
 
 
 
 
 
 
 
 

 به نام خدا





 

 
 
 
 

 سينانخستين دورة گفتارهاي ابن
 فلسفه دانشجویی-گروه و انجمن علمی

 دانشگاه تربیت مدرس
 مجموعه: داود حسینی سرویراستار

 

به  شناسي معاصرنگاهي از منظر معرفت

 ر سنت اسالميد «معرفت»تعاريف 

 
 
 
 
 
 

 رضا اكبري 
 ادق )ع(دانشگاه امام صاستاد گروه فلسفه، 

 
 فر: رضا درگاهیتقریر

 : امیرحسین زادیوسفیتحقیق
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 «سیناگفتارهای ابن»دوره نخست  نامه ویژه
 1395سفند اانتشار  - 1394 سفندابرگزاری 

 

، سدانشگاه تربیت مدر فلسفه دانشجویی-انجمن علمی صاحب امتیاز:

 دانشگاه تربیت مدرس تماعیجا و یگمعاونت فرهن

 حاتم معلممدیر مسئول: 

 اسالمیمحسن سید سردبیر: 

 

 فر و امیرحسین زادیوسفیویراستاران: رضا درگاهی

هیئت تحریریه: داوود حسینی، سید محسن اسالمی، امیرحسین 

 دهقانزادیوسفی، سینا ساالری، رضا 

 داود حسینی«: سیناگفتارهای ابن»سرویراستار مجموعه 

 سخنران: رضا اکبری

 فر رضا درگاهی: تقریر

 امیرحسین زادیوسفیتحقیق: 

 
www.jphil.ir

telegram.me/tmuphil 

tmu.philosophy@gmail.com

 زا 05/10/1394ه تاریخ ب 193/د28965شماره نشریه دارای مجوز  این

 است.مدرس  یتدانشگاه ترب یو اجتماع یمعاونت فرهنگ

 

 

 

 

 
 سخن سردبیر

های رسمی آنکه به اسم و رسمبی« سیناگفتارهای ابن»

کند توانست جمعی از اهالی فلسفه را گرد هم آورد و  تکیه

فرصتی فراهم کند تا سخنی عرضه و به نقد گذاشته شود. 

 1394 دکه در اسفنخوشحالیم که ماحصل دورة نخست 

فراتر از تشریفات صرف است و مکتوب حاضر  رگزار شدب

 فقط یکی از ثمرات آن. 

این برنامه به کوشش گروه و انجمن علمی فلسفه دانشگاه 

مدرس برگزار شد و به ویژه مدیون کمک این عزیزان  تربیت

های گروه است: دکتر داود حسینی که بخش عمده فعالیت

مدیون حضور و همکاری اوست؛ سینا ساالری که با پیگیری 

ها فر که سخنرانیو مداومت خود راهگشاست؛ رضا درگاهی

دار شد؛ را پیاده کرد و ویرایش علمی متن را عهده

دیوسفی که در تنظیم و تحقیق متن زحمت امیرحسین زا

فراوانی کشید؛ و البته دکتر رضا اکبری که با ارائه این 

 ها ما را مدیون لطف خود کرد. سخنرانی

به ویژه از حاضران در این جلسات سپاسگزاریم که از 

و حضور در جلسات  یگردها و مراکز پژوهشی دانشگاه

مدی افرمجانی اکبر احمشارکت داشتند، از جمله علی

مؤسسه پژوهشی اسداهلل فالحی ))عالمه طباطبایی(، 

مهدی عظیمی و عبدالرسول کشفی حکمت و فلسفه(، 

)دانشگاه تهران(، محسن زمانی و امیر صائمی و محمود 

های بنیادی(، بابک مروارید و ساجد طیبی )پژوهشگاه دانش

عباسی و رضا دارابی )واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد(، 

 شان در اینامذکر نعزیزانی که یگر دهمه ، و انهومن قربانی

 گنجد. مختصر نمی

 سید محسن اسالمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادداشت سرویراستار علمی!ی
)یا بعد از ناهار نشسته بودیم در حال خوردیم ناهار می

کسی گفت:  ناگهان کهپراکنی، درست یادم نیست( ایده

دان های تحلیلیبیایید سمیناری راه بیندازیم که در آن آدم»
« ای!عجب ایده: »گفتم« حرف بزنند.خودمان ی سنت درباره

اشت، المللی نداش نمونه بیننبود که ایدهتعجبم به خاطر این 
د کنند. چنبلکه به خاطر این که چرا ما نکنیم وقتی همه می

 طرح زدیم که چطور باشد بهتر است. تا اینکه به چیزی شبیه 

 بار.سالی یک -« سیناگفتارهای ابن»آن رسیدیم که االن شده 
 االمللی است، چرحتا در سر هوای این گذشت که ایده بین

که زود چنین  –و داریم  –بستیم  نباشد؟ امید اشبرگزاری

  که نگفتنش به. دارداش داستانی گذاریجریان نامشود! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

نخست را به که  گفتاربود که  این در آن روزها داستان دیگر

د که طلبیها کم نبودند اما زمان بود. مردی میبسپاریم. گزینه
دکتر  ،چنین تعهدی بدهد؛ آن هم برای سه ماه بعد. باالخره

 دل –دوست، همکار، برادر بزرگ و استاد من  –رضا اکبری 
خست گفتار ن ( پذیرفت.که )یا شاید دلش دریا بود و به دریا زد

نیکی، باشد که در ار شد؛ در خیال ما بهبرگز 4931در اسفند 

نداشته اهمیتی چندان  شاید اشدرواقع –خیال دیگران نیز 
 .باشد

نخست یک  گفتارسال و اندی، و از  اکنون از آن ناهار یک

ر د گفتارهانخست  یحاصل دوره؛ چقدر زود! گذردمیسال 
مشام  درکه بوی عود دل ماست » دست شماست، روی کاغذ؛

ی ایهدریغ مگزار باشم که بیاز دکتر اکبری سپاس باید« شما.

فر دوست قدیم گرمابه و از رضا درگاهی ؛شد گفتارهااعتبار 
 ،که بی منت کرد آنچه کرد. از امیرحسین زادیوسفی ،گلستانم

از  ؛رساند علمی متن را به این سطح آراستگیکه منت نهاد و 

ز ا ؛پراکنی تا برگزاری با من بودساالری، که از ایده سینا
و از  توانی.اسالمی که وقتی هست یعنی می سیدمحسن

ی دانشجویان و همکاران و دوستان حاضر در گفتار همه
 «های شماست.کاین نواها از نفس»نخست، 

اکنون که این یادداشت را  –ی برگزاری گفتار دوم در آستانه

های خودش. منت خدای با نوش و نیش ؛مهستی –می نویسم 
ی همان دوم بماند برای مکتوبه گفتارتشکر برای راست و بس. 

 گفتار.

 داود حسینی
هزار و سیصد و نود و پنجدهم اسفند یک  

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس
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 اتیممباحث مقد
 

در سنت اسالمی است و تالش  كه برای این بحث انتخاب شده است، تعریف معرفت موضوعی
هی گاشناسی جدید به آنچه در سنت اسالمی در این باره وجود دارد، ناز منظر معرفت کنیممی

 بیفکنیم.
 گرایانه نسبت به معنایاین تلقی درون غالباًانتخاب این موضوع این بوده است كه  علت

الحاصلة من الشيء عند العقل يا  هالعلم هو الصور»ی وجود دارد كه: در سنت اسالم)معرفت( علم 
این تعریف متبادر به اذهان است. تعریف  ( و معموال۱4ً .، ص.ق .ه ۱4۱۲ یزدی،« )عند الذهن
با مباحث منطق و برهان در سنت اسالمی متبادر است، تعریف یقین  اننزد آشنای دیگری كه

 «اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع» گونه تعریف شده است:این است. در مباحث برهان، یقین
 .(۱۲۲1 .، ص.م۱991 ی،)تهانو
 والًهای بسیار متعددی از معرفت وجود دارد كه معمدر واقع در سنت اسالمی تعریف اما

ستخراج ها ااند، و شایسته است بدانها توجه شود. بایسته است كه این تعریفمغفول واقع شده
اند، قرار گیرند و مورد تحلیل واقع شوند، شوند و در شبکة مفهومی كسانی كه آنها را ذكر كرده

 دستیابی است.هایی از آنها قابلشود كه چه نتایج و خروجی خصتا مش
های ها عرضه خواهد شد، بازخوانی و بازسازی این تعریفدر این بحث و محور آنچه هدف

 هاییها و تحلیلتعریف در آنها ذكر شده است. در ضمنِاست كه گوناگون و شروط معرفت 
 نسبت به تعریف ها نیز اشاره خواهیم كرد، كه هرچند ظاهراًكه ارائه خواهد شد، به برخی بحث

باط ها بنگریم، با تعریف معرفت ارتتر بدانرسند، اما اگر عمیقتر به نظر میفرعی یمعرفت قدر
 دارند.

در باب این موضوع وجود دارد. این سه دیدگاه را در اینجا به اجمال دیدگاه اصلی  سه
 كنیم، اما در ادامة نوشتار فقط دیدگاه نخست را به تفصیل بررسی خواهیم كرد.معرفی می
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 داندنياز از تعريف میرا بی (علممعرفت )ديدگاهی كه  ـ الف
 یااست؛ چرا كه علم را به گونه ناپذیرییفتعر یدگاهاز طرفداران د یدر موضع یراز فخر

به  نه ،داندیم ناپذیریفآن را تعر یف،از تعر نیازییب یلدلبه ،یبه عبارت داند؛یالتصور میهیبد
دو  ،یفعلم از تعر نیازییب ایبر یفخر رازمواجه است.  یبا مشکل یفشتعر این دلیل كه

 كند.استدالل ارائه می
 

 اول استدالل
 انیبه ب داند؛یخودش را م داشتنكه وجود داندیم یهركس ،مثالً. داندیكه م داندیم یكسهر ـ۱

ه ك داندیم یكس: هریگرد یبه وجود خود علم دارد. مثال این كهعلم دارد به  یكسهر یگر،د
 .یستن یاكه در وسط در داندیكه م داندیمو  یستدر آسمان ن داندیم

م به : علیامستلزم علم به هر دو طرف نسبت است. ) یگر،د یزبه چ یزیعلم به انتساب چ ـ۲
ن حاصل م یبرا یكه علم دانمیاگر م ،یننسبت است.( بنابرا یننسبت فرع بر علم به طرف

 به خود و هم به علم خود، علم داشته باشم. یداست، هم با
 به علم، علم دارد. یكسپس هر -3
 

علم دارد و به علم  یعلم است. هر كس یقتعلم، متأخر از مقام حق یفمقام تعر ،بنابراین
 یزن ترقیدق توانیاستدالل را م اینالبته  ندارد. یعلم لزوم یفتعر ینعلم دارد. بنابرا یزخود ن

 كرد. یبندصورت
و  میعلم ندار یفبه تعر یازین یم،علم دار نداده است كه چرا اگر علم به یحتوض یراز فخر
 یدر پ . البته اكنونشویمیدچار اشتباه نم یمكه در آن هست اییحالت ذهن یستیچ یصدر تشخ

رورة انه بالض يعلمکل احد  ان» است: ینچن یو عبارت .یستیمن یاستدالل فخر راز یاعتبارسنج
ه عالما بکون یالبحر، و العلم الضرور هلج يالسماء و ال ف يعل یسانه ل يعلموجود نفسه و انه  يعلم

. فلمّا ینعالم بکال الطرف يءش يال يءعلم باتصاف ذاته بهذه العلوم. و العالم بانتساب ش یاءبهذه االش
 ی،ز)فخررا «العلم حاصالً یهبماه یحاصالً، کان العلم الضرور یهبهذه المنسوب یکان العلم الضرور

 (.4۲1 .، ص.ق .ه ۱4۲1
 دیرا دارم، هم با یژگیو ینكه ا دانمیو م دهمیاگر دانستن را به خود نسبت م ،بنابراین

 مفهوم علم را بدانم و هم متعلقش را بشناسم. 
م و آنچه بدان عل یمعلم دار یمكه: از كجا بدان یمنقد كن یناستدالل را چن ینا یمبخواه اگر

 افتاد. یمخواه یتعلم است؟ آنگاه در چاه شکاك یم،دار
 

 دوم استدالل
لم . اگر من ندانم كه عیستكه علم چ یمبدان یدعلم، نخست با یفتعر یبرا گویدیم یراز فخر

ه علم ك دانمیارتباط برقرار كنم. من م شود،یكه از علم عرضه م یفیبا تعر توانمینم یست،چ
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این  یبرا شود،یعلم عرضه م یبرا یفی. آنگاه كه تعرشوندیو همة امور با علم آشکار م یستچ
زارة خود را با گ یتكه وضعتا پس از آن یستبدانم كه علم چ یدرا بفهمم، با یفتعر ینا كه
العلم  عدا ما» است: ینا یفخر راز یر. تعبامیدهكه آن را فهم یابمعلم در نظر گرفتم، در یفتعر
 ی،وسط :المحصل یصتلخ ضمندر  ی؛ )فخر راز«کاشفا له يکونان  یستحیلاال به؛ ف ينکشفال 

كاشف از  یزیپس محال است چ شود؛یبا علم منکشف م یزیهر چ]( ۱55 .، ص.ق .ه ۱415
 [خود علم باشد.

