نداشتن پیشداوریها و تعصبات.
معالوصف گاهی در مورد ایهن اصهول اولیهه میهان فالسهفه اخهتالف نظهر وجهود دارد .در ایهن
موارد -با این فرض اینکه قوایی که خداوند به ما عطا کرده گمراه کننده نیسهتند -14بایهد بگهوییم
یکی از طرفین نزاع بر خطاست.
در این نزاع آنکه بیطرف و فروتن است به صورت طبیعی در حکم خود تردید خواهد کهرد و
آن را در معرض آزمونهای جدی قرار خواهد داد .او با خود خواهد گفت ممکن است حکهم او
در اثر تعلیمات خاص ،اعتماد به شخصی خاص ،تعصبات گروهی یا به هر دلی دیگهری از مسهیر
درست منحرف شده باشد.
حکم کردن دربارۀ اصول اولیه ،غیر از ذهنی خالی از تعصب و مفهومی واضح از اصهول اولیهه،
نیازمند چیز دیگری نیست .باسواد و بیسواد ،فیلسوف و پیشهور ،به شرطی که تمهایالت شخصهی
خههود را دخالههت ندهنههد ،همگهی حکههم یکسههانی در ای هن قبیه مههوارد خواهنههد داشههت .بههه قههول
ولترستورف در باب اصول اولیۀ فهم عرفی زحمت اثبات بر عهدۀ کسهانی اسهت کهه آن را انکهار
میکنند ( .)Woltestorff, p.247به عبارت دیگر اص اولیه در موردشان برائت از خطاست.
در موضوعاتی که فراتر از فهم عرفی است اکثریت باید بهه اقلیهت رجهوع کننهد .امها در مهورد
موضوعاتی که در حیطۀ فهم عرفی قرار دارند ،این اقلیت است که باید بهه اکثریهت رجهوع کنهد.
بنابراین یکی از راههای تشخیص اصول اولیۀ فهم عرفی مراجعه به اکثریت مردم است.
راه دیگری که میتوان از آن طریق اصول اولیۀ خالص را از اصول اولیۀ غیهر محهض تشهخیص
داد ،سالحی است که دست خلقت ما را به آن مسلح کرده است:
باورهایی که با اصول اولیۀ فهم عرفی در تناقضاند ،این فر را با سایر باروهای نادرست دارند
که عالوه بر اینکه نادرست هستند ،غیر معقول و مضحک نیز میباشند (.)EIP II:252

همچنین میتوان برهانهایی پیشنهاد کرد که به وسیلۀ آنها سره را از ناسره مشخص کرد.
مثالً میتوانیم به شیوۀ برهان خلف فرض کنیم که نقیضِ اصه اولیههای کهه مهورد نهزاع اسهت
درست باشد و استدنلهایی بر فرض درستی آن نقیض ترتیب دهیم؛ اگر استدنلهها بهه امهر غیهر
معقولی منتهی شدند ،میتوان گفت اص اولیۀ مح نزاع یک اص اولیۀ خالص است.

143

بررسی اصول اولیة فهم عرفی از منظر توماس رید
__________________________________________________________________________________________

یا مثالً اگر اص اولیۀ مورد اختالف با یک اص اولیۀ مقبول الطرفین هم ارز باشهد ،طرفهی کهه
آن اص را انکار میکند محکوم به خطاست.
و نهایتاً در برخی موارد میتوانیم با توجه به میزان پذیرش عمومی اص مورد نزاع ،تردید خهود
را برطرف نماییم؛ چرا که اصول اولیه در میان مل و اقوام و زبانهای مختلف یکسهان اسهت و مها
انسانها آنها را به عنوان معیاری برای گفتار و کردار روزمرۀ خود پذیرفتهایم.
رید اصول اولیۀ معرفت را به دو دسته تقسیم کرده است :ضهروری الصهد هها و غیهر ضهروری
الصد ها .در تبیین این تقسیم میتوان گفت حقایقی که انسان قهادر بهه معرفهت بهر آنهاسهت دو
دستهاند :حقایقی که صدقشهان ضهروری و نقیضشهان ممتنهع اسهت و حقهایقی کهه صدقشهان غیهر
15

ضروری و وابسته به اراده و قدرت خاصی است.

مثالً اینکه حجم یک مخروط ،ثلث استوانهای است که همهان قاعهده و ارتفهاع را داشهته باشهد،
یک گزارۀ ضرورتاً صاد است .اما اینکه خورشید مرکز گردش زمهین و سهایر سهیاراتِ منظومهۀ
شمسی است [هر چند صاد است ،اما] ضرورتاً صاد نیست؛ زیرا وجود این حرکت دورانهی بهه
قدرت و ارادۀ خالق خورشید و سیارات بستگی دارد.
گزارههای ضروری الصد در همۀ زمانها صاد اند .مثالً اگر دو نصف چهار است ،نه تنها در
زمان گذشته اینگونه بوده اسهت ،در زمهان آینهده نیهز دو همیشهه نصهف چههار خواههد بهود .امها
گزارههای غیر ضروری الصد احتمانً با گذر زمان دچار تحول و تغییهر مهیشهوند .آنهها ازلهی و
ابدی نیستند ،بلکه آغازی و فرجامی دارند.
طبیعتاً نتایجی که از طریق استدنل از اصول اولیه حاص میشوند بسته به اینکه از اصهول اولیهۀ
ضروری الصد یا غیر ضروری الصد استنتاج شده باشهند ،متصهف بهه یکهی از ایهن دو وصهف
خواهند بود .بنابراین از آنجا که اصول موضوع در ریاضیات از حقهایق ضهروری الصهد هسهتند،
هر نتیجهای که از آنها استخراج شود نیز ضروری الصد خواهد بود.
رید بعد از تقسیم اصول اولیه به ضروریالصد ها و غیر ضروری الصد ها ،بهه استحصهاء ایهن
اصول پرداخته است .او فروتنانه میگوید:
اگر این استحصاء به نظر برخی دارای زیادی و به نظر برخی دارای نقصان و از نظر برخی ههم
زیادی و هم نقصان دارد ،اگر این اموری که من آنها را اصول اولیهه مهیدانهم از نظهر برخهی
جزء خطاهای عوامانه است ،یا اگر آنها قضایای صادقی هستند که صدقشان ناشهی از قضهایای
دیگر است و لذا از اصول اولیه نیستند ،بدان جهت است که این قبی مسائ از امهوری هسهتند
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که هر کسی باید خودش در مورد آنهها قضهاوت کنهد .مهن بسهیار مشهعوف خهواهم شهد کهه
استحصائی در همۀ جهات کام

