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معرفت پيشيني داراي تعاريف زيادي در فلسفة غرب است که رايجترين آنها استقالل توجيه
گزاره از تجربة حسي است .تجربه در تعريف فوق بايد به معناي تجربة حسي ظاهري ،تعبير
شود؛ چرا که در غير اينصورت ،اين تقسيم از بين ميرود و مصداقي براي گزارة پيشيني
باقي نميماند .ضرورت در محل بحث اين مقاله ،به معناي وجوب است که يکي از مواد
ثالث مطرح در علم منطق است .به نظر ميرسد تفکيک پلنتينجا ميان ضرورت عيني و
قضيه اي ،هر چند به لحاظ مفهومي قابل قبول است ،ليکن به لحاظ مصداقي ثمرهاي ندارد.
نويسنده معتقد است که ميان معرفت پيشيني و ضرورت ،رابطة مالزمه برقرار است؛ يعني هر
معرفت پيشيني لزوماً ضروري نيز است؛ ليکن اين سخن که معرفت پسيني نميتواند حاوي
ضرورت باشد -ضرورت به معناي ماده ،نه به معناي جهت -و ضرورت منحصر در معرفت
پيشيني است ،محل اشکال است ،هر چند ضرورت به معناي جهت ،تالزم با پيشيني بودن
معرفت دارد.
معرفت پيشيني ،ضرورت ،تجربه ،ضرورت عيني و قضيهاي.
مقدمه

چنين به نظر ميرسد که واژگان " علم پسيني و پيشيني " را کانت تأسيس نمود و معنايي را که
1

کانت با چنين تنسيق عظيم فلسفي از آنها اراده نمود ،قبل از او کسي اراده نکرده است.آنچه در
اين نوشتار مورد بررسي است ،ارتباط معرفت پيشيني و ضرورت است ،از اين رو ابتدا با تعاريف
معرفت پيشيني و ضرورت آشنا خواهيم شد و سپس به بررسي رابطه خواهيم پرداخت.
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 .1تعريف معرفت پيشيني
 .1 .1شيوة اول برای تعريف دانش تصديقي پيشيني

يک باور و ادعا به نحو پيشين توجيه ميشود اگر توجيه معرفتي آن يعني دليل و مجوز براي
صادق تلقي کردن آن ،به هيچ وجه مبتني و وامدار تجربه نباشد .اما اگر توجيه آن مبتني بر چنين
تجربهاي باشد ،گفته مي شود که به نحو پسين و تجربي توجيه شده است.کانت هنگام استعمال
واژة اصطالحي"پيشيني" همين معنا را قصد مينموده است؛ به عنوان نمونه وي چنين مينگارد:
اگرچه شناخت ما سراسر با تجربه شروع ميشود ،با اين همه از اينجا برنميآيد که شناخت ما
سراسر ناشي از تجربه باشد ... .پس دستکم پرسشي وجود دارد که به بازجويي دقيقتري نيازمند
است و در نگرش نخستين نميتوان بي درنگ بدان پاسخ گفت و آن اينکه :آيا چنان شناختي
وجود دارد که از تجربه و حتي از همة تأثرهاي حسي مستقل باشد؟ چنين شناختهايي ،پيشيني
نام دارند و از شناختهاي تجربي که سرچشمة آنها پسيني ،يعني در تجربه است ،تمييز داده
ميشوند( کانت ،ص.)73-74
مفهوم معرفت پيشيني در اين تعريف ،ارتباط تنگاتنگي با توجيه پيشيني دارد زيرا آنچه يک
معرفت را «پيشيني» ميسازد راهي است که آن معرفت از آن راه توجيه ميشود .توجيه از راه
تجربه ،يکي از انواع توجيه به شمار ميآيد همچنانکه توجيه از راهي مستقل از تجربه ،نوع
ديگري از توجيه است .البته اين تعريف ،چندان روشنگر نيست؛ زيرا به ما نميگويد چه چيز،
«توجيه» را پيشيني ميسازد( رک .استيوپ ،ص. )55-84

اگر بخواهيم از نگاه کانت سخن بگوييم يک باور تنها هنگامي به صورت پيشيني مورد توجه
قرار مي گيرد که توجيهِ آن ،مستقل از تجربه باشد .اين تعريف ،دو مسئله را پديد ميآورد.
نخست آنکه ما دقيقاً چه معنايي از مفهوم تجربه را قصد ميکنيم؟ دوم آنکه ،منظورمان از
استقالل از تجربه چيست؟
 .1 .1 .1مقصود از تجربه؛ حسي يا اعم از حسي و دروني؟

يکي از ابهامات تعريف فوق آن بود که مقصود از تجربه ،چه دامنهاي را شامل ميشود؛ چنانچه
مقصود از تجربه در تعريف فوق ،تجربة حسي به معناي حس ظاهر -شامل حس بينايي ،شنوايي،
بساوايي ،بويايي ،چشايي -باشد ،در اين صورت ،معرفت پيشيني شامل مصاديق وسيعي همچون
حقايق رياضي ،حقايق منطقي و حتي شناخت خويشتن خواهد بود (.)See: Moser, p.1
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ليکن به نظر ميرسد که طبق برداشت صحيح از کالم کانت ،وي نيز «تجربهي حسي» مورد
پرهيز در پيشيني را اعم از تجربة دروني و بيروني ميداند(رک.کانت ،ص .)87-88چنانکه
ديگران نيز چنين برداشتي از کالم او دارند( مينار ،ص )57بنابراين ،پيشيني در کالم او دانشي را
گويند که از هرگونه دريافت حسي ،اعم از دروني و بيروني ،مستغني است( يويينگ ،ص.)43
اما اين سخن ،با يک مشکل هنگفت و تخريب کننده مواجه است؛ چرا که اگر معناي تجربه،
به چيزي اعم از تجربة دروني و بيروني توسعه يابد ،در اينصورت ،اساساً مصداقي براي معرفت
پيشيني باقي نميماند؛ چرا که جميع گزارههايي که براي معرفت پيشيني ،نمونهآوري شدهاند -چه
گزارههايي که تحليلي هستند و چه گزارههايي که متکي به باورهاي پايه هستند -همگي به نوعي
متکي به علم حضوري و حس باطني هستند.
مشاهدة اين نابساماني در تعريف و محدودة تجربه ،ما را بر آن ميدارد کهاندکي در تعاريف
ارائه شده براي تجربه ،تأمل نماييم؛ لورنس بونجور آنگاه که ميخواهد تجربه را معنا کند ،از
مفاهيم " عالَم واقعي " و " عوالم ممکن " استفاده ميکند:
تجربه عاملي از شناخت است که محصول آن ،دادههايي معطوف بر خصوصيات مختص به
عالم واقعي است که لزوماً قابل تسري به همة عوالم ممکن نيست( .(Bonjour, p. 191-192