 واسطة امربه تواندیواسطة علم مکشوف شود، پس خود علم نمبه یزیقرار است هرچ اگر
 نیاستدالل چن ینا بندیصورت واسطه دور الزم خواهد آمد. یکبا  یرامکشوف شود؛ ز یگرید

 است:
 
 وجود دارد كه كاشف از علم است؛ یزیفرض: چـ ۱
 شود؛یتوسط علم مکشوف م یزیهرچـ ۲
 (۲و۱توسط علم مکشوف شده است؛ )از  یزپس آن چـ 3
 (3و۲پس آنچه توسط علم مکشوف شده است، كاشف از علم است؛ )از ـ 4
 دور است. ینپس علم كاشف از خود علم شده است؛ و اـ 5

 .رسیمیمکشوف بودن، به دور م یمعنا یلبا تحل بنابراین
 

را در سنت ما دربارة علم نشان  یمتفاوت یاند و نقد آن، وجود مبنادو استدالل نقد شده این
علم خلط كرده است. در  یقتمفهوم علم و حق یانم یاست كه فخر راز ینا یبرخ نقد .دهدیم

، در مقدمة دوم ،ینعلم. بنابرا یقتنه حق گوییمیم علم، دربارة مفهوم علم سخن یفمقام تعر
 و در مقدمة اول، شود؛یعلم مکشوف م یقتبا حق یزیهر چ یعنیعلم مورد نظر است،  یقتحق

حد  ،ینهست كه كاشف از مفهوم علم است. بنابرا یزیچ یعنی ست،مفهوم علم مورد نظر ا
 یراالزم نخواهد آمد؛ ز یزن یتناقض ،ور ینا از ،و یستوسط تکرار نشده است و استدالل منتج ن

مفهوم  انیم یزبر اساس تما ی،به استدالل فخر رازطور خالصه، به ،دور شکل نگرفته است. پس
 علم پاسخ داده شده است. یقتو حق
گاه از ن رسدیاست كه به نظر م ینا ،زندیرا دربارة علم رقم مفوق كه دو نوع نگاه  یاکتهن

اما  كرد. یکدو تفک ینا یانم توانیو نم یستعلم ن یقتجز حق یزیمفهوم علم چ یفخر راز
 یننچ یقائل شد. در نگاه فخر راز یزعلم تما یقتمفهوم و حق یانم توانیم ،ناقدمطابق نگاه 

دالل فخر به است یاشکال ینچن ینعلم. بنابرا یقتهمان حق یعنیو علم  یستممکن ن یکیتفک
 او را نقد كرد.  یدگاهراه د یناز ا توانیو نم یستوارد ن یراز

 اتیاز اقسام ضرور یکیچاند كه در هرا ذكر كرده ییهامثال یاتضرور یمتکلمان برا یبرخ
 اتیاز اقسام ضرور یکی یلذ توانیعلم به خود را نم مثالً. گیرندینم یجا یلسوفاناز منظر ف

جزو مشاهدات  نیعلم به حاالت ذه یراز یست؛ن یزقرار داد. علم به خود مصداق مشاهدات ن
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 دانمیم این كهبر حافظه است، مانند  یمبتن یهاعلم به گزاره ،یگراست نه علم به خود. نمونة د
 یشپ یقةآغاز تحقق جهان دو دق دانمیم یاراسل(،  یهاوجود داشته است )بحث یشجهان از پ

كه  اتییضرور اماما جزو اقس اند،یضرورو  یهیبد یزها نعلم ین(. اپالنتینگانبوده است )مثال 
 .گیرندیاند قرار نممطرح كرده یلسوفانف

 گیرد؟یعلم دارم، جزو كدام دسته قرار م یزعلم ن ینعلم دارم و به ا مبه خود این كه حال
و همة  یستو استدالل ن یفتعر یازمندن یعنیاست؛  یهیبد كامالًعلم به خود  یاز نظر فخر راز

پاسخ داد: گاه الزم است به  ینچن یبه فخر راز توانمی .یابندیعلم را در خود م ینها اانسان
 یحاالت ذهن یانم توانندیاست و نم یافتهآنها رشد ن یشناخت هاییكه هنوز توانمند یافراد

خود را از هم جدا كنند. اما اگر  یتا بتوانند حاالت ذهن یمبده یبنهند، ابزار یزگوناگون خود تما
 .رسدیبه نظر م یحصح یسخن فخر راز کنیم،سته از افراد را مالحظه ند ینا

ر آن ب ی. واندیشدیم گونهیندربارة همة تصورات، نه فقط علم، هم یاست فخر راز گفتنی
 انگارییهیبد»آن را  توانیكه م یدگاهد ینو دربارة ا اندیفاز تعر نیازیاست كه همة تصورات ب

لمان سخن گفته است. متک یلتفصخود به یو فلسف یمنطق یهاابدر كت ید،نام «تصوراتدر 
 اند.كرده یرا مطرح و نقد و بررس یفخر راز یدگاهد ینا موالًمتأخر مع

 
 داندناپذير میرا تعريف (علممعرفت )كه  ديدگاهی ـ ب

اند. نسبت داده یبه غزال را «آن یواسطهآن به یفبودن تعرعلم و ناممکن یانگارمبهم» دیدگاه
از راه  توانیكرد، تنها م یفتعر توانیگفته است علم را نم یالمستصفدر كتاب  یاند كه وگفته

ه گفت كه علم چ توانیتنها م یگر،د یانخارج كرد. به ب یستآنچه را علم ن یم،سبر و تقس
 یانعلم را ب یجابیا هاییژگیو توانیمیگفت علم چه هست. ما نم توانیو نم یست،ن یزهاییچ
 .یمكن

را  وسییفرفر یهادرخت یاند در سنت فلسفگفته مثالًاند. را نقل و نقد كرده یغزال دیدگاه
اس ( و بر اسشماریمیبر م یزو اقسام هر دسته را ن كنیمیم یم)جوهر را تقس كنیمیم یمترس
اركرد ك این كه ینعدر  بندییم. تقسكنیمیعرضه م یفراه، تعر ینفراهم آمده از ا بندییمتقس
 یمتوانراه ن ینرا از ا یدارد؛ هرچند شناخت كامل یزن یو اثبات یجابیدارد، كاركرد ا ایزبخشیتم

د رشد دار یا یو جوهر ماد یرمادی،غ یااست  یماد یاجوهر  گوییمیآنگاه كه م مثالً. یمفراهم كن
 یدارا یو جوهر ماد یست،حساس ن یاحساس است  یارشد،  یدارا یِندارد، و جوهر ماد یا

 یانواع جوهر یگرناطق( از د حساسِ یِنام ندارد، انسان )جوهرِ یانطق دارد  یارشد و حساس، 
دربارة شناخت انسان فراهم آمده است، هرچند  یزن یجابیا یحال نکات یندر ع شود،یم یزمتما

 باشد. یحداقل یشناخت
 هایگاهیدشود و با د یو ابعاد مختلف آن بررس یلتحل یغزال یدگاهدارد كه د یحال جا ینا با

 ناپذیریفیبه تعر یلیامسون( و ویستمقرن ب یل)اوا یچاردشود. در دورة معاصر، پر یسهمقا یگرد
دارد  یجا (.Williamson, 2002, p. 77) و (Prichard, 1909, p. 245) معتقدند)معرفت( علم 
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 یا یفخر راز یدگاهقابل انطباق بر د یزانچه مآنان تا  یهاو استدالل یدگاهد دشو یكه بررس
در سنت معاصر هست  یقابل بازخوان یعلم در سنت اسالم ناپذیرییفتعر یااست و آ یغزال

 .یرخ یا
 
 كندند و براي آن تعريف ارائه میدارا نيازمند تعريف می)معرفت( ديدگاهی كه علم  ـ ج

علم  گویدمیكه  یدگاهیاست. د یراخ یدگاهد ینهم یممقال بر آن متمركز ینما در ا آنچه
 .كندیآن ارائه م یبرا یزن یفیاست و تعر یرپذیفتعر

 یافتعلم  یبرا توانیم یفهشت تعركم آثار متکلمان مسلمان دست یانراستا در م ینا در
 :آیدیم یلكه به اجمال در ذ

 
 تعریفی كه مطابق آن، برای تعریف علم به دو شرط نیاز داریم: شرط باور و شرط صدق؛ ـ ۱
ته با گوید )البتعریفی كه افزون بر شرط باور و شرط صدق، از شرط اطمینان نیز سخن میـ ۲

 كه خواهد آمد(؛ تعبیرهای گوناگون، چنان
بته با تعبیرهای گوناگون، كند )التعریفی كه سه شرط باور، صدق و توجیه را مطرح میـ 3

 جزئی مشهور است،طور كلی همان تعریف سهكه خواهد آمد(؛ این تعریف، هرچند بهچنان
ای كه این به شبکة مفهومی ای وجود دارد كه عمدتاًهای عمدهدر جزئیات میان آن دو تفاوت

« نظریة صدق» ، از«صدق»جای تعبیر شده، ارتباط دارد. برای نمونه، به طرحتعریف در آن م
، ۱4۲3 ی،)آمد« اعتقاد الشيء علي ما هو علیه»گفته شده است:  مثالًسخن به میان آمده است، 

(؛ پس در بطن بیان شرط صدق، نظریة مطابقت در صدق نیز بیان شده است. یا 73.، ص۱.ج
( به كار رفته ۱4.، ص.م۲113 ی،)بغداد« او داللة ضرورةعن »جای شرط توجیه، تعبیر به
ای مبناگرایانه در بطن تعریف، بیان شده است كه نظریة توجیه مورد نظر، نظریه ،ت؛ بنابرایناس

است و مالك توجیه، مالكی مبناگرایانه است. صاحبان این تعریف و تعبیر آنگاه كه وارد 
هر یک از ضرورت و داللت شامل چه مواردی  هاند كاند، بیان كردهتوضیح این تعریف شده

شوند. در توضیحات آینده بیان خواهیم كرد كه از چه روی و به چه اعتبار از تعبیر می
جای اند؛ یعنی چرا بهبهره گرفته« موجِب»اند، یا چرا گاه از تعبیر ضرورت استفاده كرده

« و دلیلٍأ ةجازم مطابقٌ لموجبٍ إما ضرورٍاعتقادٌ »اند: ، گفته«باور صادق موجه»استفاده از تعبیر 
ها ای كه این تعریف(. این مفاهیم را باید در فضای فکری75-74 .، ص.ق .ه ۱3۲5 ی،)جرجان

 ارائه شده، معنا كرد و قرار داد.
تعریفی كه میان تعریف دستة دوم و سوم جمع كرده است، یعنی معرفت دارای شرایط باور، ـ 4

 ن است؛صدق، توجیه و اطمینا
كند. تعریفی كه شرایط باور، صدق، اعتقاد به عدم نقیض باور و استمرار باور را مطرح میـ 5

 بنابراین این تعریف نیز چهارشرطی است؛
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علم  ین كهاها، تا حدی با مسائل فلسفة ذهن مرتبط است، مانند سه دستة دیگر از تعریف تحلیل
 یابد. گاهی و چگونگی تحلیل آن، ارتباط میای در انسان است، و نیز با مسئلة آویژگی

 
ناپذیری های ویژگی ]نفسانی[ بودن، تمایزبخشی و نقضتعریفی كه علم را دارای خصیصهـ 1

 داند؛می
 كند؛تعریفی كه خصایص علم را آگاهی و تمایزبخشی معرفی میـ 7
متعلَق علم  یژگیو یناداند و به اعتبار یعلم را ویژگی ]نفسانی[ بودن م یصهتعریفی كه خصـ 8

 شود. یم یزخود متما یراز غ یاگردد یآشکار م
 

شود كه برخی از آنها قابل تحویل به برخی دیگر هستند، یعنی ها روشن میتحلیل این تعریف با
های دیگر تواند به تعابیر مورد استفاده در تعریفدر آنها از تعابیری استفاده شده است كه می

 بازگردانده شود.
 

 «العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند الذهن»در كنار هشت دسته فوق، تعریف مشهور ـ 9
نهم خواهیم پرداخت  یفعنوان تعر( نیز مطرح است كه بدان به۱4 .، ص.ق .ه ۱4۱۲ یزدی،)

 و ابعاد این تعریف را نیز بررسی خواهیم كرد.
 

آن  توانیم كه ــ گفت یفبه آن تعراگر بتوان ــ  هست یگرید یفتعر ،یفتعار ینكنار ا در
 العلم هو ما يصحّ ممن قام»كرده است:  یفتعر ینفورَك علم را چن . ابننامید «یمهارت یفتعر» را

 زی)علم آن است كه اگر موجود باشد، جا «به اتقان الفعل أی إحکامه و تخلیته عن وجوه الخلل
، .ق .ه ۱3۲5 ی،)جرجان ستوار باشد(است، متقن، محکم و اكه علم بدان قائم  یاست فعل كس

عل ناظر به ف یاست كه هر علم ینا یفتعر ینمتکلمان بر ا یاز اشکاالت برخ یکی (.73 .ص
و  ،باشد یگانهكه با عرصة عمل ب یستن یعلم یچباشد كه ه ینفورك ا مراد ابن ید. اما شایستن

 ینا یفرتع یندر ا یدباشد. شامیبا عرصة عمل مرتبط  ،باواسطه یا واسطهیب ی،نوعبه یهر علم
 یفعرت رسدیبه نظر م به هر حال،است.  ینبا عمل عج یاگونهبه یكه هر علم ستتر استنگاه م

ن م»گفته شود:  این كهمانند  كند،یصحبت م است و دربارة مهارت یمهارت یفمزبور، تعر
لم ع یفاز تعار اًرا اساس یفتعر ینا یدصورت، با یندر ا«. دانم كه چگونه دوچرخه را برانمیم

 مرسوم آن كنار گذاشت. یبه معان
بر كه  ،است )دیدگاه سوم(« علم پذیرییفتعر» یدگاهمعطوف به د یقتحق ینما در ا مساعی
د به گفته، بای. برای بررسی و تحلیل موارد پیشیمكردبرای علم ارائه  یفه تعرنُاساس آن، 

روند. نیز الزم است به تر به شمار میها و منابعی مراجعه كرد كه در سنت اسالمی كهنكتاب
 هستند. چند نمونة شاخص عبارتند از: تریپررنگآثاری مراجعه كنیم كه دارای شأن كالمی 
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 (.ق 331 .، نگاشتة اشعری )ممقاالت االسالميينـ 
را در شرح آن  انوار الملكوتحلی كتاب  ة(، كه عالم4 رن، نگاشتة نوبختی )متوفای قالياقوتـ 

 نوشته است؛
 (؛.ق 413 .، نگاشتة باقالّنی )ماالنصافـ 
ویژه جلد دوازدهم )از مقداری كه از (، به.ق 4۱5 .، نگاشتة قاضی عبدالجبار معتزلی )مالمغنيـ 