تر از استحصاء خودم ببینم (.)ibid, 262

همچنین بعد از ذکر این اصول مینویسد:
من هرگز تصریح نمیکنم که اصولی که آنها را ذکر کردم ،همۀ اصول اولیهۀ غیهر ضهروری
الصدقی است که میتوانیم داشته باشیم .چنین استحصائاتی حتی بعد از تهثمالت بیشهتر نیهز بهه
ندرت کام

از آب در میآیند(.)ibid;296

به جهت اهمیتی که اصول اولیۀ فههم عرفهی در درک اندیشهۀ فههم عرفهی ریهد دارد ،مختصهراً
بههه فهرسههتی کههه او از ای هن اصههول در جسههتاری در بههاب قههوای عقالن هی بشههر ذکههر کههرده اسههت
اشاره میکنیم.
 .1 .1 .3اصول اولیة غیر ضروری الصدق

16

 .1من باور به وجود هر آنچه را که بالوجدان مییابم یک اص اولیه میدانم.
خودآگاهی یک عملیات آگاهیبخش از نوع خودش است که احتمانً نمیتوان آن را به تعریهف
منطقی درآورد .مصادیق آن عبارتند از :دردههایی کهه داریهم ،شهادیهایمهان ،امیهدواریهایمهان،
ترسهایمان ،آرزوهایمان ،تردیدهایمان ،تمام انواع تفکراتمان و در یک کالم همهۀ احساسهات و
17

عملیات و فعالیتهای ذهنیای که در شعور ما حاضر هستند.

رید معتقد است این اص تنها اص اولیۀ فهم عرفی است کهه نمهیتهوان در آن تردیهد کهرد و
میگوید حتی هیوم هم بعد از منهدم کردن جسم و ذههن و زمهان و فضها و فعه و علیهت و حتهی
ذهن خود ،به واقعی بودن اندیشهها ،احساسات و عواطفی که به آنهها خودآگهاهی دارد اعتهراف
کرده است (.)ibid.266

 .2اندیشههایی که آنها را بالوجدان در مییابم ،متعلق به موجودی است به نام خودم ،ذهن من
یا شخص من.
هر چند اندیشهها و احساساتی که داریم پیوسته در تغییر است و مثالً افکاری که در ایهن لحظهه
داریم همان افکاری نیست که در لحظه قب داشتیم ولی چیزی بهه نهام خهودم وجهود دارد کهه در
خالل تمام این تغییرات ثابت میماند .نسبت این خود با همۀ اندیشههها و احساسهاتی کهه بهه آنهها
علم حضوری داریم یکسان است؛ همۀ آنها اندیشهها و احساساتِ من هستند .خلقت انسانهها بهه
گونهای است که ناآموخته میدانند هر فکری نیاز به متفکری دارد ،هر استدنلی نیهاز بهه مسهتدل،
هر عشقی نیاز به عاشق ،هر دردی نیاز به دردمند ،هر آرزویی نیاز به آرزومند و ....
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 .3اموری که به نحو شفافی آنها را به یاد میآوریم واقعاً روی دادهاند (گواهیِ حافظه.)18
وقتی چیزی را به یاد میآوریم ،ههر گونهه دلیلهی لهه و علیهه آن را کهم ارزش مهیدانهیم .یهک
رویداد مربوط به گذشته را میتوان با استدنل نیز در ذهن حاضر کرد ولی در این صهورت دیگهر
نمیتوان فع به یاد آوردن را بر آن اطال کرد .همین امر را میتوان شهاهدی بهر آن دانسهت کهه
اموری که حافظۀ ما به آنها شهادت میدهند ،از اصول اولیۀ معرفت هستند.
 .4تا جایی که بتوانیم چیهزی را بهه صهورت شهفاف بهه یهاد بیهاوریم ،هویتمهان ثبهات و وجهود
شخصیمان دوام داشته است.
این اص را میتوان بخشی از اص گواهی حافظه دانست؛ زیهرا ههر آنچهه بهه یهاد مهیآوریهم،
ارتباطی با خودم دارد که لزوماً به معنای وجود ما در زمانی است که آن را به یاد میآوریم.
 .5اموری که ما به طور شفاف با حواسمان درک میکنیم وجود دارند و همان چیزهایی هستند
که ما آن را درک میکنیم.
همۀ انسانها بسیار قب تر از آنکه پیشداوریهای ناشی از تعلیم و تعلم فلسهفی بتوانهد بهه افکهار
آنها جهت دهد ،با فطرتشان به باور به گواهی حواس رهنمون شدهاند (.)ibid.275

کامالً واضح است که ما جز از راه حواس نمیتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم و با آنها بهه
توافق برسیم .تا هنگامی که به شهادت حواسهمان اعتمهاد نکنهیم ،بایهد خهود را موجهودی تنهها در
جهان که هیچ همنوعی ندارد تلقی کنیم.
بارکلی معتقد بود اینکه چهرۀ یک انسان را میبینیم ،اینکهه چیزههایی را مهیشهنویم و آنهها را
میآموزیم و  ...فقط ارتسامات ذهنی ما هستند .ههر چنهد بهارکلی بها اسهتدنلی صهورتاً درسهت و
دقیق به این نتیجه رسیده است ولی اصول اولیهای که او استدنلش را بهر آنهها مبتنهی کهرده بهود
نادرست است:
همۀ استدنلهای هیوم و بارکلی علیه وجود جهان مادی بر پایۀ این اص است که ما خود اشهیا
را درک نمیکنیم ،بلکه تصاویر خاص یا ارتساماتی از آنها را در ذهنمان درک میکنیم .نه تنهها
فهم عرفی ما به چنین چیزی حکم نمیکند ،بلکه این دقیقاً مخالف با فهمِ همۀ آنههایی اسهت کهه
به گونۀ غیر فیلسوفانه در مورد این موضوع فکر میکنند (.)ibid. 277