اين تعريف ،با نقد کاسولو مواجه شده است؛ کاسولو در نقد آن معتقد است که معرفتبخشي
اين تعريف نسبت به تجربه و گزارههاي تجربي ،بسيار محدود است؛ چرا که معلوم نميکند که
مثالً چه ارتباطي ميان تفکيک گزارة ممکن و ضروري و تفکيک گزارة تجربي و غير تجربي
هست( )See: Casullo, 2003, p.151؟ ليکن براي بنده واضح نيست که چرا يک تعريف ،بايد همة
آنچه را که خواننده منتظر آن است ،تأمين نمايد؟ فارغ از اين نقد ،به نظر ميرسد اين تعريف،
مشکل مذکور را حل نميکند؛ چرا که تجربه را امري وسيعتر از حس دروني معنا نموده است؛
چرا که حس دروني نيز همين خصيصه را به همراه دارد که صرفاً معطوف به جهان کنوني است و
کاري با جهانهاي ممکن ديگر ندارد.
لويي س در تعريفي ديگر از تجربه ،بر حسب متعلق معرفت ،شناخت تجربي و غير تجربي را
تفکيک ميکند؛ اگر متعلق معرفت ،جزيي و عيني بود ،شناخت ،تجربي است و در غير
اينصورت ،غير تجربي است ( .)See: Lewis, p. 108-115

کازولو در نقد بر اين تعريف معتقد است که اين معيار ،صرفاً يک تفکيک ميداني را عهدهدار
است؛ يعني با اين معيار ،ميتوانيم قلمرو شناسي مناسبي داشته باشيم؛ ولي اين معيار ،عيار مناسبي
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براي هويت شناسي تجربه و فهم چرايي تمايز ميان متعلق شناخت تجربي و شناخت غير تجربي
نيست( .)See: Casullo, 2003, p. 152

لذا براي تأمين آنچه مد نظر و مورد دغدغة کازولو است ،چه بسا معيار پيشنهادي زير براي
تجربه و شناخت تجربي ،هم براي قلمروشناسي و هم جهت منشأيابي اين قلمرو ،کارآيي مفيدي
ارائه کند؛ اگر در يک شناخت ،منشأ آن شناخت ،ارتباط عيني با مصداق و فرد تحقق يافته باشد
بهگونه اي که اگر اين ارتباط عيني و مستقيم و زنده با مصداق ،نبود ،شناختي حاصل نميشد ،اين
شناخت ،شناخت تجربي است؛ و در غير اينصورت ،شناخت ،شناخت غير تجربي است .به
عنوان مثال ،در گزارة "محسن خوابيده است " امکان هيچگونه شناختي نسبت به اين گزاره بدون
رويارويي عيني با مصداق ،منتفي است؛ ولي در گزارة " دو ضربدر دو مساوي چهار است " اين
گزاره ،موجه و صادق است ،هر چند اساساً مصداقي براي دو يا چهار ،در خارج ،موجود نباشد.
اين معيار ،همپوشاني کاملي با دو تعريف فوق دارد؛ چرا که در شناختي که به سبب ارتباط
عيني با فرد خارجي است ،همواره با يک امر جزيي و عيني مواجه هستيم و همواره ،با حقيقتي
مربوط به عالم واقعي و بالفعل رودررو ميباشيم .ليکن اين معيار کمک ميکند که عالوه بر
تفکيک مصاديق تجربي و غير تجربي ،منشأ تجربي بودن و غير تجربي بودن را نيز دريابيم.
بر حسب معيار فوق -و همچنين بر حسب معياري که در تعريف همگان در باب تجربه بدست
ميآيد -تجربه ،شامل حس دروني و باطني نيز ميگردد و لذا گزارههاي متخذ از علم حضوري
نيز ،بايد بر اين اساس ،گزارة پسيني تلقي گردند؛ ليکن همانگونه که گفته شد ،مشکل مهمي در
پيش روي اين تفسير است و آن ،حذف تقسيم پيشيني و پسيني و انحصار معارف در معرفت
پسيني است؛ چرا که هيچ معرفتي را نميتوان يافت که از هيچ تجربهاي -اعم از تجربة حس
ظاهر و باطن خالص و مبرا باشد .چرا که تمام گزارههاي تحليلي بطور مسلم از علم حضوري و
حس باطني بهاندراجِ محمول در موضوع حکايت ميکنند و گزارههاي ترکيبي نيز -چه آنها که
بهطور واضح ،از حس ظاهر بهرهمندند و چه آنها که از طريق استدالل ،اثبات شدهاند و لذا
بهرهمند از علم حضوري به استنتاج هستند -همگي پسيني خواهند بود.
بنابراين اساساً براي اينکه بتوانيم چيزي به نام تقسيم شناخت به پسيني و پيشيني داشته باشيم،
ناگزير بايد مقصود از تجربه را صرفاً به تجربههاي حسي محدود نماييم
Peacoke, p. 2-3).

(See: Boghossian, and
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 .2 .1 .1امکان ارائة يک تعريف ايجابي از معرفت پيشيني

معرفت پيشين در تعريف مذکور يک تعريف سلبي است و مبين اين نکته است که توجيه پيشين
به چه چيزهايي محتاج نيست و ليکن در اين حيث که به چه چيزهايي وابسته است ،لسان گويايي
ندارد؛ لذا در اينجا از طرحي که پالنتينگا براي تمايز نهادن ميان دو نوع تجربه ،يعني تجربة
محض عقلي و تجربهاي که عقلي محض نيست استفاده ميکنيم .هنگاميکه گزارة "ب" را
مالحظه ميکنيد و تجربهاي از قانع شدن نسبت به صدق "ب" داريد و تجربة شما متضمن
ادراک حسي ،دروننگري و حافظه نيست در اين حالت نسبت به صدقِ"ب" از تجربة محض
عقلي برخورداريد .تجربة عقلي محض همان است که ما با تعبيرانديشة صرف بدان اشاره
ميکنيم( يوينگ،ص.)43
تجربة محض عقلي دربارة "ب" ميتواند با واسطه يا بيواسطه باشد .حقايق سادة رياضي،
حقايق سادة منطقي و اکسيومهاي منطق از تجربههايي هستند که بيواسطهاند يعني فهم آنها براي
حصول چنين تجربههايي کافي است .اما در مورد گزارههاي پيچيدهتر ،ممکن است استدالل
صوري يا اثبات تخصصي براي حصول تجربة عقلي نسبت به صدق "ب" ضروري باشد( رک.
جوادي و غفاري ،شمارة  ،4ص .) 45
 .2 .1شيوة دوم برای تعريف پيشينيبودن

برخي از معرفت شناسان فيلسوف بر آن بودهاند که که با ارائة منشأ بينيازي گزارة پيشيني از
توجيه تجربي ،به ارائة مالک در تعريف معرفت پيشيني اقدام کنند؛ از ديدگاه آنان ،معرفت
پيشيني به معرفتي گفته ميشود که براي شناخت و درک صدقِ گزاره ،به چيزي بيش از فهم
مفردات آن گزاره نيازمند نباشيم (.(Chisholm. p.30, Hamlyne, p. 141