هایی ارائه و تحلیل ردازدپیگونه مباحث م( كه ایشان به ایناین كتاب به دست ما رسیده است
 كرده است؛

 ، نگاشتة قاضی عبدالجبار معتزلی؛شرح االصول الخمسةـ 
 (؛.ق 4۲9 .، نگاشتة عبدالقاهر بغدادی )ماصول االيمانـ 
 (؛.ق 431 .سید مرتضی )منگاشتة ، رسائلـ 
ای مختصر (. وی رساله.ق 451 .حزم اندلسی )مابننگاشتة ، الفِصَل في الملل و االهواء و النِحَلـ 

برداری متکلمان را توضیح دهد و نیز دارد كه در آن كوشیده است اصول اصلی مورد بهره
 حزم چاپ شده است(ابن رسائل مجموعه تحلیل كند )در

 یمش(؛ از آنجا كه شیخ طوسی .ق 411 .شیخ طوسی )منگاشتة ، التبيان في تفسير القرآنـ 
 است؛ رییدگر قابل معرفت دربارة كتاب این در متعددی هایبحث است، داشته فلسفیـكالمی

 ق(؛ 478، نگاشتة جوینی )م االرشادـ 
(. فخر رازی در جلد اول این تفسیر، .ق 111 .فخرالدین رازی )منگاشتة ، تفسير مفاتيح الغيب ـ

 چند صفحه را به بحث از معرفت اختصاص داده است؛
های متأخر ترین كتاب(، كه یکی از مهم.ق 1۲3 .الدین آمدی )م، نگاشتة سیفابكار االفكارـ 

هایی كه دربارة نظریة معرفت در سنت اسالمی به است. بخشی از این كتاب در یکی از كتاب
 ترجمه و نقل شده است؛  زبان انگلیسی نوشته شده است )انتشارات بریل(، عیناً

و شرح آن،  المقاصدو شرح آن،  المواقفهای كالمی مرسوم، مانند كتابو پس از اینها، ـ 
تب كالمی گونه مباحث را در كبیشتر این ،اند. بنابراینگونه مباحث پرداختهتفصیل به اینبه

 توان پیگیری كرد.در سنت اسالمی می
أخر های متباند، حتی برخی كتاها پرداختههای علم اصول نیز به این بحثدر برخی كتابـ 

كنند كه در سنت هایی را ارائه میپردازند، تعریفعلم اصول، آنگاه كه به تعریف علم می
 كنیم.كالمی قدیم آنها را مشاهده می

ها توجه كرد، اتفاقا منابعی است كه در این زمینه منابعی كه در بحث كنونی باید بدان نوع
 گیرند.اند و مورد مطالعه و بررسی قرار نمیمعموال مغفول

 
گونه گزارش یآورجمع یشترب یدر مباحث فعل یماز ورود به بحث الزم است متذكر شو پیش

 ه دو دلیل.ب یم؛داشته باش یتو قطع یقین یادعا وانیمتیاز مواقع نم یاریو در بس گیردیانجام م
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ون چ یم؛رصد كن توانیمیاز مطالب را نم یاریبس یخیتطور تار ل، محدودیت منابع. مااو
مربوط  یهادر بحث یالمغن ۱۲عبدالجبار در جلد  یقاض مثالً. یستمنابع الزم در دسترس ما ن

م . گاه قائل معلویسته قائل آنها مشخص نرا مطرح كرده است ك یاتاز نظر یاریبه نظر، بس
برداشت خود را از سخن  یگراند یارا داشته و  اییهچنان نظر واقعاً یندهگو یاآ این كهاست، اما 

از  یبرخ آن وجود ندارد. خصوصاً یبررس یبرا یاست و راه یداند، محل ترداو ارائه كرده
 رییتکف هاییو گاه داور یاشاعره و معتزله است كه با بار مذهب یانم یهاها، از سنخ نزاعنزاع

اند فالن اشکال بر آنها كه بهمان نظر را دارند وارد است، تبّت گفتهیم مثالًاست.  شدهیهمراه م
 !یدیهما

نت س یهنگام بازخوان كننده است، به این معنی كه. زمان نیز عاملی محدودزماندوم، مسئلة 
در سنت  حاكم یو شبکة مفهوم یگفت كه بار فرهنگ توانینم یراحتبه ید،جد در سنت یاسالم

 ،یمبا آن مواجه یدكه در سنت جد یمسائل یاحاكم بوده است و  یزن یدر سنت اسالم ید،جد
 یسنت كالم یهااز بحث یاریاند. بسمواجه بوده نبا آ یاست كه در سنت اسالم یهمان مسائل
مبحث شکل گرفته و مطرح  یناشاعره و معتزله در ا یانو در نزاع م« اهلل یالنظر ف»در مبحث 

 یدیمحدود و مق یاربس یخاص شده و اهداف معرفت یلیرو گاه مباحث خ ینشده است. از ا
 متفاوت است.  یم،مواجه نو با آ جوییمیمد نظر بوده است، كه با آنچه امروز م

 
 پردازیم. تذكر این نکته نیز الزم است كهها اشاره شد، میهایی كه بدانبه بررسی تعریف اكنون

نوعی هایی نیز وجود دارند كه بهاند، اما تعریفگانة مزبور، تعاریف محورینُههای تعریف
د در بای ودسته قرار داد،  نُهتوان با قاطعیت آنها را جزو یکی از آن اند و نمیهایی مرزیتعریف

 این باره بیشتر اندیشید.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هادستة اول از تعريف
 مشتمل بر دو شرط باور و صدق(تعاریف ) 

  
كنیم. این تعریف برای علم عرضه شده ها را با بررسی دستة نخست آغاز میتعریف بررسی
 است:
 (.73. ، ص۱. ، ج۱4۲3 ی،)آمد« العلم هو اعتقاد الشيء علي ما هو علیه» -

(؛ ۱93. ، ص۱. ، ج۱419 ی،)تفتازان« علي ما هو به»... و در برخی متون چنین آمده است: 
-۱91۲عبدالجبار،  ی(، )قاض۱4. ، ص.م ۲113 ی،(؛ )بغداد19. ، ص.ق ه. ۱3۲5 ی،)جرجان
 (.۲94 .، ص.ق .ه ۱381 ی،(، )حل3۲8. ص ی،حزم آندلس(، )ابن۱3. ، ص.م ۱915

 بورند:مز یفتعر یهشب یزن یرز تعاریف
 ؛(4۱9 .ق، ص .ه ۱4۲1 ی،)راز «تبیین المعلوم على ما هو به»ـ 
 (؛ ۱9. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض «یهما هو عل يعل يءالش یتالعلم تثب»ـ 
 (؛ ۱9. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض «یهما هو عل يو اعتقادها عل یقةالحق یتالعلم تثب»ـ 
هو  ما ي: العلم اثبات المعلوم علهایفتعر یدر برخ یا) «ما هو به يعل يءالعلم اثبات الش»ـ 

 ؛(۱9. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی( )قاضبه
 (.4۱9 .، ص.ق .ه ۱4۲1 ی،)راز «ما هو به يالعلم تصور المعلوم عل»ـ 
 

هایی است كه برای معرفت در سنت اسالمی مطرح ترین تعریفتعریف یکی از قدیمی این
این  یالمغنی عبدالجبار معتزلی، كه با واسطه شاگرد ابوعلی جُبّائی است، در شده است. قاض

خی دهد. در برتعریف را به دو استاد خود، یعنی ابوعلی جُبّائی و ابوهاشم جُبّائی نسبت می
 اند.این تعریف را به معتزلیان نسبت داده یگر،های دكتاب
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این تعریف چند مفهوم محوری وجود دارد كه بایسته است مورد توجه قرار گیرند:  در
 «.علی ما هو علیه»و « شیء»، «اعتقاد»

انگارند، هرچند برخی اعتقاد را معادل مفاهیم اعتقاد، ادراك و علم را معادل می غالباً امروزه
ر معنای لغوی خود به كار رفته های نخستین علم، ددانند. اما مفهوم اعتقاد در تعریفعلم نمی

معرفت،  قزدن قلب به متعلَّمعنای گرهاست. بنابراین اعتقاد به« گره»معنای است. عقد در لغت به
ایم، برده را به كار« باور»هرچند در عنوان این دسته از مفهوم، تعبیر  ،به كار رفته است. بنابراین

از  طوری كه انسان بتواندی اطمینان نهفته است، بها، به گونه«اعتقاد»رسد در معنای به نظر می
ایم خود را مجاز دانسته هآن علم پیروی كند و خود را بدان پیوند زند. اما آنچه باعث شده است ك

های متأخرتر، شرط كه اعتقاد را معادل باور در نظر بگیریم، این است كه در برخی تعریف
مع »برای نمونه، پس از ذكر تعریف مزبور، تعبیر  ؛افزوده شده است اطمینان به همین تعریف

اند، كه توضیح خواهیم داد كه ( را نیز ذكر كرده۱4. ، ص.م ۲113 ی،)بغداد« سکون النفس الیه
 گرداند یا خیر. توان به همان تعریف اول بازا میآیا این تعریف دوم ر

ز قلبی در آن وجود دارد، و نیالقلب است، یعنی ارتباط نوعی عقدرا )كه به اعتقاد، بنابراین
توان خود را با امری می این كهای مفهوم آرامش و اطمینان وجود دارد، یعنی در آن به گونه
 بدانیم. باورتوانیم معادل مفهوم پیوند زد(، می

عتزله م در این تعریف، توضیحی متافیزیکی الزم است. معموالً« شیء»منظور از  كدر برای
گانه را مطرح جای تقسیم دوگانه، تقسیمی سهگفتند، بهسخن می یمبندی مفاهآنگاه كه از تقسیم

تة اند، در دسالوجودهایی كه تحقق پیدا كرده. ممکن«یمنف»و  «ثابت»، «موجود»كردند، یعنی می
رار دارند، ق «ثابتات»اند، در دستة الوجودهایی كه هنوز تحقق نیافتهگیرند. ممکنقرار می «وجود»

 گیرند. معتزلیان بهجای می «نفیم»الوجودها، كه ممکن نیست محقق شوند، در دستة و ممتنع
ردند. برا به كار می« الشیء»ها تعبیر كردند و برای منفیاطالق می« شیء»وجودات و ثابتات، 

 کلماندر سنت فلسفی اسالمی شیء مساوق وجود دانسته شده است، اما از منظر مت معموالً
الوجود را معتزلی، مانند ابوعلی و ابوهاشم جُبّائی، شیء اعم از موجود است و معدومات ممکن

(. Meinong, 1904) نیز شامل است. این دیدگاه شبیه دیدگاه ماینونگی در دوران معاصر است
گین نكوه طال س» ،توان گفتمی ، برای مثال،اشدرباره و، شیء است كوه طال ،از نگاه ماینونگ

 كند و اوصاف معینگونه اشیا را از عالم حذف می. البته راسل بعد از او با تیغ اكام، این«است
م اشینداشته ب« كوه طال»كند كه نیازی به شیء دانستن مفاهیمی مانند ای تحلیل میگونهرا به

(Russell, 1905 .)است، و از ای وجودی ، گزاره«كوه طال سنگین است»طابق تحلیل او، گزارة م
ای اش صادق باشد، گزارهدرباره« كوه طال»آن رو كه فردی در خارج وجود ندارد كه وصف 

 كاذب است.
ر دانستند. بر این اساس، تعبیالوجود را نیز شیء میمتکلمان معتزلی امور معدوم ممکن پس

چنین  فشیء در تعریف علم باید چنین معنا شود. این نکته باعث شد كه برخی بر این تعری
مانند علم به محال بودن اجتماع دو ضد، شامل  الوجود را،خرده بگیرند كه علم به امور ممتنع
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یء توان بر آن شالوجود است و مطابق مبانی معتزلیان نمیزیرا اجتماع دو ضد، ممتنع د؛شونمی
ف، تعری اطالق كرد، بل باید آن را الشیء دانست. این نقد موجب شد كه معتزلیان مدافع این

معنای لغوی، و نه اصطالحی، به كار رفته است. جالب آن در این تعریف به« شیء»بگویند كه 
اند و را تغییر داده« شیء»های بعدی، واژة این نقد و اشکال، در برخی تعریف سبباست كه به

اند، ردهده ك)یعنی آنچه بیان و ذكر شده است(، استفا« المذكور»، مانند یجای آن، از لفظی زبانبه
 كه خواهد آمد.تا هم شیء را و هم الشیء را شامل شود، چنان

تباه ساز اشتواند زمینهن میو همی ،قابلیت دو گونه خوانش را دارد «علی ما هو علیه» تعبیر
م كه دهندة شیء بدانیرا توضیح« علی ما هو علیه»شیء را متعلق به اعتقاد، و  این كه یکی. شود

دهد كه اعتقاد به شیء، كند؛ یعنی منظور این است كه علم آنگاه روی میص میاعتقاد را مشخ
گونه است. بنابراین متعلق ادراك، شیء است و گونه باشد كه شیء در عالم واقع آنبه همان

اس باشد یا نباشد. بر اس یگوید، كه آیا باور صادقدربارة گونة باور سخن می« علی ما هو علیه»
 دهیم. را جداگانه توضیح می« علی ما هو علیه»را جداگانه و « ءشی»این خوانش، 
شود. یمعلوم م اندی كه این تعریف را عرضه كردهدوم با توجه به توضیحات كسان خوانش

( ۱3. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض المغنیمانند قاضی عبدالجبار، كه دركتاب  یافراد
دهد، ما را به یاد نظریة و ابوهاشم جُبّائی نسبت می این تعریف را آورده و آن را به ابوعلی

 (.Wittgenstein, 1994) اندازندمی یفلسفـیمنطق ةرسالدر باب معنا در  تگنشتاینتصویری وی
 ، یعنی با اوصافی، مورد نظر استگونه كه در عالم واقع هستطابق این توضیحات، شیء آنم

 ، یعنی عالم زبانی، واحدویتگنشتاینی، در عالم ذهنگاه كه دارد، یعنی وضعیت امور. مطابق ن
، وصف گزاره نه شیء، و در عالم واقع هم وضعیت امور تحقق دارد. در ضمنِ ستمعنا گزاره ا
 گزاره داللتِ در ذهن نیز نام را داریم كه در ضمنِ؛ و در ضمن وضعیت امور، شیء تحقق دارد،