 .6ما انسانها تا حدی بر اعمال و تصمیمات ارادیِ خود قدرت داریم.
هیوم در یکی از استدنلهایی که [بر اساس فرضیههای خود] در مخالفت با نک آورده درک
مفهوم قدرت را ناممکن دانسته است .اما با استدنل از یک فرضیه نمیتوان واقعیتی که هر کسهی
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صد آن را با اندک توجهی درک میکند نفی کرد .بشر نه تنها قدرت خود بهر اعمهال ارادی را
درک میکند ،بلکه اعتقادی راس به آن دارد .هر تصمیمی که انسان میگیرد به معنای اعتقهاد بهه
تواناییِ انجام آن است .حتی اگر انسان تصمیمی احمقانه ،مثالً رفتن به خورشهید بگیهرد ،بایهد ههر
چند احمقانه قدرت بر انجام آن را از پیش فرض کرده باشد .اعتقهاد بهه توانهایی انجهام یهک کهار
چیزی نیست جز قصد و عمد و خودخواستگی به سوی آن کار .عملیات ذهنهیِ رسهیدن از اعتقهاد
راس به قصد ،سپس به عمد و سپس بهه عمه در همهۀ انسهانهها وجهود دارد .اینکهه ایهن مراحه
نفسانی در همۀ انسانها وجود دارد نشان میدهد که این مراح ناشی از ساختار خلقت ماست کهه
خالقمان آن را در وجود ما قرار داده است.
 .7قههوای طبیههعیای کهه مهها صههد و کههذب را بههه کمکهشههان از هههم تشخیههص مهههیدههیم
گمراهکننده نیستند.
این اص یکی از اصول اساسی نفی شکاکیت است .رید معتقد است نمیتوان هیچ برههان قهانع
کنندهای برای اثبات این اص ارائه کرد 19.زیرا برای ارائۀ هر برههانی بایهد بهه قهوای طبیعهی خهود
رجوع کنیم؛ برهان آوری و استدنل نیز یکهی از قهوای طبیعهی ماسهت .و ایهن بهه معنهای از پهیش
فرض گرفتن اعتبار آنهاست.
اگر شکاک شکاکیت خود را بر این اساس بنیان نهاده که همۀ قوای اسهتدنلی و حکهم کننهدۀ
ما ذاتی گمراه کننده دارند ،یا حداق از پذیرش اعتبار آنهها تها هنگهامی کهه ثابهت شهود گمهراه
کننده نیستند امتناع کند ،ناممکن است بتوان با استدنل او را از این اعتقاد محکهم منصهرف کهرد.
باید او را رها کرد تا از شکاکیت خود لذت ببرد(.)ibid.281

از دیدگاه دکارت از آنجا که هر دلیلی اعم از وجدانیات ،حسیات ،حافظه یا عق ممکن اسهت
از جانب یک موجود بدجنس به او داده شده باشد ،نمیتوان پیش از اثبات وثاقت بر آنها اعتمهاد
کرد .او برای رفع این شک تالش کرده تا با استدنل بر خداوندِ خیرخواهی که مها را نمهیفریبهد،
موثق بودن قوای معرفتی را ثابت کند .اما این راه از نظر رید خطاست؛ زیرا استدنلی که منجهر بهه
اثبات اعتبار قوای معرفتی میشود خودش یکی از قوای طبیعی ماست:
اگر قوای ما گمراه کننده هستند ،از کجا معلوم که در این استدنل نیهز ماننهد بقیهۀ مهوارد مها را
نفریفته باشند؟ ولی اگر بناست در این مورد بدون سند و ضمانت اعتماد شود ،چرا در موارد دیگر
اینگونه نباشد؟ (.)ibid.282

 . 8همنوعانی که با آنها مصاحبت و تعام داریم ،انسانهایی چون ما زنده و خردمند هستند.
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اینکه کودکان قادر بر پرسش و پاس هستند و نشانههای محبهت و رنهج یها ههر گونهه احسهاس
دیگری را از خود بروز میدهند به معنای این است که قانع شدهاند با موجهوداتی خردمنهد تعامه
دارند .کامالً مشهود است که کودکان بسیار پیشتر از آنکه بتوانند استدنل بیاورند مهیتواننهد ایهن
تعامالت را انجام دهند.
 .9حانت خاص چهره و صدای انسان و عالئمی که در حرکات بدن وجود دارد ،نشان دهندۀ
افکار و تمایالت ذهنی شخص است.
ممکن است گفته شود دنلت این عالئم بر مدلولهایشان ناشی از ساختار ذهنی ما نیست ،بلکهه
از قبی دنلت دود بر آتش است که تدریجاً و از روی تجربه آموختهه مهیشهود .امها ریهد بها ایهن
سخن موافق نیست؛
کودکان در همان اوان تولد ممکن است با شنیدن صدایی که آمیخته به خشهم اسهت بترسهند و
سر جای خود بنشینند .من شخصی را میشناسم که با ایجاد صدای محزون کاری میکند که یک
کودک به گریه افتد و در همان اتا یا اتاقی دیگهر بها تغییهر صهدا و آهنه