اين تعريف مشکل جدي در زمينة جامعيت افراد دارد؛ چرا که اگر چنين تعريفي را بپذيريم،
بايد گزارههايي را که نيازمند"اثبات" هستند بهطور مطلق ،پسيني بدانيم؛ به عنوان نمونه در باور به
گزارة"ب" اگر براي بررسي اينکه اين گزاره ،صادق است يا کاذب ،محتاج به اثبات ساده باشيم،
در اينصورت اين گزاره ،از گزارههايي نيست که صرفاً براي فهم صدق يا کذب آن ،کفايت
کند که آن را بفهميم؛ چرا که در اينصورت ،قبل از آنکه آن را موجه نموده باشيم ،آن را
فهميدهايم و اين سخن ،سخن منطقي نيست( رک .جوادي و غفاري ،شمارة  ،4ص .) 46
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ليکن اگر اثبات مأخوذ در موجهسازي اين گزاره ،يک اثبات و توجيه پيشيني باشد ،به اين معنا
که نه در خود مقدمات اثبات کنندة نتيجه و نه در استلزام ميان مقدمات و نتيجه ،اثري از تجربه در
ميان نباشد ،در اينصورت ،قاطعانه ميدانيم چنين گزارهاي دليلي ندارد که از جرگة گزارههاي
پيشيني کنار نهاده شود.
چه بسا آنچه مقصود ارائه کنندگان اين تعريف را تأمين نمايد ،اين نکته باشد که ميان پيشيني
بـالمعنـي االخـص و پيشيـني بالمـعني االعـم تفکيک نماييم؛ در پيشيني بالمعني االخص ،با
گزارههايي مواجه هستيم که نه تنها در توجيه آن گزارهها ،اثري از تجربه مشاهده نميشود ،بلکه
اساساً هيچ اثباتي براي تأييد اين گزارهها مورد نياز نيست ،که قاعدتاً اين گزارهها همرديف و
هممعنا با گزارههايي خواهند بود که در عرف معرفتشناسانِ غرب ،با نام اکسيومها 2يا همان
3

اصول بديهي ،شناخته ميشوند.

ليکن پيشيني بالمعني االعم ،به معرفتي اطالق ميشود که يا يک اکسيوم و اصل بديهي است
که صِرف فهم مفردات ،براي آن گزاره کفايت ميکند يا معرفت به آن گزاره بر اساس يک
اثبات ،آن هم اثبات غير تجربي تأمين شده باشد.
براساس توضيح فوق ،اين گزاره که« :هر آنچه قرمز باشد رنگي است» يک اکسيوم به شمار
ميآيد و توجيه نمودن آن ،صرفاً از طريق فهم مفردات دروني آن تأمين ميشود(رک .همانجا).
بدين رو تعريف فوق ،جاي خالي تعريف براي گزارههاي پيشيني را به گونهاي که شامل
گزاره هاي پيشيني غير اکسيوماتيک نيز گردد ،پر نکرده است؛ چه بسا تعريف ذيل بتواند کمبود
فوق را پوشش دهد که:
شخص در باور به گزارة "ب" فقط و فقط در صورتي به طور پيشيني موجه است که يا "ب"
براي شخص يک اکسيوم باشد يا"ب" را براساس يک استدالل که روند اثباتي آن براي شخص،
اکسيوماتيک است -يعني ردپايي از تجربه در آن ديده نميشود -مورد اعتقاد داشته باشد.
 .3 .1شيوة سوم برای تعريف پيشيني

فيليپ کيچر چنين تعريفي براي پيشيني را پيشنهاد نموده است:
دانش پيشيني دانشي است که توسط شواهد تجربي نقض نميگردد.
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کيچر معتقد است که اگر تجربة متناوب ،بتواند علم شخص را از بين برد ،پس ويژگيهايي از
تجربة آن شخص وجود دارند که مرتبط با علم آن شخص هستند؛ يعني آن ويژگيهايي که
نبودنشان تجربة رايج را به تجربة برانداز تبديل ميکند( .(Kitcher, p. 89

 .4 .1شيوة چهارم برای تعريف پيشيني

پاتنم معتقد است که دانش پيشيني اينچنين تعريفي دارد:
باور شخص به گزارة پيشين موجه است اگر و فقط اگر باور شخص به آن گزاره توسط هيچ
دليلي امکان تخريب نداشته باشد ( .)Putnam, p.127

به نظر پاتنم ،پيشيني بودن مساوق با يقيني بودن به معني واقعي کلمه -يعني واجد بودن صدق
ثبوتي و اثباتي -است و دقيقاً همين امر باعث اعتراض آلبرت کازولو به اين تعريف شده است؛
چرا که مستلزم اين سخن است که اگر باور شخص به گزاره صرفاً توسط شواهد غيرتجربي ،قابل
ابطال باشد ،در اين صورت اين باور به صورت پيشين موجه نيست .در حالي که اگر باور شخص
به گزاره ،تنها مستند به شواهد غير تجربي باشد و اتفاقاً فقط از همان طريق نيز قابل ابطال باشد،
پس اين باور به هيچ وجه مستند به تجربه نيست(.)Casullo, p.11.

البته در اين مبحث ،تعاريف غير معروف و شاذي نيز وجود دارند که به دليل عدم رواج آنها،
از بررسي دقيقشان صرف نظر ميکنيم( رک .موزر ،ص.)111-120
 .2تعريف ضرورت

ضرورت ،يکي از مواد سهگانه اي است که در علم منطق ،براي قضايا معرفي شده است؛ به اين
توضيح که ثبوت محمول قضيه بر موضوع آن در واقع و نفس االمر ،يا هيچگونه ضرورتي ندارد
(امکان خاص ) يا اينکه ثبوت محمول بر موضوع در واقع ،ضروري است و محمول  ،بالضروره،
همراه و مالزم با اين وصف در خارج است (وجوب) يا اينکه ثبوت محمول بر موضوع در واقع،
ممتنع و مُحال است (امتناع)( رک .طباطبايي ،ص65؛ حلي ،ص.) 106
آنچه در اين نوشتار ،با واژة ضرورت ،مورد نظر است ،مفاد واژة وجوب در تقسيم فوق است.
تعريف فيلسوفان غربي از ضرورت نيز ،همسو و همطراز با همين تعريف است؛ چرا که با
عباراتي مانند " قضية ضروري ،قضيهاي است که کذبش ،محال

است"( (See: Moser, p.4

يا

" قضيهاي است که در همة عوالم ممکن ،صادق است ;(See: ibid; and See: Dancy, p. 221-222

 Kripke, 1987, p. 148-149).در قبال گزارههاي ممکنالصدق که آن گزارههايي هستند که در
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عالم واقعي و فعلي صادقاند نه در تمام عوالم ممکن ".يا " حقيقتي که عالَم نميتوانست به
طريقهاي غير از آن باشد

"( .(See: Kripke, 1987, p. 146

يا " قضيهاي که فرض عدم تحقق

خارجي حکم براي افراد معين درقضيه ،يک فرض نامنسجم محسوب گردد " (See: Swinburne,
p. 179).