ضعیت امور. اگر بخواهیم در قالب اصطالحات و تناظر دارد با شیء در عالم واقع، در ضمنِ
توان اند و نمیفیلسكنیم، گویا شیء و نام از منظر ویتگنشتاین، معقول ثانی ف بیانفلسفة اسالمی 

یت یک وضع یک گزاره به یک شیء در ضمنِ ها نگریست. ما همیشه نام را در ضمنِنجداگانه بدا
قید شیء است، یعنی « علی ما هو علیه»نش، قید دهیم. بنابراین مطابق این خواامور اسناد می

گونه كه هست، مورد نظر است. پس علم، اعتقاد یافتن به شیء است، به اعتبار وضعیتی شیء آن
 باید صادق باشد. این كهكند به كه دارد. این اعتبار، اعتقاد را نیز مقید می

، آمده است« ما هو علیه علی»، توضیحی است كه در برخی متون برای دوم این خوانش مؤید
 ۱3۲5 ی،)جرجان« علي وجه ذلك الشيء متلبسٌ به في حد ذاته من الثبوت و االنتفاء»كه یعنی: 

بیر نگریم، هست یا نیست. البته تع(، یعنی به این اعتبار كه شیء، آنگاه كه بدان می19. ، ص.ق
تردید ایجاد كند؛ زیرا آنگاه كه تواند تا حدی در برابر این برداشت و خوانش می« فی حد ذاته»

اطی با شیء چه ارتب كه با این كاری نداریم بریم، یعنی دیگررا به كار می« فی حد ذاته»تعبیر 
رسد كه ، به نظر می«من الثبوت و االنتفاء»دیگر اوصاف دارد یا ندارد. اما با ضمیمه شدن تعبیر 
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یء را ای شگونهدر صدد آن است كه به« هعلی ما هو علی»چنین برداشت كنیم كه تعبیر  ازیممج
 شود. یای مقید مگونهمقید كند، و به این اعتبار كه اعتقاد به شیء ضمیمه شده، اعتقاد نیز به

شاره ا« نظریة مطابقت»و « صدق»به قید « علی ما هو علیه»رسد كه قید هر حال به نظر می در
اعتقادی در ذهن خود داریم و سپس در صدد  ،دارد و تعریف صدق را در خود دارد. بنابراین

یافتن مطابقت داشتن یا نداشتن آن با عالم واقع هستیم. اما نباید مطابقت داشتن یا نداشتن با 
عالم واقع را مطابق دیدگاه فلسفة مشائی بفهمیم؛ زیرا بیشتر متکلمانی كه این تعریف را عرضه 

آید، یعنی معتقد نیستند كه ماهیت به ذهن نمی ند كه هیچ چیزی در ذهن ماا اند، بر آنكرده
 هایركنم، كه مطابق تعبیمن ارتباطی است كه من با عالم واقع برقرار می آید. از نگاه آنان، علمِمی

گرایان معتقدند آنگاه كه به چیزی علم است. برون یی، به نوعی برونگراامروزی در باب محتوا
آید. از همین رو است كه در تعریف این دسته از متکلمان، یكنیم، تصویری در ذهن ما نمپیدا می

شود. همین آید، دیده نمی[ چیزی در ذهن میاین كه ]در فرایند عالِم شدنو « صورت»تعبیر 
 ن كهایرا متعلق به شیء بدانیم، نه « علی ما هو علیه»دهد كه تعبیر نکته نیز به ما اجازه می

شود و مطابق بودن یا ورت با عالم واقع مطابقت داده میآید و بعد آن صصورتی در ذهن می
 شود.نبودنش مالحظه می

ابوعلی و ابوهاشم جُبّائی و هم قاضی عبدالجبار چنین معتقدند كه در مقام علم چیزی  هم
 ی،( و )طوس۱۲۲5 .، ص.م ۱991 ی،)تهانو یابیمآید، بلکه با عالم واقع ارتباط میبه ذهن ما نمی

توان این نظریه را شبیه دیدگاه سهروردی در باب علم دانست. (. می۱55 .ص، .ق .ه ۱415
علم  قشود كه متعلَّنورانیت نفس باعث میشود، وی، آن هنگام كه علم حاصل می اهمطابق دیدگ

 آید. نیزبه ادراك ما در آید. از منظر سهروردی نیز در فرایند حصول علم، چیزی به ذهن ما نمی
رل مانند سِ یانیگرایابی برقرار كنیم، شبیه دیدگاه برونهای جدید مشابهتبحثاگر بخواهیم با 

ی به شود كه نگاه خاصیابیم، نوع نگاه ما باعث میمعتقد است وقتی به چیزی علم می هاست، ك
 یرسازیِعلم، تصو این كهعالم واقع داشته باشیم و چنین نیست كه چیزی در ذهن ما نقش بندد و 

 ذهنی نیست.
ه البته اضافه ب نامند،یم «اضافه یةنظر»متکلمان را در باب علم،  یةنظر سنت ما معموالً در

افة اض»از آثار خود به  یدر برخ یمتفاوت باشد. فخر راز یفخر راز یةتا با نظر ی،خارج یءش
(. او معتقد است كه صرف حصول 33۱و  3۲3 .، ص.ق .ه ۱4۱۱ ی،معتقد است )راز «یذهن

 دایبه آنچه در ذهن حضور دارد، پ یزن یتوجه ثانو یدبلکه با نیست،صورت در ذهن، معرفت 
در ذهن، معرفت  یزیبا صرف حضور چ یادر باب ادراك مطرح است كه آ ییهاشود. بحث

 .هم بدان معطوف شود یتوجه یدبا ین،نه، افزون بر ا یاو  شودیحاصل م
اند؛ دهمعتقد بو یممستق گراییمتکلمان مسلمان است كه به واقع یةنظر «یاضافة خارج» اما

ل به وجود قائ اساساً یشاناز ا یاریاند و بسنبوده یمعتقد به تجرد نفس انسان غالباً یشانا یراز
د. منظور انكردهیاستفاده م« روح» یراند، از تعببوده یزیاگر معتقد به وجود چ یااند، نفس نبوده

ته شود: گف این كهاست، مانند « خود»همان  برند،یگاه كه آن را به كار م، آن«نفس» یراز تعب یشانا
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 یسدربارة ادراك ح یعرف یاربس هاییلاست كه تحل یعیطب كامالً ،ینبنابرا«. نفسه یٌجاء عل»
 امری یستاست در خود حس، و قرار ن یدادیرو یادراك حس ،یشانداشته باشند. از نگاه ا

، هابحث ینمتکلمان در ا یلاز دال یکی ،رو ین. از ایاورداز مدرَك در ذهن ب یریمجرد، تصو
 یجهتن سوزد،یبسوزد؛ و چون نم یدآنگاه ذهن با یاید،است: اگر آتش به ذهن ب ینا برای مثال،

اگر  كه گیرندیم یرادا ینهم چن یلسوفانبه ف یشان. اآیدیهم به ذهن نم یزیكه چ گیریمیم
 یاز آتش خارج یدرستندارد، پس به یكه سوزانندگ آیدیاز آتش به ذهن م یزیچ گوییدیم

 (.۲8 .، ص.ق .ه ۱4۱3 ی،سوزاننده است )حل یآتش واقع یراز كند؛ینم یزن یتحکا
 یراه فرار ینعوارض، چن یانم یزاز تما یریگو با بهره محوریتبر اساس تفکر ماه فیلسوفان

به شرط وجودند.  یتعوارض است. عوارض ماه یدارا یت: ماهگفتندیبودند و م یافتهرا 
خود  یعوارض خارج یت، ماه شودیم یبه وجودِ ذهن یلتبد یآنگاه كه وجودِ خارج ،ینبنابرا

 كه در ذهن ی،آتش ذهن ،یناست. بنابرا یخود باق یبر جا یقتشدهد، هرچند حقیرا از دست م
 از عوارض یآتش بودن را دارد، خال یقتحق این كه یندر ع شود،یم یددر قالب صورت تجر ما

 ،یناست. بنابرا ی( آتش، مانند گرما و سوزانندگی)عوارض به شرط وجود خارج یخارج
 .سوزاندینم هنیبرقرار است، هرچند آتش ذ گرییتحکا

ت، در ذهن اس یزیمالزم با آمدن چ یافتن،بوده است كه اگر علم  ینمتکلمان ا یگرد اشکال
 گونهنی. اشودینم ینچن یهنگام درك كوه، سر انسان به اندازة آن كوه بزرگ شود، ول ،مثالً ،یدبا

كه متکلمان معتقد به وجود نفس  دهدیكه وجود دارد، نشان م یحاتیها، افزون بر تصراستدالل
نفس مجرد نزد متکلمان  یةاند. نظرل نبودهمجرد را قائ یوجود امر یعنیاند، انسان نبوده ایبر

به نفس  دیمف یخقرن چهارم( و ش یل)اوا یشده نبوده است. البته خاندان نوبخت یرفتهمتقدم پذ
(. اما در 389 .، ص.ق .ه ۱415( و )مقداد، ۱31 .ص ،.تایب ی،اند )طوسمجرد معتقد بوده

 را انجام دهد، وجود ندارد. یدجركار ت تواندیكه م یاغلب متکلمان نفس مجرد یوجودشناس
، «اعتقاد» قیدفوق، در این تعریف دو قید مطرح شده است؛  یحاتبا توجه به توض بنابراین،

 است.« صدق»گر كه بیان« علی ما هو علیه»است، و قید « باور»گر كه بیان
فراوانی  نتقادهایمورد ا« / علي ما هو به اعتقاد الشيء علي ما هو علیه»تعریف، یعنی  این

 .قرار گرفته است
اند، علم محسوب از اشکاالت این است: اعتقادهایی كه بر پایة تقلید حاصل شده یکی

شود بر پایة تقلید، اعتقادی آیند؛ زیرا میشوند، اما مطابق این تعریف، علم به شمار مینمی
م . باید تعریف علآوردمصاب و مطابق با واقع پیدا شود كه این تعریف آن را علم به شمار می

را خارج كند. پس این تعریف  شانسیآمده از روی خوشرصادق د باشد كه موارد ایگونهبه
 مانع اغیار نیست.

 ،اندگویی به این اشکال، یعنی عدم خروج اعتقاد مصاب ناشی از تقلید، گفتهمقام پاسخ در
 شود.ضیح داده میكه در زیر تو ــ دو خوانش دارد« ء علی ما هو علیهاعتقاد الشی»
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شرط الب «اعتقاد الشیء علی ما هو علیه»ی فقط یعن« اعتقاد الشیء علی ما هو علیه» نخست،
ورت، یا از روی ضر این كهیعنی البشرط نسبت به  ؛چگونه حاصل شده باشد این كهنسبت به 

 حاصل آمده باشد. مطابق توضیحاتی كه در جای ی دلیل یا از روی تقلید از متخصصاز رو
 و است، بدیهی بودن یاز روی ضرورت حاصل آمده باشد، به معنا این كه ،خود باید داده شود

آوردن حجت برای حصول آن است. نکتة  یاز روی دلیل حاصل آمده باشد، به معنا این كه
جدی این است كه بخش تقلید از متخصص، با فضایی دینی مطرح شده است؛ كسانی كه این 

اند بحث خود را در حوزة باورهای دینی برده اند،نین تقلیدی را مطرح كردهاند و چپاسخ را داده
و منظورشان از متخصص، تنها شخص پیامبر اعظم )ص( است. از نگاه آنان پیامبر متخصص 
است و با عالم باال ارتباط دارد. آنان برای توجیه این دیدگاه خود به دالیل دینی، مانند برخی 

 اند اگر نتوانیم به پیامبر اعتماد كنیم واند و بر این اساس گفتهكردهآیات قرآن كریم تمسک 
توانیم ی میكس توانیم تقلید كنیم و بر چهنتوانیم از ایشان تقلید كنیم، دیگر از چه كسی می

. ، ج.ق ۱4۱1 ی،حزم آندلسحزم عرضه كرده است )ابناین پاسخ و دیدگاه را ابن .اعتماد كنیم
تقلید از پیامبر كرده است. او بر این  در( و او تقلید از متخصص را محصور 338-3۲8. ، ص۲

 تصریح جایز ندانسته است. اساس تقلید از دیگران، مانند تقلید از مجتهد را به
ارائة این خوانش، یعنی البشرط دانستن تعریف از چگونه حاصل آمدن اعتقاد،  ،عین حال در

برخی  در این كهشده است برای  یاگانة مزبور، زمینهای سههیعنی البشرط بودن نسبت به راه
ها، كه تصریح ذكر شود، كه بدین صورت دستة سوم از تعریفهای بعدی این شروط بهتعریف

ن بر شرط باور و صدق مطرح گیرد و در آنها شرط توجیه نیز افزومی کلذكرش گذشت، ش
 اند.ر و صدق را ذكر كردهالبته بیشتر متکلمان تنها دو شرط باو ــ شودمی

 ةاعتقاد الشيء علي ما هو به، سواء کان عن ضرور» حزم چنین است:از عبارات ابن بخشی
له و خلقه لذلك المعتقد  و جلّ عقل، او عن برهان استدالل، او عن تیسیر اهلل عزّ ةحس، او عن بديه

غیر از پذیرش وی  كنیم كهمشاهده می (.33۲. ، ص۲. ، ج.ق ۱4۱1 ی،حزم آندلس)ابن« في قلبه
ور را در قلب انسان ایجاد لطف االهی با كه: اینكندص، بحث دیگری را نیز مطرح میاز متخص

و اگر چنین شود، یعنی خداوند باوری را در قلب كسی ایجاد كند، او در داشتن این  ،كندمی
مشابه این بحث هست. برای جیه، در باب تو یانهبرونگرا های جدیدِباور موجه است. در نگاه

كند، ح میا مطرر گرایییعتای فراطبگونه ه پلنتینگا در نقد كواین دارد، وهایی كبحثمثال، در 
آورد. البته در عبارات مورد بحث، حس االهی به كار نرفته است، به میان میسخن از حس االهی 

 این كهكند، بدون لم را ایجاد میمطلب مطرح شده است كه خداوند در قلب انسان ع یناما ا
الزم باشد خود انسان از حس یا عقل خود استفاده كند و كاری انجام دهد. این تعبیر كه علم به 

ادار معن كامالًآید، كه در توضیحات آینده دربارة ضرورت بیان خواهد شد، لطف االهی حاصل می
ل خداوند است؛ یعنی علم چیزی است عنوان یک ویژگی، فعاست؛ زیرا متکلمان معتقدند علم به

كند، حال گاه آن را از راه ابزار ایجاد كه در عالِم ایجاد شده است و آن را خداوند ایجاد می
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د، كنكند، كه یا ضرورت حس است یا بداهت عقلی، و گاه آن حالت را بدون ابزار ایجاد میمی
 كه تعبیر لطف دربارة آن به كار رفته است.