آن کهاری کنهد کهه

کودک شادمانه جست و خیز کند(.)ibid.287

حانت مختلف چهره و بدن نیز کمتر از صداها گویا نیستند؛ حتهی اگهر بهرای اولهین بهار نگهاه
خشمگینانه و ناخوشایند یا پیشانی در هم کشیده کسی را ببینیم مهیتهوانیم حالهت آن را تشهخیص
میدهیم.
 .10اعتبار خاصی در باب گواهیِ انسهانههای دیگهر دربهارۀ وقهوع یهک رویهداد وجهود دارد،
همچنین عقیدۀ برخی اشخاص از مرجعیت خاصی برخوردار است.
ما انسانها قب از اینکه بتوانیم دربارۀ گواهی و اعتبار نظرات دیگران دلی بیاوریم ،امور زیادی
را بدون دلی قبول میکنیم .اگر چارچوب فکری کودکان بهه گونههای باشهد کهه اعتبهاری بهرای
گواهی و مرجعیت نظرات دیگران قائ نباشند ،به جهت فقدان آگاهی و اطالعات نهابود خواهنهد
شد .آموزش بسیاری از مسائ به کودکان درست به اندازۀ آموختن چگونه غذا خهوردن برایشهان
ضروری است.
البته هنگامی که از دوران کهودکی عبهور مهیکنهیم و قهوای معرفتهی مها بهه پختگهی مهیرسهد،
درصدد یافتن دنی ِ اینکه چرا باید گواهی و مرجعیت دیگران قبول کنیم برمیآیهیم .ریهد معتقهد
است با این حال تمای بیشتر انسانها به اینکه گواهی دیگران را بپذیرند همهوار بهیش از آن اسهت
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که برای اعتبار آن به دنبال دلی بگردند .این تمای طبیعهی همهواره تها حهدی در وجهود مها بهاقی
خواهد ماند (.)ibid.292

 .11در بسیاری از افعال ارادی اگر شرایط خاص [شخص] را در نظر بگیریم ،میتوانیم یک یها
چند احتمال کمابیش بدیهی در مورد وقوع یا عدم وقوع آن فع بدهیم.
هر چند ممکن است برخی افراد تا اندازهای مجنون باشند که هیچ کس نتواند بگویهد آنهها در
فالن شرایط چگونه عم میکنند ولی ما از افهرادی کهه عقه سهلیمی دارنهد انتظهار داریهم تها در
شرایط مشخص تا اندازهای معلوم عم کنند .مثالً از هزاران احتمالی که وجود دارد ،مهیتهوان ده
احتمال را برای واکنش آنها نسبت به آن شرایط خهاص تعیهین کهرد .اگهر غیهر از ایهن بهود و بهه
همنوعان خود چنین اعتمادی در عملکرد نداشتیم ،زندگی در جامعهه و اتحهاد سیاسهی زیهر یهک
پرچم امری محال مینمود .افعال انسانها تا اندازۀ زیادی بر اساس اصول مشترک طبیعهت انسهانی
قاعدهمند است .مثالً ما همیشه انتظار داریم که انسانها بر اساس عالیق و به نفع آبهروی خودشهان،
خانوادهاشان ،دوستانشان عم کنند و تا اندازهای که وسوسهای در میان نباشد ،صداقت و عهدالت
را در پیش گیرند.
 .12آنچه در طبیعت رخ میدهد ،در شرایط مشابه نیز رخ خواهد داد.
این اصلی است که همۀ تجارب ما متکی بر آن است و بهدون آن نمهیتهوان بهه ههیچ تجربههای
اعتبار بخشید .هنگامی که به رشد فکری میرسیم ،درمییهابیم کهه طبیعهت تحهت سهیطرۀ قهوانین
خاصهی عمه مهیکنههد .اگههر ایهنگونههه نباشههد ،دوراندیشهی و احتیهاط معنههای خههود را از دسههت
خواهند داد.
این اص پیش از آنکه بتوانیم با استدنل به اکتشهاف طبیعهت بپهردازیم در سهاختار معرفتهی مها
وجود دارد .به کمک همین اص است که با آزمایشهای متعهدد در شهرایط متفهاوت مهیتهوانیم
شرایطی که در حوادث گذشته ماثر بهوده را از شهرایطی کهه در آنهها دخالهت نداشهته تشهخیص
دهیم .علوم جدید همگی بر پایۀ همین اص بنا شده است.
هیوم نخستین کسی بهود کهه ایهن اصه را بهه چهالش کشهید و نشهان داد ایهن اصه نهه از روی
استدنل به دست آمهده اسهت و نهه برخهوردار از آن قبیه شهواهد دروننگرانههای کهه در اصهول
موضوعۀ ریاضیات وجود دارد است .چیزی که هیوم به ما آموخت ایهن بهود کهه ایهن اصه یهک
اص ضروری الصد نیست .ولی از نظر رید همین که این اص در ساختار معرفتی همۀ انسهانهها
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وجود دارد و از باورهای قبلیمهان اسهتنتاج نشهده اسهت کهافی اسهت کهه آن را یهک اصه اولیهۀ
معرفتی بدانیم.
 .2 .1 .3اصول اولیة ضروری الصدق