از جمله نکاتي که در اين زمينه بايد توجه نمود ،اين است که بايد ضرورت صدق و ضرورت
به معناي فوق را تفکيک نمود؛ چرا که ممکن است قضيهاي ضروري الصدق باشد -مثالً قضية
وجداني از قبيل قضاياي ضروريالصدق است -ولي ضروري به معناي ضرورت ثبوت محمول
بر موضوع نباشد؛ مثالً قضية" من بيمار هستم" از قضاياي وجداني است که ضروريالصدق است
ولي ضروري به مصطلح مبحث ما نيست.
4

نکتة ديگر در مبحث تعريف ضرورت ،التفات به تفکيک ميان ضرورت عيني يا ضرورت
شيء و ضرورت جهت 5يا همان ضرورت قضيهاي است؛ از آنجا که سخن در باب اين تفکيک،
مـيتواند کمـک بيشـتري در فهـم حقيـقت ضـرورت نمـايد ،کمـي به تفصيل ،اين تفکيک را
مطالعه ميکنيم.
ريشة اين تفکيک را ميتوان در سخنان ارسطو يافت( .(See: Plantinga, 1974. p. 9-10آلوين
پلنتينجا از فيلسوفاني است که عالوه بر بسط اين تمايز ،به تفکيک مورديِ اين دو قسم ضرورت
معتقد است؛ هر چند اين تمايز در ديدگاه وي ،اختصاصي به ضرورت ندارد و ممکن است در
ساير مواد ثالث نيز طرح شو د .پلنتينجا در تبيين ضرورت عيني ،آن را به عنوان وصفي براي
درستي گزاره استفاده نميکند ،بلکه نحوة اتصاف شيء به يک صفت خاص را مدنظر قرار
ميدهد؛ به اين معنا که هيچ موقعيتي را به عنوان موقعيت ممکن ،نميتوان يافت که در آن
وضعيت ،شيء مورد نظر ،فاقد آن صفت باشد(.)See: ibid

ليکن در تبييني که استاد صادق الريجاني از ضرورت قضيهاي ارائه نمودهاند ،ضرورت قضايا
را به ضرورت صدق ،تفسير نمودهاند؛ يعني ضرورت قضيهاي بيانگر ضرورت صدق يک قضيه
است و لذا ممکن است قضيه ،داراي جهت امکان باشد ،ليکن ضرورتاً صادق باشد(رک.
الريجاني ،ص.)152
نقطة ابهام در تفکيک فوق اين است که آيا ممکن است که ضرورت موجود و مأخوذ در
قضيه ،از ضرورت عيني يا ضرورت شيء خارجي ،تفکيک شود؟ مگر ضرورت مأخوذ در قضيه،
بيانگر ضرورتِ عيني نيست؟! پلنتينجا با ارائة يک مثال -که شبيه مثال ارائه شده در قياس ارسطو
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است -به تمايز مصداقي اين دو قسم ضرورت اشاره ميکند؛ فرض ميکنيم که من هم اکنون به
عدد  5فکر ميکنم و در ذهنم به آن ،تمرکز نمودهام؛ پس ميتوانم بگويم:
آنچه من در مورد آن تمرکز نمودهام ،فرد است بالضروره.

يعني آنچه من به آن ميانديشم -که عبارت از عدد 5است -در هيچ موقعيتي نميتواند فرد
نباشد .در مورد گزارة فوق نميتوان گفت که گزارة " آنچه من در مورد آن تمرکز نمودهام ،فرد
است" گزاره اي ضرورتاً صادق است؛ بلکه يک شيء خاص است که ضرورتاً فرد است و
مصداقِ " آنچه من به آن ميانديشم " شده است.
به اعتقاد پلنتينجا ،رابطة ميان ضرورت قضيه اي و ضرورت عيني ،عموم و خصوص من وجه
است؛ يعني مواردي هست که هم ميتوان در آن مورد ،ضرورت قضيهاي داشت و هم ضرورت
عيني؛ مواردي نيز هست که در آنها ،فقط ميتوان ضرورت قضيهاي داشت؛ و مواردي در گونة
سوم هست که فقط دربارة آنها ميتوان ضرورت عيني داشت.
مورد اول -که محل اجتماع دو قسم ضرورت است -مثالهاي فراواني دارد؛ مانند  :عدد 9فرد
است بالضروره.
دربارة مورد دوم -که صرفاً مصداق براي ضرورت قضيهاي است و به هيچ عنوان نميتوان در
آن ،صحبت از ضرورت عيني نمود -پلنتينجا به سخن آکويناس در مبحث رابطة علم الهي و
6

اختيار اشاره ميکند

( .(See: Plantinga, 1974, p. 10-12; and 1969, p. 236-237

دربارة مورد سوم -يعني صدق ضرورت عيني بدون ضرورت قضيهاي -پلنتينجا خواننده را به
اين فرض دعوت ميکند که اگر من در ذهن خود ،عدد  17را در نظر بگيرم ،بنابراين:
آنچه من در نظر گرفتهام ،يک عدد اول است بالضروره.
سخن فوق کامالً درست است؛ چرا که آنچه من در نظر گرفتهام -که عدد 17است -ضرورتاً
صفت اول بودن را دارا است .ليکن قضية زير:
اينکه گفته شود "آنچه من به آن ،در ذهن توجه کردم ،عدد اول است" ضرورتاً گزارة
صحيحي است.
يـک قضيـة کـاذب است؛ زيـرا ممکن بود که من به عددي توجه کنم و آن عدد ،از اعداد
اول نباشد.
استاد صادق الريجاني معتقد است که تحقق ضرورت قضيهاي بدون ضرورت عيني را ميتوان
پذيرفت؛ ليکن وي اساساً تحقق ضرورت عيني بدون ضرورت قضيهاي را بيمعنا دانسته و غلط
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بودن آن را واضح قلمداد ميکند؛ زيرا اگر عروض محمولي بر موضوعي ضروري بود ،به ناچار،
قضيه اي که بيانگر اين عروض و حکايتگر از آن است ،ضرورتاً صادق خواهد بود و ممکن نيست
تطابق چنين قضيهاي با واقعِ خود ،امکاني و غير ضروري باشد( رک .الريجاني ،ص.)156
دو تن از محققين ،با نقد استاد الريجاني ،مقابله نموده و آن را صحيح ندانستهاند که به اعتقاد
بنده ،نقد آنها ناصواب است؛ ليکن به جهت تطويل ،طرح نقد تفصيلي آن دو محقق و بررسي
نقد آنها ميسور نيست(7براي اطالع از نقد دو محقق ،رک .سليماني اميري ،ص318-319؛
سعيديمهر ،ص. )146-147
بر اين اساس ،تفکيک صورت گرفته ميان ضرورت قضيهاي و ضرورت عيني ،هر چند به
لحاظ مفهومي ،دو مفهوم متغاير از هم هستند ،ليکن به جهت اينکه به لحاظ مصداقي ،تفکيکي
نادرست بوده و مصاديق متفاوتي ندارند ،در مبحث ما ،اثري از خود به جاي نخواهد گذاشت.
 .3ارتباط بين معرفت پيشيني و ضرورت گزاره