تَیَقُّن الشيء علي ما هو علیه عن برهان اولي او راجع الي » حزم چنین است:دیگر ابن عبارت
 (.4۱3 .، ص.م ۱98۱ـ۱981 ی،حزم آندلس)ابن «اولي او عن اتباع صادق قام البرهان علي صدقه

بیر به كار رفته است، نیز تع« تیقن»جای اعتقاد، تعبیر در این تعریف به كنیم كهمشاهده می
 هایضرورت به كار نرفته است. تعبیرهای دیگری هم وجود دارد كه ضمن بحث از تعریف

 دیگر، در جای مناسب خود، بدان اشاره خواهیم كرد.
ظر را البشرط در ن تعریف باال كه باید افزون بر دارا بودن دو شرط باور و صدق، آن شبیه

 لمغنیاتعریفی است كه در  ــ تواند شروط دیگر را در بطن خود داشته باشدكه می ــ بگیریم
. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض« ةکل اعتقاد صحیح بحجة وقع ام بغیر حج»ذكر شده است: 

 ین كهاد. معنای تواند حاصل استدالل باشد و یا بدون استدالل فراهم آیمی لمع ،(. بنابراین۱8
دهیم تواند بدون استدالل حاصل شود، به فضایی كه این تعریف را در آن قرار میعلم می

 كنند وهای بعدی كه بیان خواهند شد، این قید را به صراحت ذكر میگردد. اما تعریفبازمی
خی ند و برآیها با استدالل فراهم می. اگر بپذیریم كه برخی علمكننداجزای آن را تحلیل می

اقع ها اگر با دلیل وها، باید مشخص گردد كه كدام گزارهبدون استدالل، با توجه به تنوع گزاره
ها اگر بدون دلیل واقع شوند، اشکالی در كار نخواهد شوند، اشکالی در كار نیست و كدام گزاره

ند كه دهو توضیح می افزایندآنجا كه چنین ابهامی وجود دارد، این شرط را می از ،بود. بنابراین
هایش را ذكر های ضروری چیست و نمونههای كسب گزارهبه چه معناست و راه ضروری دقیقاً

 .كه در ادامه بدان خواهیم پرداخت كنندمی
 يعل يءالعلم هو الفعل المدرِک للش: »گیردیم یدسته جا ینهست كه در ا یزن یگرید تعبیر
 یفعل و كنش برا یردر آن از تعب كه (؛۲۱. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض «یهما هو عل

ه دست ب یرا چه كس یفتعر یناند كه اجالب است. معلوم نکرده یارعلم استفاده كرده است. بس
كه آن را از  دهیمیذكر شده است، به خود اجازه م یالمغنداده است، اما از آنجا كه در كتاب 

حث كه ما را به ب گرددیباز م« فعل متولّد»به بحث  یفتعر این .یمنبدا یانمعتزل هاییفتعر
به ارادة فاعل انجام شده و چه  انجام شده از فعلِ یچه بخش این كهو  كندیوارد م عملفلسفة 

سنگ  ینو ا كندیرا پرتاب م یسنگ یكسوقتی  ،مثالً. یستاز آن مستند به فعل فاعل ن یبخش
و  مستند به آن شخص است یشهشکستن ش یاآ ،ندشکیو آن را م كندیبرخورد م اییشهبه ش

است: كدام فعل را فاعل باواسطه انجام  ینا یگرد پرسشی نه؟ یارا شکسته است  یشهاو ش یاآ
اده آن را انجام ند یماًفعل باواسطه، كه فاعل مستق یعنی« دفعل متولّ» واسطه؟یداده و كدام را ب

در پرتاب سنگ، حركت دست فعل  ،مثالًاز فاعل باشد.  یرونباست. فعل باواسطه آن است كه 
 اند.افعال باواسطه یگر،د یجسم هاست و حركت سنگ و برخورد آن ب واسطهیب
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 ر،یگاست و تمام افعال د یتانسان، ن واسطةیمعتقدند تنها فعل ب یاناز معتزل برخی
اند، نه حالت. در فلسفة ذهن معاصر هنگام كرده یقرا فعل تل یتن یشانا یناند. بنابراباواسطه

. اما دهندیقرار م. . . و  احالت، احساسات، باوره یهاآنها را در دسته ی،ذهن یاتهو یبنددسته
ت كه بحث اس یز. دربارة فعل ندهدیاست كه انسان انجام م یفعل یتن یانمعتزل یدر نگاه برخ

وارد  یبترت ینو بد كند،یم یجادانسان خود آن را ا یا شودیبا خواست خداوند انجام م یاآ
د. یرقرار گ یشتریاست كه محل تأمل ب یستهبا یفتعر یناساس، ا ین. بر اشویمیكسب م یةنظر



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهيفدستة دوم از تعر
 (، و اطمینانصدق ،مشتمل بر دو شرط باورتعاریف )

 
دستة دوم تعاریف، افزون بر قید باور و قید صدق، قید اطمینان نیز وجود دارد. باید دید كه  در

توان دست یافت. ای میهایی كه از قید اطمینان شده است، به چه نتیجهبر اساس تحلیل
توان همه را مربوط به همین دسته دانست. با تعبیرهای گوناگون وجود دارد كه می هاییتعریف

 ایم. مورد از این تعبیرها را به دست آورده هشتما 
ه ، ذكر كردهشرح االصول الخمسها، كه قاضی عبدالجبار آن را در در یکی از تعریف البته

 است، تنها قید باور و اطمینان ذكر شده است:
و معناها ما يقتضي سکون النفس و ثلج الصدر و طمأنینة  ان المعرفة و الدراية و العلم نظاير،»ـ 

 (.۲۱ .، ص.ق .ه ۱4۲۲عبدالجبار،  ی)قاض« القلب
اند. این تعبیر از آن رو در اینجا آمده معنا دانسته شدهمعرفت، درایت و علم هم اینجادر  

است كه در این باره كه آیا معرفت و علم به یک معنا هستند یا خیر اختالف نظری وجود داشته 
( دوازده یا سیزده 4۲1 .، ص۲. ، ج.ق .ه ۱4۲1 ،ی)راز مفاتیح الغیب یرتفساست. فخر رازی در 

مورد علم به كار برده و معنای هر یک را بیان كرده و تذكر داده است كه نباید آنها  رواژه را د
را با یکدیگر خلط كرد، مانند واژگان علم، معرفت، ذكر، حافظه، نور و مانند اینها. وی كوشیده 

های زبانی و یات قرآن و برخی را بر اساس تحلیلاست برخی از این واژگان را بر اساس آ
جای یکدیگر موجب اشتباه نشود. قاضی عبدالجبار لغت تحلیل كند تا كاربرد آنها به همراجعه ب

بر آن است كه واژگان علم و درایت و معرفت در فضای بحثی مورد نظر او به یک معنا هستند. 
سینه  معنای خنکی، به«ثلج الصدر»مطابق بیان او، علم آن است كه مقتضی سکون نفس است. 

ر و ثلج الصد» دغدغه و بدون اضطراب است. تعبیرهایكه انسان در آن بی یاست، یعنی حالت
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دهند. بنابراین علم آن است كه موجب آرامش ما سکون نفس را توضیح می« طمأنینة القلب
 شود.می

ت اینجا، سکون در برابر حرك گوید كه منظور از سکون درعبدالجبار سپس چنین می قاضی
نظور از بلکه م (،اراده نشده استدر متافیزیک مورد نظر است،  الباًغیعنی آن معنایی كه ) نیست

 ی)قاض كندشود. وی دو سناریو را مطرح میالنفس از آن اراده میآن، معنایی است كه در علم
 (: ۲۱ .، ص.ق .ه ۱4۲۲ بار،عبدالج

ده ( یک بار در نظر بگیرید زید در خانه در برابر شما حاضر است و شما او را مشاهالف
 كنید؛می

زید را در خانه مشاهده كنید، كسی به شما  این كه( و بار دیگر در نظر بگیرید كه بدون ب
 دهد كه زید در خانه است.خبر می

نی یع) ایدكنید، نسبت به علمی كه پیدا كردهكه خودتان زید را در خانه مشاهده می آنگاه
به شما خبر دهد كه زید در خانه است،  آرامشی دارید كه اگر كسی (،زید در خانه است این كه

گوید این آرامش، آرامشی است ناشی از اطمینان دیگر آن آرامش را نخواهید داشت. ایشان می
 ت.النفس مورد نظر اسای كه در بحث از علم و معرفت و بحث از علممعرفتی، البته آن طمأنینه

ود، لم آن است كه نسبت به متعلق خاز منظر قاضی عبدالجبار، در تعریف مزبور، ع ،بنابراین
بخشد. البته تعبیر متعلق در بیان ایشان نیست، اما از مثالی كه زده آرامش معرفتی به انسان می

شود كه آرامش و طمأنینه مربوط به متعلق علم و معرفت است، كه بدان اشاره شد، روشن می
 است.
وفان كمتر اند، اما فیلسبدان توجه كردهكند كه متکلمان سپس نکتة بسیار مهمی را بیان می او

توانیم مین غالباًاند: در بسیاری از مواقع، كاركرد تعریف، تمایزبخشی است. ما بدان توجه داشته
است  هدسینا نیز در منطق بیان كرگونه كه هست، روشن كنیم. ابنبا تعریف، حقیقت شیء را، آن

اگر در منطق از جنس و فصل سخن  ،ابراینكه شناخت حقایق اشیا برای ما متعذر است، بن
گوییم، منظور ما، جنس و فصلِ در صناعت منطق است، نه جنس و فصل حقیقی. این، نوعی می

ناطق  انسان را حیوان مثالًای برای اشیا معرفی كنند، بندیدانان است كه دستهمنطق یانقرارداد م
ان بت به دیگر موجودات معرفی كنند، تا بتوو وجه اشتراك و وجه افتراقی برای انسان نس بدانند

دهند، وجه اشتراك و افتراق انسان را از دیگر  بر اساس تعریفی كه از انسان به دست می
است؛ زیرا  فهمید. اما این تعریف، قراردادی موجودات تشخیص داد و معنای انسان را به دقت

 انیم حقایق اشیا را بشناسیم.توبه حقایق امور برای ما متعذر است و ما نمی یابیدست
گوید در بسیاری مواقع، كاركرد تعریف، تمایزبخشی است. بنابراین عبدالجبار می قاضی

مجاز خواهیم بود كه از هر مفهومی كه بتواند هدف تمایزبخشی را برآورده سازد، در تعریف 
و ما را  مور متمایز كندتواند معرفت را از دیگر ااستفاده كنیم. از نظر او بهترین تعبیری كه می

خاطر است. وقتی به چیزی علم داریم كه آسوده« سکون نفس»تا مفهوم علم را بفهمیم،  كندیاری 
قین سخن های آینده دربارة یایم. در بحثباشیم كه دربارة آن بر خطا نیستیم و به اشتباه نیفتاده
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. بررسی خواهیم كرد كه آیا شودخواهیم گفت. یقین، جنبة آرامشی است كه برای ما حاصل می
ن شناختی ، یعنی آیا منظور از یقین، آشناختی است، یا یقین معرفتاز یقین، یقین روان ظورمن

شناختی است، یعنی رسد، یا یقین معرفتاحساسی است كه من دارم و به نظر من چنان می
كه  تر استررنگهای فیلسوفان این بحث پ]آنچه به نظر من رسیده[ واقعی است. در تعریف

 .رداختبدان خواهیم پ
سخن از اعتقاد نیست، و بر اساس مثالی كه مطرح شد، یعنی  تصریحاً این تعریف اصالً در
توان زید را خود در خانه مشاهده كنم یا دیگری به من خبر دهد كه او در خانه است، می این كه

قید اعتقاد را نیز به این تعریف افزود و بر اساس مثال مطرح شده، این قید را از آن استخراج 
 كرد.