چنانچه پیش از این نیز گفته شد در اصول ضروری الصد به ندرت اختالفهی میهان فالسهفه پهیش
میآید .رید به ردهبندی این اصول اکتفا کرده اسهت و فقهط در مهوارد بحهث انگیهز نظهر خهود را
میگوید .او معتقد است بهتر است اصول ضروری الصد را بر اسهاس علهومی کهه بهه آنهها تعلهق
دارند طبقه بندی کرد.
 .1اصول دستور زبان :مانند اینکه هر صفتی در جمله باید متعلق به یک اسم ذات باشهد ،خهواه در
متن جمله به آن تصریح شده باشد ،خواه به تناسب قرائن دیگر فهمیده شهود .یها اینکهه ههر جملهۀ
کاملی باید مشتم بر معنای فعلی باشد.
 .2اصل موضوعهای منطقی :مانند اینکه هر ترکیبی از کلمات که سازندۀ یهک گهزاره نباشهد نهه
صاد است و نه کاذب ،هر گزارهای یا صاد است یا کاذب .یک گزاره نمیتواند در یک زمان
هم صاد باشد و هم کاذب .استدنل دوری هیچ چیزی را ثابت نمیکند و ...
 .3اصل موضوعهای ریاض یاتی :ریاضهیدانان از زمهان اقلیهدس بهه نحهو خردمندانههای بهر اصهول
موضوع ،یا اصول اولیهای کهه بهر اسهاس آنهها اسهتدنل مهیکردنهد اعتمهاد نمودنهد .ماننهد اینکهه
دو کمیت مساوی با یک کمیت سوم با هم مسهاویند ،از دو نقطهه فقهط یهک خهط مسهتقیم عبهور
میکند و . ...
 .4اصول مربوط به ذوق و سلیقه :با وجود تنوع سلیقهای که در میان انسانها یافهت مهیشهود ،بهاز
هم میتوان مشترکاتی را در میان انسانها یافت .مثالً تا به حال شنیده نشده که کسی وجود بینی یا
چشم را در یک طرف صورت زیبا بدانهد .قواعهد اساسهی شهعر و موسهیقی و نقاشهی و بالغهت و
بازیگری همگی بر اساس اصول اولیهایاند که نزد سلیقۀ همگان مشترک است و تا ابهد مشهترک
خواهد ماند.
 .5اصول اولیة اخالقی :اینکه یک کارِ ناعادننه ناشایستهتر از یک عمه غیرسهخاوتمندانه اسهت،
اینکه یک عم سخاوتمندانه شایستهتر از یک عم عادننه است ،اینکه هیچ کس نباید بهه خهاطر
عملی که قادر بر آن نیست سرزنش شود ،اینکهه مها نبایهد بها دیگهران کهاری کنهیم کهه در همهان
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شرایط برای خودمان ناعادننه است و بسیاری از اصول دیگر که میزان تسلم آنها کمتهر از اصه
موضوعهای ریاضیاتی نیست.
ممکن است اشکال شود احکام اخالقی را نمیتوان جزء اصول اولیۀ ضروری الصد محسوب
کرد؛ زیرا این قبی احکام مبتنی بر حس اخالقی یا وجدان آدمی هسهتند کهه از عصهری تها عصهر
دیگر متفاوت است و حتی گاهی در تناقض با یکدیگر .حسن و قبح هر چیهز وابسهته بهه مالئمهت
یا منافرت فعلی آن با حهس اخالقهی اسهت و از جههت اخالقهی ههیچ چیهزی فهی نفسهه حسهن یها
20

قبیح نیست.

رید در پاس به این اشکال میگوید:
من نمیتوانم تصور کنم کسی که ظلم و خیانت و بیعدالتی را از جهت اخالقی ارزشهمندتر از
جوانمردی و عدالت و دوراندیشی و اعتدال میداند  ...قضاوتش اشتباه نباشد .اگر بپذیریم کهه مها
در تعیین امور ذوقی و اخالقی دارای احکامی هستیم ،باید این احکهام را بهه صهورت پهیش فهرض
[در وجودمان] داشته باشیم .)ibid.303( ...

 .6اصول متافیزیکی :آخرین ردۀ اصول اولیۀ ضروری الصد که رید از آن به اصهول متهافیزیکی
یاد کرده ،شام سه اص است:
 .1 .6کیفیاتی که بها حواسهمان درک مهیکنهیم بایهد موضهوعی 21داشهته باشهند کهه آن را کالبهد
میگوییم و افکاری که از آن آگاهیم باید موضوعی داشته باشند که آن را ذهن مینامیم.
 .2 .6هر موجودی باید علتی داشته باشد که آن را به وجود آورده است.
 .3 .6هدفمنههدی و هوشههمندیِ یهک علههت را مهیتههوان یقینهاً از عالئمهی کههه در معلههولش وجههود
22

دارد دریافت.

 .4نقد و بررسی

تا بدینجا معلوم شد که از دیدگاه رید ما انسانها دارای قوای معرفتی متعددی مانند قهوۀ ادراک،
قوۀ حافظه و قوۀ وجدان هسهتیم کهه ههر یهک در جههت تولیهد باورههای متناسهب بها خهود عمه
میکنند .قوۀ ادراک به ایجاد باورهایی دربارۀ جهان خارجی ،قوۀ حافظه به ایجاد باورهایی دربارۀ
حوادث گذشته و قوۀ وجدان به ایجاد باورهایی درباره محتویهات ذهنهی مهیپهردازد .سهاالی کهه
وجود دارد این است که آیا این قوای باورساز معتبرند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا میتوان باورهایی
را که این قوا ایجاد میکنند باورهای موثقی به شمار آورد؟
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چنانچه گذشت رید قب از شروع در فهرست کردن اصول اولیه به امکان تغییهر ایهن اصهول در
اثر گذر زمان اشاره کرد .این خود نشان میدهد کهه از دیهدگاه ریهد اصهول اولیهۀ غیهر ضهروری
الصدقی که قوای باورساز آنها را در ما به وجود مهیآورنهد خطاپذیرنهد و در معهرض اصهالح و
تعدی قرار دارند.
ساال دیگری که وجود دارد این است که نقش فهم عرفی در میان قوای باورساز ما چیست؟
رید بعضاً برای اثبات برخی از ادعاهایش به فهم عرفی استناد کهرده اسهت .ممکهن اسهت گفتهه
شود فهم عرفی نیز قوهای برای حکم و در عرض سایر قوای باورسهاز اسهت و از ایهن جههت مهثالً
میتوان آن را به قوای حسی تشبیه کرد .ولی با کمی تثم در مکتوبات رید به این نتیجهه خهواهیم
رسید که هر چند او فهم عرفی را قوهای بهرای حکهم مهیدانهد ،امها آن را در عهرض سهایر قهوای
معرفتبخش قرار نمیدهد .فهم عرفی را میتوان معیاری برای حکم کهردن قهوای معرفهتبخهش
دانست ،نه قوهای مجزا که احکام خاص خهود را دارد .شهاهد ایهن سهخن ایهن اسهت کهه اگهر بهه
فهرست دوازدهتایی رید از اصول اولیۀ غیر ضروری الصد رجوع کنیم ،میبینیم احکهام موجهود
در آنها همان احکامیاند که از قوای معرفتیِ معروف حاص شدهاند.
ساال دیگر این است که اصول اولیۀ فههم عرفهی چهه خصوصهیتی دارنهد کهه آنهها را از سهایر
گزارهها متمایز میکند؟
نیکالس ولترستورف معتقد است رید در استحصای این گزارهها دو خصوصیت کامالً متفهاوت
را لحاظ کرده است .او گاهی اصول فهم عرفی را اصول اولیۀ استدنل میدانهد و گهاهی آنهها را
اصول اولیهای میداند که باید آنها را مسلم فرض کرد(.)Wolterstorff, p.82