از تفاوت هاي مهم بين معرفت پيشيني و پسيني اين است که ما در قسم معارف پيشيني صرفاً به
حمل محمول بر موضوع پي نميبريم ،بلکه به ضرورت و الزام اين حمل نيز منتقل ميگرديم.
بسياري از فالسفة غربي ،بر اين عقيدهاند که لزوماً هر قضية پيشينياي ،ضروري هم هست،
چرا که به اعتقاد آنها اگر قضيهاي ضروري نباشد ،پس لزوماً مأخوذ از تجربة حسي است
).(See: Craing, Vol.1, Apriori

بر اساس اين برداشت ايجابي از توجيه پيشيني بايد بگوييم ضرورت ،يکي از مشخصههاي
گزاره هاي پيشيني است .ليکن بايد توجه داشت که ضرورت ،منبعث از همين ماهيت خاص
« پيشيني بودن» است و نه برعکس؛ يعني اينگونه نيست که ضرورت ،باعث پيشيني بودن گزاره
گردد که بطالن اين سخن واضح است .هر چند در عبارت برخي محققين چنين مسامحاتي ديده
ميشود( استيوپ ،ص.)58
البته همانطور که گفته شد ،اشکالي ندارد که از عنوان ضرورت ،به عنوان دليل اثباتي شناخت
پيشيني استفاده کنيم؛ ليکن آنچه از کالم فوق و مشابه آن استفاده ميشود ،استفاده از ضرورت به
عنوان علت ثبوتي است که نادرست است (رک .جوادي و غفاري ،شمارة ،50ص.) 4
 .4ارزيابي مالزمة بين پيشيني بودن توجيه و ضرورت گزارة مورد توجيه

تمـايز ميـان حقيـقت ضروري و ممکـن بر حسب اصطالح مذکور در ابتداي مبحث ارتباط ميان
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ضرورت قضيه و پيشيني بودن آن ،تمايز متافيزيکي است و نه تمايز معرفتشناختي ،چون تنها به
شأن و منزلت متافيزيکي حقايق ميپردازد و ارتباط مستقيم با شيوههاي شناخت و معرفت پيدا
نمي کند .از سوي ديگر ،مفهوم معرفت پيشيني ،مستقيماً يک مفهوم معرفتشناختي است و
ارتباط مستقيم با منزلت حقايق متافيزيکي ندارد .حال بايد بررسي نمود که چه عاملي در معرفت
پيشيني نهفته است که باعث ارتباط وثيق آن نوع از معرفت با معرفت ضروري ميگردد .البته با
توجه به تفاوت ميدانيِ محل تحقق ضرورت و معرفت پيشين ،قطعاً يک حد وسط خارج از هر
دو باعث اين پيوند خواهد بود و به تعبير ديگر ،اين گزاره که " هر معرفت پيشيني ،ضروري
است" ناشي از تحليل موضوع و محمول نخواهد بود( رک .همانجا ).
معتقدان به اين تفاوت که ضرورت ،فقط در گزارههاي پيشيني يافت ميشود و در گزارههاي
پسيني اثري از ضرورت نيست ،به تفاوت موجود در ماهيت پيشيني بودن و پسيني بودن اين دو
نوع گزاره اشاره ميکنند؛ چرا که در گزارههاي پيشيني به جهت اينکه اين گزارهها ناظر به امور
عقلي محض هستند و با واقعِ گذراي تجربه و عالم حس ارتباط مستقيم ندارند ،لذا ثبوت حکم
در اين گزاره ها مشروط به زمان خاصي نيست؛ زيرا زمان و زماني در محوطة حس و امور حسي
معني مييابد و در جايگاه احکام پيشيني نميتوان سخن از امور زماني به ميان آورد .بنابراين آنچه
باعث تغيير و زوال در حکم گردد ،در اينگونه گزارهها يافت نميگردد و از اينجاست که همة
قضاياي پيشيني ،دائمي و ضروري هستند .کانت در اين باره چنين مينويسد:
درست است که تجربه به ما ميآموزد که چيزي بدين يا بدانسان سرشته شده است ،ولي نه
اينکه آن چيز نميتواند بهساني ديگر باشد .پس در وهلة نخست ،اگر گزارهاي يافت شود که
همهنگام با ضرورت خويشانديشيده گردد ،آن يک داوري پيشيني است(کانت ،ص.)75

دنسي در ارزيابي ارتباط ميان توجيه پيشيني و ضرورت ،استداللي به نفع مالزمه بيان نموده
است؛ استدالل وي به اين بيان است که اگر يک حقيقت ،حقيقتِ امکاني و غير ضروري باشد،
پس بدون ترديد يک حقيقتِ تخلف پذير و جانشين پذير بوده است؛ در اين صورت ،فقط با
ابزار تجربه مي توان به اذعان به تحقق يا عدم تحقق آن حقيقت ،دست يافت؛ پس در نتيجه ،چنين
حقيقتي ،حتماً داراي توجيهِ پسيني است ( . (See: Dancy, p. 221-222

محصول استداللِ دنسي ،نشان ميدهد که هر حقيقتِ ممکن و غير ضروري ،توجيه پسيني
دارد؛ عکس نقيض اين سخن ،آن است که هر حقيقتِ پيشيني ،ضروري است.

فصلنامة علمي – پژوهشي آينة معرفت ،سال شانزدهم ،شمارة چهل و نهم ،زمستان 95
__________________________________________________________________________________________

توجه به اين نکته در فهم سخن دنسي ،کمک شاياني خواهد نمود که ضرورت در نگاه وي،
به معناي صدق در همة عوالم ممکن است؛ حال اگر حقيقتي ،فقط در عالمِ موجود -و نه در همة
عوالم ممکن -محقق گردد ،تحقق آن در اين عالمِ موجود را بجز از راه تجربه ،از چه راهي
ميتوان اثبات و اذعان نمود؟ مسلم است که از هيچ راهي بهجز راه تجربه ،نميتوان به اين هدف
دست يافت.
ليکن شايد بتوان گفت که مالزمه اي بين ضرورت و پيشيني بودن توجيه وجود ندارد؛ زيرا تا
زماني که شخص ميتواند در توجيه در باور به يک گزارة کاذب ،به طور پيشيني موجه باشد
عنوان توجيه پيشيني ،مستلزم ضروري بودن حقيقت مفاد گزاره نخواهد بود .از سوي ديگر،
اينگونه نيست که همة حقايق ضروري ،پيشينموجه بوده باشند .يعني اين سخن صحيح نيست که
لزوماً اگر گزارهاي ضروري بود ،حتماً ميتواند به طور پيشيني نيز موجه گردد .به عنوان مثال،
غالباً مورد توجه قرار ميگيرد که اين گزاره که " آب همان ترکيب از اکسيژن و هيدروژن
است" گزاره اي ضروري است ،ليکن اين گزاره فقط از طريق تجربه قابل توجيه است .يعني يک
گزارة پسيني است و همچنين در مثالي مشابه چنين گفته ميشود که گزارة " ستارة بامدادي همان
ستارة غروب است" جملهاي با مفاد هوهويت و ضروري است که فقط از طريق شناخت تجربي
دستيافتني است( رک .جوادي و غفاري ،شمارة  ،50ص  .)4همچنين برخي به نام شکگرايان
معتدل ،منکر ضرورت هر گونه گزارهاي هستند ،ليکن به طور قطع ،محق در پيشين موجه بودن به
گزارهاي همچون  2+3=5هستند(.)See: Casullo, 2003, p.16