ودن شناختی بشناختی یا معرفتتواند در این تعریف محل بحث و نزاع باشد، روانمی آنچه
 مینان است.اط

در شش تعبیر دیگر از این دسته از تعاریف، به قید اعتقاد تصریح شده است. این شش  اما
است  ترین تعبیر آناند. مفصلاند، به هم نزدیکهای گوناگون به دست آمدهتعبیر، كه از كتاب

 كه سید مرتضی در یکی از رسائل خود بیان كرده است: 
ف )شری«. الشيء علي ما هو به مع سکون النفس الي ان تعتقده، علي ما اعتُقد الیه اعتقاد»ـ 

 ؛(۲71. ، ص۲. ج ،.ق .ه ۱415 مرتضی،
 عبارات دیگر، مختصرترند:

 ؛(۱55 .، ص.ق .ه ۱411 ی،طوس یخ)ش« الشيء علي ما هو به مع سکون النفس اعتقاد»ـ 
 ؛(۱۱ .، ص.ق .ه ۱4۱1 ینی،عبدالملک جو« )النفس الشيء علي ما هو به مع توطین اعتقاد»ـ 
، عبدالجبار ی)قاض« الشيء علي ما هو به مع سکون النفس الذی يختص به العلم اعتقاد»ـ 

 ؛(۱5. ، ص۱91۲-۱915
 .، ص۱. ، ج.تایب ی،)كراجک« الشيء علي ما هو به مع سکون النفس الي المعتَقد اعتقاد»ـ 

 ؛(3۱8
 .(71 .، ص۱. ، ج.ق .ه ۱4۲3 ی،)آمد «بأنّ المعلوم علي ما هو علیه الثقة»ـ 
كه گذشت، منظور از این تعاریف شرط باور، صدق و اطمینان مطرح شده است. چنان در

 های مربوط به علم و معرفت با آن سروكار داریم.سکون، سکونی است كه در بحث
ون النفس الي ان تعتقده، علي ما اعتُقد مع سک.  . ».عبارت سید مرتضی، چنین آمده است:  در

اعتقاد  این كهای باشد كه زایل نشود، یا گونهمنظور آن است كه اعتقاد حاصل آمده باید به«. الیه
 ضیحا تور« علی ما هو به»حاصل آمده، باید اعتقاد صحیحی باشد. گویا منظور آن است كه تعبیر 

 و تفصیل بیشتری دهد.
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ها، سخن از صورت و صورت حاصل در یک از این تعریفدر هیچنکته مهم است كه  این
كه گذشت، در نگاهی كه متکلمان به علم دارند، در فرایند حصول علم، چیزی ذهن نیست. چنان

 آید. به ذهن نمی
یرا نباید به معنای نفس فلسفی فهمید؛ ز را كه در این عبارات به كار رفته است، لزوماً «نفس»

اند؛ اند، معتقد به وجود نفس فلسفی نبودهبسیاری از این متکلمان كه این تعاریف را عرضه كرده
ستند ه گرایاند. غالب متکلمان متقدم دربارة حقیقت انسان، ماددانستهیعنی نفس را مجرد نمی

گونة . ایشان آیات قرآن در این زمینه را نیز بهو معتقد نیستند كه انسان دارای نفس مجرد است
 كنند.دیگری فهم می

آنجا  گویند ازمی مثالًاست.  شناختیزبان است كه دالیل آنها نیز در این بحث معموالً جالب
طریق  فالنی از» اش این است كهاللفظی، كه معنای تحت«مات فالن حتف انفه»شود كه گفته می

توان فهمید كه حقیقت انسان با رود، پس میاش بیرون میجانش از بینی، گویا «اش مُردبینی
ی دارد و خون زیادكردند كه انسانی كه زخم عمیقی بر میاو مرتبط است. یا مشاهده می فستن

این  گردد.گرفتند كه حقیقت انسان به خون او باز میمیرد. از اینجا نتیجه میرود، میاز او می
به  ند،كهای زبان عرفی است. آنان تعابیری را كه عرف از آنها استفاده میحلیلها از نوع تتحلیل

 قت انسان امری مادی استاند كه حقیاند و بر اساس آن نتیجه گرفتههمان معنای عرفی گرفته
 نه مجرد.
 ، یعنی علی«جاء عليٌ نفسه» این كهاست، مانند « خود»معنای در این تعاریف نفس به پس

 اطمینان بخشد. علم آن است كه به خود من ،علی آمد. بنابراین نه یعنی نفس خودش آمد،
ه به شرط صدق اشار« علی ما هو علیه»، تعبیر «الثقة بأنّ المعلوم علي ما هو علیه»عبارت  در

 كند. بنابراین سخنی از شرط باور به میان نیامده است.به اطمینان اشاره می« الثقة»دارد و 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هافيسوم از تعر دسته
 (، توجیهصدق ،شرط باور سهمشتمل بر تعاریف )

 
هم  نییع اند،یکمعرفت در دورة معاصر نزد یجزئسه یفاست كه به تعر یفیسوم تعار دستة

 ةها دربارها و نزاع. اصل بحثیهو هم جنبة توج ،هم جنبة صدق ،جنبة باور در آنها وجود دارد
 :یمكنیهاست، چند تعبیر را ذكر مدسته از تعریف ینا

 .(19. ، ص.ق .ه۱3۲5 ی،)جرجان« الشيء علي ما هو به و هو عن ضرورة أو دلیل اعتقاد»ـ 
  ؛(۱4. ، ص.م ۲113 ی،)بغداد« ةاو دالل ةما هو به عن ضرور يعل يءالش اعتقاد»ـ 

 کییاند )نسبت داده یذكر شده است و آن را به جبّائ یبغداد یماناصول االدر  یفتعر این
د از كه خو ،یاشعر یینمقاالت االسالم دراست(.  یفتعر ینهم یمنسوب به جبائ هاییلاز تحل

 آمده است: یرتعب ینبوده، ا یشاگردان جبائ
 .(5۲3. ، ص.ق .ه ۱411 ی،)اشعر «یلاو بدل ةما هو به بضرور يعل يءالش اعتقاد»ـ 
 یا یبوعلا ی،كدام جبائ گویدیرا به استادش نسبت داده است، البته نم یفتعر ینا یاشعر 

 دارد:  یگرید یرتعب حزمابن ابوهاشم.
  .(3۲8. ، ص۲. ج ی،حزم آندلس)ابن« و استدالل ةرورما هو به عن ض يعل يءالش اعتقاد»ـ 
 آمده است:  یرتعب ینكتاب المواقف ا در
 (.19. ، ص.ق .ه ۱3۲5 ی،)جرجان «یلما هو به و هو عن ضرورة او دل يعل يءالش اعتقاد»ـ 

 یهااند، و تفاوتذكر شده یبا الفاظ اندك گوناگون هایفتعر ینا بینیم،طور كه میهمان
 یکنزد یارمعرفت بس ینامروز یفكه به تعر یفیاما تعر پرداخت. یمدارند كه بدان خواه یاندك

 است:  یناست، ا
 (.75-74. ، ص.ق .ه۱3۲5 ی،)جرجان «یلاو دل ةجازم مطابق لموجب اما لضرور اعتقاد»ـ 
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م اعتقاد جاز»است:  ینا یجینسبت داده است. عبارت ا یرا به فخر راز یفتعر ینا یجیا 
 یحتوض یرا برا «یلاما لضرورة او دل» ،در شرح یجرجان شریف سید یرو م« مطابق لموجب

 (.75-74. ، ص.ق .ه ۱3۲5 ی،افزوده است )جرجان« لموجب»منظور از 
 یانبه م «استدالل»گاه سخن از  مثالًدارند.  ییهابا هم تفاوت یفرادسته از تع ینا تعبیرهای

كه در  فییدر دل تعر ،یناست. بنابرا یلطلب دل یمعناآمده است. استدالل از باب استفعال و به
است،  یللد یاینهفته است. آن كه جو یزن یكار رفته است، تالش فکر به« استدالل» یرآن تعب

نهفته  یانکته ینچن «یلدل» یردر تعب اما فراهم آورد. یزبه مطلوب را ن یابیمقدمات دست یدبا
ع اما در واق روند،یبه كار م یکدیگرو استدالل معادل  یل. البته امروزه در اصطالح، دلیستن

به خود كار داللت اشاره دارد. داللت مصدر است و  «یلدل»است.  یلطلب دل یاستدالل به معنا
 پس است. یهمان كار و تالش فکر وداشاره دارد. داللت خ شودیكه انجام م یبه خود كار

با  یفیظر تفاوت یناستدالل و داللت به كار رفته است، چن یل،كه در آنها دل یمختلف یرهایتعب
 استفاده شده است. «یلدل»از واژة  یرها،تعب ریشتهم دارند. البته در ب

 ینر عكه د ی،و فخر راز ،ذكر شده است یزن« جازم» ید، ق«اعتقاد» یددر كنار ق یر،اخ یرتعب در
 یفعرهنگام ت برهانهست، آن را ذكر كرده است. در كتاب  یزن یلسوفف ی،كالم یهاداشتن نگاه

ودن، م پرداخت. جازم بیعلم بدان خواه یفلسف یفتعر یدارند كه هنگام بررس یلیتحل یقین،
 دارد. یتعلم موضوع یفلسف یفدر تعر
مطابقت،  ةیشده است، كه بر اساس نظر یلتبد« مطابق»به « ما هو به یعل» یدق یر،اخ یرتعب در
 صدق است. یبه معنا كامالً

فه به در فلسكردن  یجابكند. ا یجابنوع اعتقاد را ا ینا یدبا یشده است كه عامل یانب نیز
خداوند  یلسوفانف یندبگو خواهندینمونه، متکلمان كه م ی. برایبخشضرورت یعنی رود،یكار م

 .انگارندیخداوند را فاعل موجَب م یلسوفانف گویندیم دانند،یرا فاعل مختار نم
 .یلدل ایضرورت است  یا كند،یم یجابكه اعتقاد را ا یگفته شده است كه عامل یرتعب ینا در

 نیمنظور ا یم،بفهم رود،یبه كار م یكالم یاتكه معموال در ادب ییرا به همان معنا یجاباگر ا
آن باور و اعتقاد وجود  یرشاز پذ یراه فرار یگرخواهد بود كه اگر ضرورت حاصل شود، د

 یلدل یل،است آنگاه كه دل یناست. همچن یاراد یرغ یصورت امر ینباور كردن در ا وندارد 
ورت كند و بدان ضر یجابآن اعتقاد را ا یل،و آن دل یمباش یافتهباشد و بدان دست  یمتناسب

كننده باشد یجابارزش دارد كه ا یلی: آن دلیدفهم یزن یگریگونة دنکته را به ینا شودیببخشد. م
 یداب یلدانست. دل یلدل توانیرا نم یزیهر چ ،صورت ینداشته باشد. در ا بخشیو ضرورت
 كند. البته وجه مطابق بودنش هم یجاداشته باشد تا بتواند اعتقاد جازم را در ما اد یحالت خاص

 است.  یخود باق یدر جا
 د،دانیبه صراحت باور صادق موجه را معرفت م یفتعر ینمالك، ا یندر نظر گرفتن ا با

 فیاست و صادق بودنش از نوع مطابقت. اما در تعر یانهكه البته موجه بودنش از نوع مبناگرا
ت، شده اس یرفتهدربارة آنها پذ اییهچه نظر این كهها نسبت به مؤلفه ینمرسوم، ا یسه جزئ
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. یگرد ینگاه یهداشت و در باب توج یانهگرادر باب صدق نگاه انسجام شودی. مدالبشرط هستن
مطابقت  یةظرصدقش ن یردر تعب یعنی یست،ن البشرط یهمزبور نسبت به صدق و توج یفاما تعر

 موجود است. یانهنگاه مبناگرا یهشتوج یرنهفته است و در تعب
 یكه امر یدر موارد این كهاند دربارة انجام داده یمفصل یارخواهد آمد، بحث بس چنانکه

 ریآویلدل یست،هرگاه ضرورت در كار ن یعنی یم،برو یلبه سراغ دل یدبا یست،ن یضرور
كه  دكنیمرتبط م یمعرفت ییگرایفهوظ یهانکته ما را با بحث یناست. ا یو حتم یرضرو
 یفیه ما وظاك یدگاهد ینپس از دكارت گرفتار آن است؛ ا یشناسند كه معرفتكیم یانب ینگاپالنت

 یرفتمع یفةوظ ینكار را انجام دهم و ا ینا یدمن با یعنی یم،آنها را انجام ده یدو با یمدار یمعرفت
و  دهدیام مانج یلغو یلیجالب است. او تحل یاربس پالنتینگا یلاقامه كنم. تحل یلرا دارم كه دل

كه مورد استفاده است، نخست توسط الك مورد استفاده قرار گرفته است،  «یهتوج»د واژة گوییم
شده قرار داده « عادالنه یداور»بوده و در ترجمة كتاب مقدس معادل  ینید یكه در واقع مفهوم

الح ص یمعناكلمه دربارة انسان كه به كار رود، به یندر تورات. ا« صَدَق»كلمة  یبرا یعنیاست، 
 یداور یمعنابه یشتراو عمل صالح انجام داد، و دربارة خداوند كه به كار رود، ب یعنیاست، 

 یداور»انجام شده،  ۱1و  ۱5از كتاب مقدس كه در قرن  یمزج ینگعادالنه است. در ترجمة ك
 اند.ترجمه كرده «یهتوج»را به  «عادالنه
خداوند است كه  یآمرزش از سو یمعنابه رود،یبه كار م «یهتوج»واژة  یرو وقت ینا از

الزم را  یطرا كه شرا یو افراد كندیعادالنه م یعادالنه است. خداوند داور یاز داور یناش
 . آمرزدیدارند، م

عنا كه م ینوارد كرد و به كار برد، بد یشناسرا در معرفت واژه ینالك ا گویدیم پالنتینگا
نباشد، مورد آمرزش قرار  ینو اگر چن یدداشته باش یلدل كنید،یآنچه باور م یبرا یدشما با
عادالنة خداوند دربارة شما آمرزش نخواهد بود و نزد خداوند  یداور یجةگرفت و نت یدنخواه

 یكه در بطنش نوع ینی،مفهوم د ینا بود. بعداً یدخواه شما ناموجه یعنیبود،  یدمقبول نخواه
 فوراً م،گویییسخن م یهشد و اكنون كه از توج ینعج یشناسهم هست، با معرفت انگارییفهوظ

او  كنار نهاد و یدمفهوم را با ینا گویدیم ینگارو پالنت ین. از اآیدیبه ذهن م آورییلمفهوم دل
قرار داد.  Justification یرا به جا Warrentكه دارد، واژة  ایگرایانهیعتبر اساس نگاه فراطب

Warrant ییموبگ خواهیمیضمانت دارد، نم یزیچ گوییمیاست. آنگاه كه م یفیتوص یمفهوم 
آنقدر خوب، مطمئن و بدون مشکل است كه آن را ضمانت  ییمبگو خواهیمیبلکه م ،«یدبا»
 .اییهاست نه توص یفیتوص یممفهو Warrent. مفهوم یمكنیم

 ایهینگاه توص كامالًكه خواهد آمد،  یحیبا توض ،«یلدل» یرنگاه متکلمان مسلمان، تعب در
ز ا یکی. یداقامه كن یلدل یدبا حتماً ید،را ندار یكه اعتقاد یدر موارد گویدیدارد و به شما م

فته كه گ یمنخست مطرح شده بود، از نظر گذراند یفكه به تعر یها را در اشکالنگاه گونهینا
بدان علم  نتوایو نم یستقابل قبول ن یرید،بپذ یاز كس یدتقل یرا از رو یبود اگر مطلب دهش

 .یدداشته باش یلآن دل یخودتان برا حتماً یدگفت و با
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 یمنك یكه بررس كندینکته مرتبط م ینمطرح شده است، ما را با ا ینجاكه در ا آوریدلیل
 یللد یتا در برابر آن، معنا یابیمرا در یمنظور از ضرور ید. بایستچ «یضرور»منظورشان از 

 روشن شود.
 یمعلم تقس كه شودیما گفته م یمنطق سنت یهاكتاب درتوضیحی در اینجا الزم است. 