آنچه در ادامه میآید بررسی این دو معنا در اندیشۀ رید است.
 .1 .4اصول اولیة فهم عرفی به منزلة اصول اولیة استدالل

تفسیر اصول اولیۀ فهم عرفی به اصول اولیۀ استدنل همان است که تا بدین جا بر اسهاس آن مشهی
کردهایم .ما تا به حال اصول اولیه را درجهای از اسهتدنل و حکهم معرفهی کهردیم کهه قلمهرو آن
امور بدیهی است .به قول رید:
ما استدنل را مشهتم بهر دو عمه یها دو رتبهه مهیدانهیم؛ اول :حکهم بهه امهور آشهکار و دوم:
استخراج نتایج غیر آشکار از امور آشکار .اولی قلمرو  ...فهم عرفی است (.)EIP II:208
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مقصود از آشهکار در اینجها معنهایی اعهم از بهدیهیاتی اسهت در منطهق ارسهطویی وجهود دارد؛
مقصود گزارههایی است که از دیگر گزارههها اسهتنتاج نشهده باشهند و نهور صهد را درون خهود
داشته باشند .نه لزوماً گزارههایی که به محض تصور آنها را تصدیق میکنهیم ایهن تفسهیر در عهین
حال یکی از راههای تشخیص اصول اولیه نیز میباشد:
ارسطو مدتها پیش اثبات کرده است که هر گزارۀ معقهولی یها بایهد دلیلهی درونِ خهود داشهته
باشد ،یا باید از گزارههای متقدم استخراج شده باشد .همین سخن در مورد گزارهههای متقهدم نیهز
صاد است .ولی از آنجا که نمیتوانیم تا بینهایت به گزارههای متقدم استناد کنیم ،دلی مها بایهد
حداق بر یک یا چند گزاره مبتنی باشد که دلیلشهان را درون خهود داشهته باشهند و ایهنهها همهان
اصول اولیه هستند (.)ibid: 343 & 344

مقصود رید از اینکه میگوید دلی ِ یک اص اولیه را درون خودش باید جست صرفاً این است
که دلی ِ یک اص اولیه مرهون گزارههای دیگر نیست .وگرنهه اصهول اولیهه ههیچ یهک بهیدلیه
نیستند .دلی حافظه ،دلی حس ،دلی وجدان و  ...همگی دنیلی هستند که توجیه اصهول اولیهه از
آنها ناشی میشود.
بنابراین اولین معیار تشخیص اصول اولیه از نظر رید این است که به دنبال گزارههایی باشیم کهه
بالفاصله آنها را باور میکنیم؛ نه از روی استدنل ،بلکهه از روی دنیه غیرگهزارهای کهافی کهه
باور به آنها را معقول میکنند.
 .2 .4اصول اولیة فهم عرفی به منزلة اموری که مسلم فرض میشوند

بنا بر تفسیر دیگری که از اصول اولیۀ فهم عرفی وجهود دارد ویژگهی اساسهی ایهن گهزارههها ایهن
است که ما قادر به آوردن استدنل به نفع آنها نیستیم .به بیان دیگر باور ما به آنهها نمهیتوانهد از
روی استدنل باشد .این گزارهها به نحوی هستند که ما در زندگی روزمره بهر اسهاس آنهها مشهی
میکنیم بدون اینکه برای باور به آنها خود را نیازمند استدنل بدانیم.
اگر اصول خاصی وجود داشته باشند که (من فکر میکنم وجود دارنهد) بهدون اینکهه قهادر بهه
آوردن استدنل برای آنها باشیم ،سرشتمان ما را به باور آنها رهنمون میشهود و ناچهار از مسهلم
انگاشتن آنها هستیم ،همانها هستند که آنها را اصول اولیۀ فهم عرفی مهیگهوییم و امهوری کهه
آشکارا در تناقض با آنها هستند را یاوه میخوانیم (.)IHM:29

اگر از این پنجره به اصول اولیه نگاه کنیم میتوان پنج ویژگی برای آنها بر شمرد:

153

بررسی اصول اولیة فهم عرفی از منظر توماس رید
__________________________________________________________________________________________