اما به طور قطع ،ميتوان در برابر اين دو مثالي که به عنوان مثال نقض براي مالزمة پيشيني بودن
و ضرورت ارائه شد ،مقاومت نمود و آنها را مردود نمود؛ چرا که در مورد مثال اول ،با گزارهاي
مواجه هستيم که بيان کنندة تعريفِ آب است و گزارههاي تعريف کننده ،همگي موجه به توجيه
پيشيني هستند.
در مورد مثال دوم ،ضروري الصدق بودن اين گزاره زماني محرز خواهد بود که متکي به اين
مقدمة استداللي گردد که " اگر امر ،اتفاقي و غير ضروري بود ،اکثراً يا دائماً رخ نميداد"؛ ليکن
در بحث از تجربه و گزارههاي تجربي و ارتباط آنها و يقين ،تبيين شده است که چنين مقدمهاي،
اثبات شده نيست و صرفاً مفيد گمان و ظن است( مصباح يزدي ،ج ،1ص.)276
ليکن اشکال ظريفي در اين مقام همچنان وجود دارد؛ چرا که اشکال ما به مثال دوم ،ناظر به
عدم يقين بود و نه عدم ضرورت؛ به عبارت ديگر نهايت سخني که در اشکال به مثال دوم
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ميتوان گفت ،اين است که ما به دليل ظني بودن گزارة مذکورِ تجربي ،به ضرورت يقيني
نمي توانيم دست يابيم؛ ليکن اين سخن ،به اين معنا نيست که در اين موقعيت ،احتمال ضرورت،
منتفي است .بنابراين در ميان گزارههايي که بهطور قطع ،پسيني هستند ،گزارههايي ميتوان يافت
8

که محتمل است و ممکن است که ضرورت در آنها حاکم باشد.
 .5انتقادات کريپکي نسبت به مالزمة پيشيني بودن و ضرورت

همانطور که گفته شد ،کانت مدعي است که بين گزارة پيشيني و گزارة ضروري ،رابطة تساوي
مصداقي بر قرار است؛ ولي کمکم مخالفتهايي در اينباره ابراز شد و آن را به چالش کشيد،
چرا که ساختار تجربهگرايي با اين نوع ضرورتها در مخاطره بود .آير مينويسد:
جايي که اصحاب تجربه مواجه با اشکال ميشوند ،مربوط به حقايق منطق صوري و رياضيات
است ،زيرا در حالي که تعميمات علمي به تصديق همه ،جايزالخطاست ،حقايق رياضي و منطقي،
به نظر همه ،ضروري و قطعي است .اما اگر اصالت تجربه درست باشد ،هيچ قضيهاي که داراي
مضمون واقعي است نميتواند ضروري يا قطعي باشد( . (Ayer, p. 83

رابطة تساوي مورد ادعاي کانت ميگويد که هيچ مصداقي از گزارههاي ضروري نيست ،مگر
اينکه پيشيني هستند و هيچ گزارة پيشيني نيست ،مگر اينکه ضروري نيز هستند .لذا با نقض يکي
از اين دو گزاره -مالزمة از سوي پيشيني بودن به سوي ضرورت و مالزمة از سوي ضرورت به
سوي پيشيني بودن -رابطة تساوي از بين خواهد رفت.
شائول کريپکي در نقد اول خود ،مدعي است که گزارههاي پيشيني ميتوانند بهنحو ممکن
الصدق نيز شناخته شوند ،پس او مالزمة اول را در اين نقد منکر است .کريپکي ،با التفات به اينکه
ارائة مصداقي از قضايا که هم امکاني و هم پيشيني است ،ميتواند اين سخن کلي که هر
پيشينياي ضروري هم هست ،را نقض کند ،در صدد ارائة مصداق برآمد .وي معتقد است که
برخي از قضاياي امکاني پيشيني هستند .مثال نقض او ،ناظر به واحداندازهگيري است که ممکن
است در طول زمان ،تغيير کند؛ توضيح مثال به اين شکل است که شخصي معرفت دارد به اينکه
 Sکه ميلة استاندارد متر است که در موزة پاريس نگهداري ميشود .در زمان معيني يک متر طول
دارد ،کريپکي مدعي است اگر شخصي ميلة  Sرا براي تعيين مصداق واژة «يک متر» بهکار گيرد،
آنگاه وي بهخاطر همين نوع خاصي از تعريف ،بهنحو پيشيني ميداند که  Sيک متر طول دارد.
با وجود اين ،اين حقيقت که  Sيک متر طول دارد ،بهوضوح حقيقتي ممکن است؛ چراکه طول
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ميلهي  Sه مواره ثابت نيست و ممکن است در اثر حرارت و انبساط و يا شرايط ديگر تغيير کند.
بر اين اساس ،کريپکي استنتاج ميکند که ميبايست معرفت پيشيني به برخي حقايق ممکن را
بپذيريم .به عقيدة وي «پيشيني بودن» به معناي اين است که گزارهاي خاص ،توجيه تجربي ندارد،
و اين غير از «ضروري بودن» است (رک .الريجاني ،ص140؛ همچنين :

;Kripke, p. 54- 57

Moser, p. 5 - Craing, Vol 1 . apriori).

 .1 .5پاسخ به نقد اول کريپکي

آلبرت کاسولو در پاسخ به نقد کريپکي مي گويد عنوان ( طول ميله  )Sبه دو نحو قابل مالحظه
است :در يک لحاظ ،مشير به حد خاصي از طول که ميلة  Sهماينک نشانگر آن است و لحاظ
دوم آنکه خود ميله ،موضوع باشد و اشارهاي به حد خاصي در کار نباشد .به عبارت ديگر،
کاسولو دو جمله را با هم مقايسه ميکند:
الف .طول ميلة  Sدر زمان  Tيک متر است
ب .ميلة  Sدر زمان  Tيک متر طول دارد.
چنانچه لحاظ اول ،مورد نظر و قصد گوينده باشد ،گزارة مذکور يعني (طول ميله  Sيک متر
است) ،يک حقيقت پسيني است و امکاني ،زيرا مي تواند در عالم ديگري چنين نباشد و طول
ميله ،کمتر يا بيشتر از آن حد خاص شود .ولي در لحاظ دوم ،گزارة فوق ،از قبيل گزارههاي
پيشيني است ،زيرا صدق آن برحسب تعريف است و دقيقاً به همين دليل ،ديگر امکاني نيست
بلکه ضروري است.
کاسولو معتقد است که کريپکي ،لحاظ اول را مدنظر قرار داده است ،ولي فرض و لحاظ اول،
خروج از پيشيني بودن مفروض است .وي بايد فرض دوم را مينمود که پيشيني است و در اين
صورت ،مشاهده ميکرد که پيشيني بودن ،با امکاني بودن ،قابل جمع نيست

(See: Casullo,

1987, p. 164-169).