و  یورضر یا ی،و كسب یهیبه بد شودیم یمتقس گویندیو گاه م ی،و نظر یهیبه بد شودیم
د خارج خو یاصل یگاهاز جا یعنی بریم،یصورت مترادف به كار مرا امروزه به یرتعاب ین. اینظر

 گونهینا یخیلحاظ تارجدا كنند. اما به یهیبد یررا از غ یهیاند تا بدشده یعنوان صرفاًشده و 
 ند.امورد استفاده بوده یبا لحاظ یکبوده و هر  یبار فرهنگ یواژگان دارا ینو ا یستن

 گیردیم قرار یشاندر شبکة فکر یشمندان،اند یگرشناسانة متکلمان، همانند دمعرفت مباحث
 معتقد است ی. متکلم معتزلدهندیخود قرار م یمباحث خود را در شبکة فکر گونهینو آنها ا

خود دارد. اما  یژةو ینگاه ید،انسان در افعال خود مختار است و لذا اگر از ضرورت سخن بگو
 جادیبلکه خداوند افعال انسان را ا یست،معتقد است انسان فاعل افعال خود ن شعریمتکلم ا

 را در یژهو ییمعنا ید،لذا اگر از ضرورت سخن بگو كند؛یاو را حاصل م هاییژگیو و كندیم
 یجادا ینا و خداوند فاعل شودیم یجادعلم در انسان ا ینظر خواهد داشت. از نگاه متکلم اشعر

 است: ینچن یاز علم ضرور یفشاساس تعر یناست. بر ا
 عن النفس بوجه من یهنف يمکنناال من قِبَلنا و ال  یناف يحصل یالعلم الذ یالضرور العلم» ـ

 ( ۲۲ .، ص.ق .ه ۱4۲۲عبدالجبار،  یقاض«.)الوجوه
ل است كه در ما حاص یذكر شده است: علم یعلم ضرور یاست كه برا یفیاز تعار یکی این

ا تا آن ر ایمیاوردهن یحصول آن استدالل یبرا یعنی یم،ندار یو ما در حصول آن نقش شودیم
 ،ینعرصه دارد و ا یندارد كه انسان در ا ینکته اشاره به كاركرد ین. ایمخود حاصل كن یبرا
ن علم آ یاگر نف یاگو یم؛كن یرا از خود نف یچنان علم توانیمیاست. ما نم اشیمعرفت یژگیو

 .ندكیم یو خودش خودش را نف شودیو خودمتعارض م یکالپارادوكس یاگونهممکن باشد، به
 دارد: یضرور یفدر تعر یزن یگرید یرعبدالجبار تعب قاضی

بار، عبدالج ی)قاض «عن نفسه بشك و ال شبهة و ان انفرد یهللعالم نف يمکنال  یالذ العلم»ـ 
 .(۲3 .، ص.ق .ه ۱4۲۲

كند و بخواهد آن را  یآن را از خودش نف تواندیآن است كه عالم نم یعلم ضرور یعنی
و زائل  تیسقابل برطرف شدن ن یزبا شک و شبهه ن یدر آن شک كند. علم ضرور یاقبول نکند 

ر در ممکن است آنقد یزن یعلوم نظر یاعتبار آمده كه: برخ ینبه ا« و ان انفرد» یر. تعبشودینم
منفرد  یصادق باشد. اما علم نظر« عن نفسه یهللعالم نف يمکنال »شان كه درباره شندما راسخ با

كم تدس یحصول علم نظر یاست. برا یمبتن یضرور یبر علم یتباالخره در نها یراز یست،ن
 یتنباشد، و مب یزتک گزاره ن یچنان است كه اگر حت یدو علم موجود باشد. اما علم ضرور یدبا
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از  یداقمص یچمزبور ه یفكرد. البته تعر یآن را از خود نف توانینباشد، نم یریگعلم د یچبر ه
 است. یگام بعد یق،مصاد یان. بدهدیبه دست نم یعلم ضرور
 دارد: یگرید یدر جا یزن یگریمشابه د یرعبدالجبار تعب قاضی

 .ه ۱4۲۲ار، عبدالجب ی)قاض« عن نفسه بوجه من الوجوه یهالعالم به نف يمکنال  یالذ العلم»ـ 
 (.۲3 .، ص.ق
 استفاده كرده است.« بوجه من الوجوه» یرشک و شبهه، از تعب یجابه ینجادر ا

 كرده است: یفتعر ینرا چن یعلم ضرور باقالنی
 ۱4۲3 ی،)آمد «یال]المخلوق[ عن االنفکاک عنه سب يجدال  نفس المخلوق لزوما يلزم یهو الذ»ـ 

 (. 81 .، ص.ق .ه
را  یعلم ینرا از خود جدا كند و اگر چن یعلم ضرور یوجه یچبه ه تواندیمخلوق نم
 همواره با او هست. یگرداشته باشد، د

 :بینیممی یاقالنرا نیز در ب یضرور یفتعر یبرا یرتعب پنجمین
 ی،الن)باق« معلومه يدفعه و الشك ف يمکنهمما لزم انفس الخلق لزوما ما ال  ی]العلم[ فالضرور»ـ 

در آن شک  توانندیآن را از خود دفع كنند و نه م توانندیم نه ــ (9۲ .، ص.ق .ه ۱4۲5
 كنند.

مکن م یاز آنها شک در علم ضرور یبا هم دارند. مطابق برخ یفیظر یهاتفاوت یرهاتعب این
در علم  شک اساساً یگرد ی. و مطابق برخشودینم یعلم ضرور یاست، اما شک باعث نف

هرچند وقوع شک باعث  دانند،یم یرپذرا شک یعلم ضرور یناممکن است. پس برخ یضرور
 است. یرناپذشک اساساً یعلم ضرور یگرد یو مطابق برخ شود،ینم یزوال علم ضرور

رفت است و خلق شدن مع یكالم اشعر یدر فضا یر،تعاب یگراز د یشدارد كه ب یریتعب آمدی
 دارد: یتموضوع یاردر آن بس

 .ه ۱4۲3 ی،)آمد« بالنظر و االستدالل یلهتحص يللمخلوق عل هال قدر یهو العلم الحادث الذ» ـ
 (.81ص. ، ۱. ، ج.ق

با نظر و استدالل  تواندیو مخلوق نم كندیم یجادعلم، حادث است و خداوند آن را ا ینا
 ادشانیجا ینةعلوم، نظر و استدالل زم یكه در مورد برخ شودیمعلوم م ینكند. بنابرا یجادآن را ا

 یفتعر . پسیستندن یزن گونهینعلوم ا یاما برخ كند،یم یجادشانو بعد خداوند ا كندیراهم مرا ف
 قرار داده است.  ینظر مرا در برابر عل یبه مقابل است و علم ضرور یفتعر یر،اخ

هست كه  ینزاع یهمتکلمان اول یاناما م دانیم،یم یرا همان علم اكتساب یامروز علم نظر ما
 ند،اینظر هایاكتساب یاست كه برخ یننظر ا یک. یرخ یاو بالعکس،  اندیاكتساب هایهمة نظر یاآ

 .اندیامدهاز راه نظر حاصل ن هایاكتساب یاما برخ
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ه نشده است. آنگاه ك یینكه مصداق آن تع یدیممطرح شد و د یعلم ضرور یفتعر ینجاتا ا
رو روبه یبجال هاییبندبا دسته رویم،یمتکلمان م یدگاهاز د یعلم ضرور یقمصاد یینبه سراغ تع

 . شویمیم
، محسوسات یات،: اولشمارندیمرا بر یهیاتشش دسته بد معموالً فیلسوفانبرای مثال، 
 یوعنرا به یهو بق دانندیرا اصل م یاتو مجربات. اول یاتمتواترات، حدس یات،مشاهدات، فطر

خود را در  یخطاها توانیمیكه با عقل م دهدیم یحتوض سیناابن .دانندیهمراه با حکم عقل م
باز  گیریم،یخود را در نظر م یكه حاالت درون یز. در مشاهدات نیمده یصمحسوسات تشخ

 تریحضور عقل جد ،یاتمجربات، متواترات و حدس یات،عقل ناظر است. در فطر یتهم در نها
در مورد  ،مثالًوجود دارد.  یاستدالل مخف یندوگیم یهیاتبد یدر مورد برخ اساساً است.
بار خود، هستند كه به اعت یاتتنها اول ،ینپنهان وجود دارد. بنابرا یاسدر آنها ق :اندگفته یاتحدس

. خود دانندیاالوائل م یاول یا یاالقضارا ام «یضینامتناع اجتماع نق»اصل  یزن یات. در اولاندیهیبد
ود ب ین. ااندیرفتهمدرّج بودن را پذ یزن یاتاولن در مورد یلسوفاف دهدینشان م یرتعب ینا

 .یهیاتبه بد یلسوفاناز نگاه ف یاخالصه
دالجبار، عب یعبدالجبار )قاض یاند. قاضكرده بندییمتقس یگرید یهامتکلمان به گونه اما
 : داندیرا بر سه دسته م یات( ضرور۲4-۲3 .، ص.ق .ه ۱4۲۲
 مبتدءاً؛ یناف یحصل( ما ۱
 یقٍ؛عن طر یناف یحصل( ما ۲
 .است( یقطر یهكه شب یزی)چ یقٍطر یمجر یجریعن ما  یناف یحصل( ما 3

دستة دوم، محسوسات است. ابزار  ،یناست. بنابرا یاز راه ابزار حس ،«یقعن طر»از  منظور
 محسوسات را علم متکلمان اصالً یبرخ بینیمیم است. بعداً یرونراه ارتباط ما با ب ی،حس
 سانیکعلم و ادراك را  یرتعاب . ما معموالًكنندیآن استفاده م یادراك برا یرو از تعب دانندینم

 یاست برا یبل راه آید،یدر ذهن نم یزیواصل شدن. در ادراك چ یعنیم. ادراك انگاریمی
در راه رفتن و واصل شدن.  یعنیراه. ادراك  یعنیدر لغت « دَرَك»از خود. واژة  یرونارتباط با ب

 .گیریمیز راه حس خود با عالم واقع ارتباط مما ا
 یمانند علم به حاالت خود است. برا آید،یحاصل م «یقالطر یمجر یجریما »از راه  آنچه

 بیم،یاواسطه الزم است كه علم به ذات است. اگر علم به خود ب یکحصول علم به حاالت خود، 
 یاهبه خود مقدم است بر آگ ی. پس آگاهیمكن یداعلم پ یزبه حاالت خود ن توانیمیبدان واسطه م

 خود. التبه حا
 یافتم،هرگاه به خودم مراجعه كردم، خودم را ن گویدیم یشخص ینهمانیدر بحث ا هیوم

 یدرپیپ یهاما حالت گیردیم یجه. او سپس نتیافتمرا در خود  یبرخالف دكارت، و همواره حالت
. ودشیم یداما پ یاست كه به مدد حافظه برا یتوهم« خود». یمندار« خود»به نام  یزیاما چ یم،دار
 یمارباالخره ما خود د این كهو در  یستن یمطلب نزد من قطع ینا گویدیدر آخر كتابش م البته

 (.Hume, 2012م )دار یدنه، ترد یا
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 یاول حاالت خود را. قاض یا یابیمیاول خود را م یااست كه آ یبحث ینا ،هر حال در
واسطة آن، حاالت خود را درك و بعد به یابیمیر بر آن است كه نخست خود را معبدالجبا

 نینه به مع ینجابه كار رفته است، معنادار است. حال در ا ینجاكه در ا« حال»كلمة  خود .كنیمیم
نه موجود  كه یزیچ یصفت برا یعنیبه كار رفته است،  یانمورد نظر معتزل یملکه، بل به معنا

عد ب یابمیاست و نه معدوم، مانند علم به عالم بودن خود، نه علم به صفت علم خود. خودم را م
 موجود در یعلم امر یراز یست؛مطرح ن ینجام هستم. اما علم به صفت علم در ام كه عالِفهمیم

ودن . عالم بیستنبه نام عالم بودن در كار  یتیعلم، واقع یتخارج است و در خارج در كنار واقع
حصول  ندیكه در فرا یستندمعتقد ن یاناست. اما از آنجا كه معتزل یانتزاع یامر یاناز منظر معتزل

ال » ری. آنها خود تعبدانندیم یفلسف یعلم را معقول ثان گوییمینم آید،یدر ذهن م یزیچ لمع
 یرا مثال« وجود» االعتقاد دیتجركه خواجه در . جالب آنبرندیرا به كار م« هو ال معدوم هموجود

وجود را حال  یان(. معتزل35 .، ص.ق .ه ۱4۱3 ی،)حل داندیم یانحال از منظر معتزل یبرا
 د؛دانستنیچون وجودش را در خارج مستلزم تسلسل م یست؛موجود ن ییاز سو یرادانند؛ زیم

را موجود دانست.  یخارج یءش توانیصورت نم ینچون در ا یست؛معدوم ن ییو از سو
 یلسفف یمعقول ثان یةحال، همان نظر یةنظر ،ینوجود نه موجود است و نه معدوم. بنابرا ،ینبنابرا

معتقد به  انیلسوف. فیممستقیرغ ییگرااست نه واقع یممستق ییگراكه واقع یاست، در دستگاه
اند. از نگاه سامان داده یفلسف یبحث را در قالب معقول ثان یناند و ابوده یممستقیرغ ییگراواقع

حال،  ةی. در نظرشودیساخته م یفلسف یسپس از آن معقول ثان آید،یبه ذهن م یآنان معقول اول
 یاما از آنجا كه متکلمان ساختار وجودشناخت شود،یمطرح م یفلسف یمعقول ثان نظریةهمان مفاد 