ویژگی اول :ما در زندگی روزمره اصول اولیه را مسلم فرض میکنیم ،هیچ اسهتدنلی بهرای آنهها
نداریم ،بلکه هیچ استدنلی نمیتوانیم داشته باشیم .ولی با این حال آنها را صحیح تلقی میکنهیم
و بر اساس آنها با یکدیگر و با جهان پیرامون خود تعام مینماییم.
ویژگی دوم :ما هر آنچه که با اصهول اولیهه در تنهاقض باشهد را یهاوه ،مهمه و بهیمعنها مهیدانهیم.
گزارههایی که با اصول اولیه در تضادند ،این تفاوت را با دیگر گزارههای کاذب دارند که ما آنها
را یاوه میخوانیم ،حال آنکه سایر گزارههای غیر صاد را صرفاً با الفاظی نظیر کاذب و نادرسهت
وصف میکنیم.
البته حکم به یاوه سرایی در مورد کسی صاد است که صرفاٌ وانمود به تردید در اصهول اولیهه
میکند .وگرنه کسی که واقعاً در اصول اولیه تردید کند ،به سفاهت یها محرومیهت از فههم عرفهی
محکوم میشود .رید معتقد اسهت بحهث کهردن بها کسهی کهه واقعهاً در اصهول اولیهه تردیهد دارد
بیفایده است.
هنگامی که انسان خود را به زحمت میاندازد تا بدون اتکا بر اصهول فههم عرفهی و [صهرفاً] بهر
اساس براهین متافیزیکی استدنل کند ،میتوانیم این [حالت او] را جنون متافیزیکی بخهوانیم .ایهن
اختالل با اختاللهای دیگر متفاوت است و تداوم نخواهد یافت .این حالت در خلهوت و لحظهات
خاص به سراغ بیمار میآید ،اما به محض اینکه وارد اجتماع شود فهم عرفی لگهام او را بهه دسهت
میگیرد(.)ibid. 260

ویژگی سوم :ما ناچار از مسلم انگاشتن اصول اولیه هستیم و حتهی اگهر ههم در مهورد آنهها تردیهد
داشته باشیم ،رفتارمان چیز دیگری نشان خواهد داد .اساساً بیشتر اصول اولیۀ فهم عرفی به گونهای
هستند که منفرداً مورد توجه قهرار نمهیگیرنهد .آنهها را بایهد از اعمهال عهرف و تعهامالت عرفهی
استخراج کرد .این مسئله ماید دیگری است بهر اینکهه ارائهۀ فهرسهتی از اصهول اولیهۀ فههم عرفهی
کوششی خطاپذیر است.
ناممکن نیست که چیزی که تنها یک پیشداوری عوامانه است با یهک اصه اولیهه اشهتباه گرفتهه
شود .همچنین ناممکن نیست که چیزی که در واقع یک اص اولیه اسهت بهه ترکیبهی افسهونگر از
کلمات که آن را مبهم میکنند و دلی

آن را پنهان مینمایند مشتبه شود (.)EIP I: 36 & 37

ویژگی چهارم :اصول اولیه محصولِ سرشت یا ساختار طبیعی ما هستند .یعنی سرشت مها بهه شهکلی
است که به این اصول باور داریم .این ویژگی سبب مهیشهود کهه ایهن اصهول در همهۀ افهراد بشهر
مشترک باشند.
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اینها ویژگیهایی است که بر اساس تفسیر دوم میتوان در مهورد اصهول اولیهۀ فههم عرفهی بهه
آنها اشاره کرد .اکنون باید ببینیم آیا این دو تفسهیر بها ههم متفاوتنهد و اگهر آری ،کهدام یهک را
میتوان به رید نسبت داد؟
 .3 .4کدام تفسیر را باید پذیرفت؟

مسلماً تفسیر اصول اولیۀ فهم عرفی به اصول اولیۀ استدنل ،با تفسیر آن به اموری که در تعهامالت
روزمره مسلم فرض میشوند دو تفسیر متفاوت هستند .ما بسیاری از اموری که آنها را بیدرن

و

بدون استدنل باور میکنیم ،در زندگی روزمرهی خهود مسهلم فهرض مهیکنهیم .مهثالً اینکهه که
بزرگتر از جزء است یا اینکه حاص جمع یک و یک مساوی با دو است .اما عکس ایهن مطلهب
صحیح نیست؛ امور مسلمی برای ما وجود دارند که اساساً به آنهها تهوجهی نهداریم چهه رسهد بهه
اینکه آنها را باور داشته باشیم و سپس استدنلهای خود را بر آنها بنا کنیم.
مسلم فرض کردن یک گزاره چیزی است و باور به آن چیزی دیگر .اگهر بهه گهزارهههایی کهه
آنها را مسلم فرض میکنیم توجه کنیم ،ممکن است به هیچ وجه آنها را بیدرن
بلکه برای باور به آنها نیاز به تثم

بهاور نکنهیم،

داشته باشیم (.)Wolterstoeff, p.88-9

مضافاً اینکه برخی از گزارههایی که آنها را مسلم فرض میکنیم ،فقط در پس زمینۀ باورههای
ما وجود دارند و در هیچ یک از استدنلهای ما حضهوری از جهنس گهزاره ندارنهد ) .(ibidبهرای
مثال میتوان به اص هفتم غیر ضروری الصد ها اشاره کرد؛ قوای طبیعیای که به کمهک آنهها
صد و کذب را از یکدیگر تشهخیص مهیدههیم فریبنهده نیسهتند .شهک گهزارهای ایهن اصه را
نمیتوان در مقدمۀ هیچ استدنلی یافت ،البته در پس زمینۀ همۀ استدنلهای ما حضهور دارد و آن
را مسلم فرض میکنیم.
رید در ذی بیان اص هفتم غیر ضروری الصد ها متهذکر شهده اسهت کهه ایهن اصه و بیشهتر
اصول اولیه به گونهای هستند که تا به چالش کشیده نشوند به آنها توجهی نخواهیم کرد:
در مورد این اص نکتهای وجود دارد که به نظر میرسد در مورد بسیاری از اصول اولیهه دیگهر
نیز صاد باشد و به سختی میتوان آن را در اصولی که فقط بر استدنل بنا شهدهانهد یافهت؛ و آن
اینکه این اص در اکثر ما انسانها بدون اینکه توجهی بدان داشته باشیم اثر خود را ایجاد میکنهد.
هیچ کسی تا زمانی که به بررسی مبانی شکاکیت نپرداخته به این اص فکر نمیکند .بها ایهن حهال
این اص همیشه بر نظرات انسان حاکم است .وقتی انسان در روند متعارف زنهدگی قهرار دارد ،بهه
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گواهیِ حواس و حافظه و عق خود اعتماد میکند و این پرسش که آیا ممکن است این قهوا او را
فریب دهند برایش پیش نمیآید (.)EIP II:283