پاسخ کاسولو مورد انتقاد استاد الريجاني قرار دارد؛ چرا که کاسولو لزوماً چنين فرض ميکرد
که مشير بودن ،فقط به مقدار خاصي از طول که معين باشد ،ممکن است و مبتني بر همين فرض،
مي گفت فهميدن اينکه ميله در عالم کنوني ،آن حد معين را دارد يا نه ،تجربي است (لحاظ اول).
اما چه منعي هست که اشاره به حدي از طول باشد که ميله در واقع دارد و در آن صورت علم ما
به منطبق گشتن طول ميله با مقداري که دارد ،قبلي است و نه بعدي و امکاني هم هست يعني ميله
ميتوانست اين طول را نداشته باشد .پس اشکال کاسولو وارد نيست:
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به نظر ميرسد که در کالم کاسولو ،مطلبي خلط شده است؛ گويي اگر وصف ،مشير باشد،
حتماً بايد مشير به حدي از طول باشد که در ذهن متکلم ،حاضر است و در اين صورت ،واجد
بودن  Sنسبت به اين حد خاص ،علمي بعدي خواهد بود؛ در حالي که مشيريت وصف طول ميلة
 Sبه نحو کامالً مختلف ديگري قابل تصوير است :مشير به حدي از طول باشد که  Sفيالواقع
داراست ،ولو اينکه اين حد دقيقاً در نزد متکلم و در ذهن او حاضر باشد؛ در اين صورت قضية
طول ميلة  Sيک متر است ،مورد علم قبلي ماست ،چون طبق قرارداد و تعريف ،چنين است و در
عين حال ،ممکنه است ،چون در عوالم ديگر ممکن است طول ميلة  Sيک متر نباشد( الريجاني،

ص. )144 -145
استاد الريجاني در عين حال معتقد است که پاسخ ذيل ،براي جلوگيري از نقد کريپکي
ميتواند کفايت کند؛ زيرا وقتي وضع ميشود که" طول ميلة  Sدر زمان  Tيک متر است" آيا در
وقت قرارداد و وضع ،اين گونه قرار داده شده که " طول ميلة  Sدر زمان  Tدر همة جهانهاي
ممکن يک متر است"؟ يا اينکه چنين قرار داده شده که " طول ميلة  Sدر زمان  Tدر جهان فعلي
يک متر است"؟ اگر وضع به صورت اول تنظيم شده است ،علم ما به اينکه طول ميلة  Sدر زمان
 Tيک متر است  ،علم پيشيني ضروري است؛ زيرا معقول نيست در عالمي از عوالم با فرض شکل
قرارداد فوق ،طول ميلة  Sدر زمان  Tيک متر نباشد؛ يعني با وجود چنين شکلي از قرارداد ،نفي
يک متر بودن از ميله ،تناقض آميز است.
ليکن اگر قرارداد بهصورت دوم تنظيم شده باشد ،ميتوان گفت گويندهاي که بعد اين
قرارداد ،ميگويد " :طول ميلة  Sدر زمان  Tيک متر است" چه مقصودي از گفتة خود دارد؟ آيا
مقصود وي آن است که طول اين ميله در زمان  Tدر همة عوالم ممکن ،يک متر است يا فقط در
اين عالم؟ اگر احتمال اول ،مطرح گردد بايد گفت علم ما به اين سخن نه پيشيني و نه ضروري
است؛ زيرا مستند سخن گوينده ،چيزي بيش از قرارداد نبوده و محتواي قرارداد ،يک متر بودن
ميله در جهان فعلي است و اگر مقصود گوينده از گفتة خود ،احتمال دوم بوده باشد ،آنگاه گزارة
گفته شده ،ضروري پيشيني است زيرا معني ندارد که با فرض اينکه طول ميلة مورد نظر در زمان
 Tيک متر است ،گفته شود ممکن است اينچنين نباشد( رک .همان ،ص.)146-147
البته مخالفت با کانت در مالزمة بين ضرورت و پيشيني بودن در نقد اول ،صرفاً از راه ارائة
نقض در مو رد معرفت پيشيني امکاني بوده است حال آنکه منتقدان ،از راه نقض به معرفت پسيني
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ضروري نيز مي توانند ناقض تالزم بين پيشيني و ضرورت گردند که کريپکي در نقد دوم خود،
چنين رويهاي را اتخاذ نموده است.
 .2 .5پاسخ به نقد دوم کريپکي

وي در نقد دوم خود چنين بيان ميکند که به فرض که بپذيريم که هر قضية پيشيني ،ضروري
است ،اينگونه نيست که هر قضية ضروري ،پيشيني باشد .به عنوان نمونه ،اگر باور شما به يک
گزاره ،براساس وثاقت ،توجيه شود آنگاه توجيه شما در باور به آن گزاره ،پسيني خواهد بود.
بنابراين اگر اعتماد به وثاقت ،بتواند ما را در پذيرفتن يک گزارة ضروري موجه کند آنگاه ممکن
است ما در باور به حقايق ضروري از «توجيه پسيني» برخوردار باشيم .ليکن مالزمة دوم -مالزمة
از سوي ضرورت به سوي پيشيني بودن -چنين امکاني را براي ما مجاز نميشمارد (.رک.
استيوپ ،ص.) 59-60
 .3 .5پاسخ استيوپ به نقد دوم

استيوپ در پاسخ به اين اشکال معتقد است که ما ميتوانيم اين نکته را مطرح کنيم که وقتي
گزارة خاصي را مد نظر قرار ميدهيم بايد بين جملهاي که بيانگر آن گزاره است و خودگزاره
که توسط آن جمله بيان ميشود فرق بگذاريم .اجازه دهيد جملهاي که يک قضية منطقي را بيان
ميکند «فرمول» بناميم .وقتي شما از قول فردي معتبر و کارشناس رشتة منطق درمييابيد که يک
فرمول خاص درست است ،اين اشکال پيش ميآيد که آنچه شما در باور به آن موجهيد ،فرمولي
است که يک حقيقت را بيان ميکند .اما شما در باور به خود آن حقيقت موجه نيستيد؛ زيرا که
واقعاً آن را نفهميدهايد .اما اينک بايد بپذيريم که فرمولهايي منطقي وجود دارند که صدق آنها
را فقط منطقدانان بسيار برجسته ميتوانند دريابند؛ در حالي که مردم عادي حتي نميتوانند
گامهاي اوليه را براي فهم معناي آن بردارند .اگر کالم يک منطقدان برجسته را دربارة صحت
يک فرمولِ اينچنيني ،بپذيريم در اين صورت ما در باور به صدق آنچه فرمول مذکور بيان
مي کند موجه نيستيم بلکه صرفاً در باور به اينکه يک فرمول معين ،حقيقتي را بيان ميکند موجه
خواهيم بود( رک .جوادي و غفاري ،شمارة  ، 55ص.)4
 .6تفکيک ميان " پيشيني بودن علم به گزاره " و پيشيني بودن علم به جهت ضرورتِ گزاره "