بنابراین گزارههایی که آنها را مسلم فرض میکنیم ،لزوماً گزارهههایی نیسهتند کهه بهیدرنه
آنها را باور میکنیم .اما به واقع کدام تفسیر مورد نظر رید بوده است؟
این ساال را میتوان با بررسی جایگاه فهم عرفی از منظر ریهد و محهدودیتههایی کهه او بهرای
تفکر فلسفی قائ است پاس داد؛ ریهد مطالهب زیهادی دربهارۀ وظیفهۀ فیلسهوف ،روش فلسهفی و
محدودیتهایی که فلسفه با آنها مواجهه اسهت نوشهته اسهت .بها توجهه بهه نقشهی کهه ریهد بهرای
فیلسوف قائ است به روشنی مشخص است آنچه که مد نظهر ریهد بهوده اسهت اصهول اولیهۀ فههم
عرفی از حیث تسلم بوده است .وگرنه اصول اولیه از آن حیث کهه مبنهای اسهتدنلههای مها قهرار
میگیرند مطلبی نبوده که ارزش این اندازه تثکیهد داشهته باشهد .خهود ریهد نیهز در چنهدین مهورد
تصریح کرده که مسئلۀ اصول اولیۀ استدنل از زمان ارسطو مطرح بوده است و بعد از ارسهطو نیهز
به کرات به آن پرداخته شده است.
نتیجه

معرفهت شناسهی ریهد کههه در بسهتر واکهنش او بههه شهکاکیت شهک گرفههت در واقهع نهوعی نگههاه
روان شناسانه به فعالیتهای ذهن بود .او با تکیه بر روش علمی و اسهتقرایی نیوتهونیزم ،ذههن را بهه
عنوان یک پدیدۀ خارجی مطالعه کرد و تالش نمود معرفت بشری را که در معرض تهدید جهدی
شکاکان قرار گرفته بود بازسازی کند.
فهم عرفی مرتبهای از استدنل است که بر قوای باورساز ما حکومت مهیکنهد و بهه کمهک آن
میتوانیم مواد استنتاج را که مرتبۀ دیگر استدنل است تهیه کنیم .تردیهد در فههم عرفهی از طریهق
استدنل فلسفی ،پیش از هر چیز خود فلسفه را زیر ساال میبرد؛ چرا که فلسفه نیز مبنایی جز فههم
عرفی نمیتواند داشته باشد.
رید نشان داد اگر قرار باشد اصول اولیۀ معرفت را به گزارههای تردیهد ناپهذیر محصهور کنهیم،
معرفت ما بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که نیاز داریم .بهدون اعتمهاد اولیهه بهر خروجهی قهوای
معرفت بخش نمیتوانیم تعامالت عرفی خود با دیگران و جهان خارج را سامان دهیم.
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اصول اولیۀ فهم عرفی رید فهرستی قابه تعهدی از باورههای پایهه در مبنهاگرایی اسهت کهه مها
انسانها در زندگی روزمره آنها را مسلم فرض میکنیم و بر اساس آنها بها خودمهان و بها دیگهران
تعام داریم.
وجه اهمیت اصول اولیۀ فهم عرفی نزد رید ریشهه داشهتن آنهها در سهاختار معرفتهی مها اسهت و
اینکه ما بدون تعلیم و تعلم ،صحت آنها را از مسلم فرض میکنیم.
یادداشت
1. cogito ergo sum
2.consciousness

 .3وجدانى به معنى چیزى است که هر کس در نفس خود آن را مىیابد( .مانند علم ما به وجود
خود ما و افعال ما) .وجدانى مترادف شهودى یا چیزى که توسط قواى باطنى ادراک شود،
است( .مانند علم ما به ترس ،شهوت ،خشم و لذتى که در درون خود ماست) و یا به معنى
چیزى است که عق با استناد به حس باطن به آن حکم مىکند .به آنچه جمعاً توسط حواس
باطن ادراک شود وجدانیات گویند(صلیبا و صانعی دره بیدی ،ص .)659
)4. EIP: Essays on the Intellectual Powers of Man (1785
5. Theory of Ideas.
6. Common Sense

 .7این موضوع به حدی است که گاهی از فلسفۀ توماس رید با عنوان فلسفۀ فهم عرفی یاد
میشود.
.8

 IHMبه اختصار از .Inquiry to the Human Mind
9. axioms
10. first principles
11. principle of common sense
12. common notions
13. self-evident truths

 .14واضح است اگر این فرض را وارد نکنیم ،ممکن است هر دو طرف بر خطا باشند.
 .15اگر همۀ گزارههای صاد ضرورتاً صاد میبودند ،هیچ اختالف نظری میان افراد بشر ادامه
پیدا نمیکرد و هر اختالفی در همان لحظۀ وقوع مرتفع میشد.
16. First Principles Of Contingent Truth

 .17ممکن است وقتی زمانشان سپری شده باشد آنها را به یاد بیاوریم ولی خودآگاهی ما به
آنها فقط هنگامی است که نزد شعورمان حاضر باشند.
18. Testimony of Memory
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 تثکید بر این مسئله در. البته برای هیچ یک از اصول اولیه نمیتوان برهان و استدنل اقامه کرد.19
ذیه ایهن اصه به جههت اصراری است که شکاکان برای آوردن استدنل در مورد هر
.گزارهای دارند
 البته از دیدگاه رید فقط. این اشکال در موضوعات مربوط به ذو و سلیقه هم جریان دارد.20
.بخش خاصی از احکام اخالقی و ذوقی میان همۀ انسانها مشترک است نه همۀ آنها
. موضوع در اینجا به معنای مح عروض است.21
 ریهد در باب هر یک از این اصول بحثهای مفیدی مطرح کرده است که مجال دیگری.22
.برای طرح میطلبد
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