از جمله تفکيکهايي که در بحث تالزم ميان ضرورت و گزارة پيشيني بسيار حائز اهميت است،
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تفکيکي است که کاسولو ميان درک صدق گزاره و درک صدق جهت گزاره قائل شده است؛
ارزش صدق گزاره ( الف  ،) 1ام ري است که مربوط به مطابقت يا عدم مطابقت گزاره با واقع
است؛ و اين ،امري غير از مطابقت يا عدم مطابقت جهت گزاره با واقع است ( الف ) 2؛ به عنوان
نمونه ،علم به اينکه " الف ب است " غير از علم به اين است که " ضرورتاً الف ب است "؛ در
صورت پذيرش اين تفکيک ،محصول اين تفکيک نيز به نحو طبيعي پذيرش خواهد شد که دليل
و منشأ علم براي هر کدام از اين دو ،ميتواند از يکديگر تفکيک گردد؛ به اين معنا که يکي
پسيني و ديگري پيشيني باشد؛ به نظر کاسولو ممکن است که گزارهاي ،ارزش صدقش از ناحية
تجربه احراز گردد و بدين ترتيب ،گزارة پسيني باشد ،ليکن جهت آن گزاره -که ضرورت
باشد -از ناحية تجربه معلوم نگردد ،بلکه به نحو پيشيني محرَز گردد:
در انتها ،نه کانت و نه کريپکي تفکيکهاي الزامي براي تمرکز دقيق در مبحث تعيين نحوة
ارتباط ميان ضرورت و پيشيني بودن گزاره را بهکار نگرفتهاند؛ و لذا هر کدام از دو موضع،
متضمن اشتباهي مهم است؛ کانت نتوانسته است ميان معرفت ارزش صدق يک قضيه از يک سو
و معرفت به جهت کلي آن از سوي ديگر ،تفکيک نمايد؛ اين کمبود در تحليل ،سبب شده است
که وي نتواند تشخيص دهد که مقدمة بنيادي استدالل وي که ميگويد :تجربه به نميآموزد که
چيزي ،بايد چنان باشد ،صرفاً ( الف  ) 2را اثبات مينمايد و نه ( الف  ) 1را (Casullo, 2003,
p. 194-195).

نتيجه

 .1معرفت پيشيني به معرفتي گفته ميشود که وابسته به تجربه به معناي حس ظاهر نيست .اين معنا
شامل تجربه به معناي اعم نميشود ،چرا که در اين صورت ،تقسيم معرفت به پيشيني و پسيني،
ممکن نخواهد بود.
 .2ضرورت ،به معناي وجوب است که يکي از مواد ثالث مطرح در علم منطق است.
.3تفکيک ميان ضرورت عيني و ضرورت گزارهاي هيچگونه ثمر و نتيجة عيني ندارد.
 .4به نظر مي رسد که ميان معرفت پيشيني و ضرورت ،رابطة مالزمه برقرار است؛ يعني هر معرفت
پيشيني ،لزوماً ضروري نيز است؛ ليکن در اينکه معرفت پسيني نميتواند حاوي ضرورت باشد
 ضرورت به معناي ماده ،نه به معناي جهت -و ضرورت منحصر در معرفت پيشيني است،محل اشکال است ،هر چند ضرورت به معناي جهت ،تالزم با پيشيني بودن معرفت دارد.
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يادداشت
1. apriori & a postriori knowledge
2. axioms

 .3البته تعبير اصول بديهي براي اکسيوم ،نبايد ما را با اصول متعارف يا اصول موضوعي مصطلح
در رياضي و هندسه که نيازمند اثبات هستند ،هرچند اثبات ناشده پذيرفته ميشوند ،به اشتباه
اندازد.
4. de re necessity
5. de dicto necessity

در دانش منطق ميان جهت و ماده فرق نهاده شده است؛ مادة قضيه ،به کيفيت نفساالمري
نسبت ميان موضوع و محمول در خارج اطالق ميشود ،اعم از اينکه کسي آن را بفهمد يا
نفهمد؛ ليکن جهت قضيه ،به کيفيت نسبت ميان موضوع و محمول از منظر ناظر به واقع و
فهمندة واقع اطالق مي شود .از اين رو ممکن است که جهت ،متفاوت با ماده باشد ،هر چند
نبايد مخالف با آن باشد.
 .6توماس آکويناس در يکي از کتب خويش ،به تحقيق در زمينة سازگاري يا ناسازگاري علم
پيشين الهي با اختيار انسان پرداخته است .از منظر آکويناس ،طبق علم پيشين ،خداوند متعال به
افعال انسانها ،از پيش واقف است؛ ليکن همگان ميدانيم که علم خداوند در هر حال،
خطاناپذير است؛ بنابراين:
 )1هر انساني که خدا (از پيش) ميداند که او خواهد نشست ،پس خواهد نشست.
صادق است؛ ليکن آکويناس ميگويد که ما جملة فوق را به دو گونه ميتوانيم تفسير کنيم.
 )2ضرورتاً صادق است که هر شخصي را که خدا مي داند که مي نشيند ،مي نشيند.
 )3هر انساني را که خدا مي داند که مي نشيند ،ضرورتاً داراي وصف نشستن است (نشستن
براي او ضروري است).
به بيان آکويناس ،جملة(-)2که مبين ضرورت جملهاي است -صادق است ،ليکن جملة
( -)3که بيانگر ضرورت شييي است -نادرست است ،و جبرگرايان براي تصحيح عقيدة
خويش ،به جملة ( )3نيازمندند.
 .7عبارت يکي از اين دو محقق محترم ( دکتر سعيدي مهر در مقالة جهت جملهاي و جهت
شيء) تقديم ميشود " :اعتراض فوق ،وارد نيست زيرا چنين مي نمايد که در مثال پلنتينگا،
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عبارت «آنچه را که در نظر دارم» به عنوان يک توصيف معين با کارکرد توصيفي به کار رفته
است ،ولي از آنجا که در جهان کنوني ،تنها عدد  17است که توصيف مزبور را ارضا مي
کند ،مدلول اين توصيف در جهان کنوني  ،همان عدد  17است".
 . 8براي فهم سخن فوق ،حتماً به تفکيک ميان ضرورت و درک ضرورت ،توجه دقيق شود.
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