ام حال را به ن یاواسطه ،یننابراب آید؛یبه ذهن م یزیكه چ یستندرا معتقدند، بر آن ن یمتفاوت
نشأ ازا ندارد، فقط مواسطه است؛ در عالم خارج مابه یههم شب یفلسف یاند. معقول ثانمطرح كرده

 یباشد، وجود ندارد. معقول ثان یفلسف یمنحاز در عالم خارج كه معقول ثان یدارد. امر تزاعان
كه منظور از حال دارد. حاصل آنفقط منشأ انتزاعش در خارج وجود  یست،وجود در خارج ن

 اند.است كه معتزله بدان معتقد بوده ییهمان معنا
 :كندیقسم را دو دسته م ینا .«مبتدءاً یناف يحصلما »منظور از  اما
 کمال العقل؛ يف يُعَدُّما ال ( ۱-۱
 .کمال العقل يف يُعَدُّ( ما 1-2

در  توانیكه نم یعرف ییهارا مطرح كرده است، نمونه یجالب یها( مثال۱-۱دستة )
 یشپ یقهقدو د»كه  دانیمیم مثالًرا مشخص كرد.  یشانجا یلسوفاناز منظر ف یهیاتبد یبنددسته

درست است، جزو كدام  دانیمیم یگزاره، كه از راه فهم شهود ینا«. نشده است یجادجهان ا
 ینو ا میریرا به كار گ ییست؟ ممکن است ابزارهاا یلسوفانف بندیستهدر د یهیاتقسم از بد

 ند،كیم یقكه آن را تصد یاما در واقع شخص عرف یم،مجربات بازگردان یا یاتگزاره را به اول
 یننچ زند،یعبدالجبار م یكه قاض مثالی .دهدیآن انجام نم یقتصد یرا برا یچنان محاسبات

و  بینیدیرا م ی. فرد«امیدهد یشترهمان است كه پ بینم،یكه اكنون م یدیز این كهعلم به »است: 
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است كه دو سال قبل  یكه همان فرد دانیدیو م كنیدیسپس دو سال بعد دوباره او را مالقات م
 یداكه اكنون مالقات كرده یشخص انیینهما كنید؛می مانیینهرو حکم به ا یناز ا ید،بود یدهاو را د

ا انجام ر یحکم ینرا دارند كه چن ییتوانا ینا یالبته برخ .ایدیدهكه دو سال قبل د یبا شخص
ت و اس وابسته به فاعل شناسا یحکم كم ینبودن ا یضرور ،ینندارند؛ بنابرا یدهند و برخ

اره را فهم گز ینا یباشد. ممکن است كس فاوتمت تواندیمختلف م یشناسا یهانسبت به فاعل
 ینكند و ا ایینهمانیا یننتواند حکم به چن یباشد و ممکن است كس یضرور یشكند و برا

 نباشد. یضرور یشعلم برا
او وابسته است. اگر فاعل شناسا  هاییوجود دارد كه به فاعل شناسا و توانمند یموارد پس

 یا شخصب كندیكه اكنون مالقات م یشخص همانیینحکم به ا تواندیداشته باشد، م یحافظة قو
 یمچنان حک تواندیرا ندارد، نم ییتوانا ینكه ا یست، بکند، اما كسا یدهها قبل او را دكه سال

افظه مانند ح یگر،د ییبل مربوط به كمال قوا یست،موارد مربوط به كمال عقل ن گونهین. اندك
م به نتواند حک یاست: احوال عقال دربارة آن متفاوت است. اگر كس ینچن یقاض یراست. تعب

به عقل ندارد. خود  یحکم ربط ینا یراعقلش ناقص است؛ ز ندگوییمزبور كند، نم همانیینا
 كه زده است، به حافظه مربوط است. یر حافظه را به كار نبرده است، اما مثالیتعب یقاض

 یمتفاوت هایبندییمتقس گویدیم صحبت كند، ییدربارة مبناگرا خواهدیم یوقت پالنتینگا
 ر ذهنب یداریپد یهاو جنبه یاول یهاالك معتقد است گزاره مثالًموجود است.  ییمبناگرا یبرا

 یاتمعتقد است محسوسات و اول یناسهستند كه در آنها شک راه ندارد. آكو یجزو موارد
 ینه اك ییهادر مالك گویدیو بعد م كندیدكارت را مطرح م یدگاهسپس د پالنتینگااند. چنان

امروز  این كه مثالًمربوط به حافظه كجاست؟  یهاهگزار یگاهاند، جامطرح كرده یشمنداناند
ها قرار ، جزو كدام دسته از گزاره(كه شک در آن راه ندارد) امخورده یرصبحانه ش یصبح برا

ذهن است؟ آنچه بر  یداریپد یهااز جنبه یاآ یات؟اول یامحسوسات است  جزو یاآ گیرد؟یم
خاص  یااكنون شما را دارم گونه این كهاست، مانند  یمن ضرور یبرا شود،یم یدارمن پد

 زیاستدالل ن یازمندن این كه یندر ع یست،ن یزمورد ن ین. اما گزارة مزبور جزو اكنمیمشاهده م
ا بر ر یو سپس گام بعد دهدیم یهپا یهادر گزاره یاتوسعه پالنتینگااساس  ین. بر ایستن
شود، هرچند در  یتلق یهپا ی،در قالب اندتویم یزن« خدا وجود دارد»گزارة  گویدی: مداردیم

 .گنجدیاند، نمو دكارت مطرح كرده یناسمانند الك، آكو یشمندانیكه اند ییهاقالب
 دو دسته را مطرح كرده است: شوند،یكه كمال عقل محسوب م یآن موارد یان( در ب۱-۲)
 ؛ضرب من الخبر يال يُستندما ( ۱-۲-۱
 .ضرب من الخبر يال يُستندما ال ( ۱-۲-۲

ر ه این كهعلم به »دستة دوم:  مثال؛ «احکام حسن و قبح است یفعل دارا»مثال دستة اول: 
 .«یمقد یاحادث است  یا یزیهر چ این كهعلم به » یا، «معدوم یاموجود است  یا یزیچ

ون ه اكنك یتیكنم. ذهن یلتحل یدچگونه با یقاًرا دق« ضرب من الخبر یال یُستندما » دانمنمی
علم و ت یمتعل یازمنداست كه ن یاحکام یعنیاست،  یاست كه مربوط به وجهة اجتماع یندارم ا
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ام و ردهك یافتكه در ییهابدانم، وابسته است به آموزش یحقب یارا حسن  یزیچ این كهاست. 
را به « رخب» یرتعب گیریم،یم یگرانكه از د یام. دربارة اطالعاتكه در آن قرار گرفته ایمعهبه جا

 كار برده است.
، «تمحال اس یضیناجتماع نق»دربارة  یاهستند و گو یاتاول یهدستة دوم، شب یهانمونه اما

گزاره  ینور امنظ ییمبگو این كهمگر  یستندن چنینینا یاگو یم. البته حادث و قدگویندیسخن م
همان  یمقد یمو چون در كتاب كال ،«یستحادث ن یاحادث است  یا یزیهر چ» كه است

و  .سازدیمرتبط م یاتما را با اول ینجاها در ااند. پس مثالگونه مثال زدهینحادث است، ایرغ
 دستة نخست مربوط به حسن و قبح است . یهامثال
اند، و معتقد بوده یااش یقائل به حسن و قبح ذات یانبوده و معتزل یعبدالجبار معتزل یقاض 
قال ع یرةس را كشف كند و در مقام كشف هم معموالً یاحسن و قبح اش تواندیاند عقل هم مبوده

ما  هاست ك گونهینحسن و قبح همة افعال ا یادارند كه آ یزن یماتی. تقسانددادهیرا مالك قرار م
 یحبظلم ق»است.  یننه؟ در باب عدالت و ظلم البته چن یا یمآنها را درك كن ضرورتاً توانیمیم

 یهاگزاره توانیمیاساس م یناست. بر ا یظلم ذات یاست. قبح برا یرورض یا، گزاره«است
 هم هست، اما ضرورتش یاست و ضرور یخارج یتكه ناظر به واقع یم( بسازیی)نه انشا یخبر

اما  د،رسیبه ذهن من م یلتحل ین. اكنیمیعقال درك م یرةو به اعتبار س یگرانرا ما در مقابل د
 نیخبر را به كار برده و مثال به حسن و قبح زده است، چن یرتعب این كهندارم. از  ینانبدان اطم

 را دارم. یبرداشت
 یو متواترات سخن یاتو مجربات و فطر یاتاز حدس ،عبدالجبار یقاض یبندیمتقس در

 مثال از موارد متعدد یک صرفاًگنجد یحسن و قبح را كه در دسته خبر م این كهمگر  یست،ن
ترات را متوا یراز یم؛امور مستند به خبر قرار ده یعنیدسته  یندر هم یزدانسته و متواترات را ن

 .كنیمیم یافتاز راه خبر در یزن
ناظر به حافظه، در  یمانند باورها ی،ضرور یهااز گزاره یبرخ یانکته مهم است كه گو این

ناظر  یهامگر آنکه گزاره گیرد،ینم یگانه( جاشش یهیات)بد یاتاز ضرور یلسوفانف یبنددسته
 . اما معموالًگرددیباز م یبه حاالت درون یراز یم؛به حافظه را جزو مشاهدات به حساب آور

دربارة حاالت  یدبا یم،چنان كن یمو اگر بخواه دانند،یم یرا ]خودِ[ حاالت درون اتمشاهد
ربارة د ییهابحث یناس. ابنیمدر آن قرار ده یزو اطالعات حافظه را ن یمقائل شو یتوسّع یدرون
است كه  یاقوه یگریدارنده است و داست كه نگاه یاقوه یکیذاكره و حافظه دارد؛  یزتما

 .كندیم یابیاز خزانه باز رااطالعات 
طرح وار مآنها را فهرست ینباره دارند كه مهمتر یناست. چند نکته در ا یضرور یمقس دلیل

 :كنیمیم
دارد، و نظر  یطی. خود اصل نظر شرایمنظر هست یازمندن ی،ضرور یرامور غ دربارة)الف( 

 ایجهیبتوان وارد كار تفکر شد تا به نت آنکه اصالً یبرا یان،ب یگردارد. به د یطیهم شرا یحصح
 یگرید یطشرا یم،درست برس یجةبه نت یمحاصل باشد. و اگر بخواه یدبا یطیشرا یافت،دست 
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 ییگرارونو ب ییگرادرون یهاجالب است و ما را با نگاه یاربحث بس این .یمكن یترعا یدبا یزرا ن
ته به ساختار باورها توجه داش یدبا صرفاً یهدر مقام توج یاكه آ كند؛یمرتبط م یهدر بحث توج

 یهانگاه یهابهجن یندیشیم،اگر مانند گلدمن ب مثالًتوجه كرد.  یدبا یزن یرونیبه امور ب یا یم،باش
 یدبا یم،نك ترشیقبعد عم یم،فاصلة مناسب را داشته باش یدمطرح خواهد بود؛ با انهیاعتمادگرا

نکته  ینا پالنتینگا یها(، كه بعد در بحثینیكوا یهاكار كند )نگاه یخوبما به یادراك یقوا
اشد. داشته ب انسان كاركرد درست یادراك یقوا یدبا. او مطرح كرده است كه شودیتر مپررنگ

 .دهندیخود را نشان م ینجادر ا یهدر باب توج یانهگرابرون یهانگاه
 اند: موارد را مطرح كرده یننظر، ا یطباب شرا در)ب( 

 تانیمارسكه در ت یدر مورد فرد پالنتینگا. مثال یادراك یسالمت قوا یعنیوجود عقل،  (۱
ه د را بتمام تالش خو یدهد اگر فردینشان م پالنتینگااست. مثال  یدمف ینجابوده در ا یبستر

 یموفق خواهد بود كه قوا یهنگام صرفاًبه انجام رساند  كامالًرا  یمعرفت یفهكار برد تا وظ
 .Plantinga, 2000, pد )نداشته باش یاز سالمت الزم برخوردار باشد و عملکرد بد شایادراك

101.) 
وصول. منظور  یعنی ینجا( آنچه مانع و ضد ادراك است، تحقق نداشته باشد. ادراك در ا۲

را ببندد، تحقق نداشته باشد. سه مثال مطرح  یقتبه حق یدنراه رس تواندیآن است كه آنچه م
با اطراف خود  یخوببه تواندیاست و نم حالیشخص ب یعنی: خواب، حالت غش )كنندیم

توجه كرد،  زین فضیلت شناسانبه مباحث معرفت توانیبحث م ینا در غفلت. (، ویردارتباط بگ
موارد را  ینا مثالًدارند.  یدستور یهاآنها كه نگاههم دارند و  یفیتوص یهاآنها كه نگاههم 

 . یداشتن، عدم تسرع در داور یذهن یاند: دقت نظر داشتن، غفلت نداشتن، آمادگمطرح كرده
نسته فعل دا یافتن،جالب است: گرفتار نبودن در جهل مركب. علم  یارمورد سوم بس ین( ا3

طلب علم  یطلب علم است. برا یاز خود علم است. نظرورز یرطلب علم غ یراشده است؛ ز
دارد. آن كه جهل مركب دارد، از آنجا كه  یتاراده در طلب علم مدخل یعنیشوق داشت،  یدبا
ردن به سراغ تفکر ك اصالً ین. بنابراكندینم یدام پطلب عل یبرا یشوق ،عالم است پنداردیم

معرفت،  یاجتماع یهاجنبه مثالًكرد،  یمبتن توانیاز امور را م یاریمبنا بس ینا ی. بر رورودینم
احساس  ایكه هستند، قانع نشوند و  یتیكه افراد در وضع یدسامان ده یاگونهفضا را به یدكه با

ال بدهند كه داشته باشند و احتم یتواضع معرفت یدداشته باشند و با یذهن ید گشودگیكنند كه با
 گوش شنوا داشته باشند.  توانندینم ینها. بدون ا . . اشتباه كرده باشند و .

ور منظ ینبد یددو نکته را با گویندیجالب است. م یزن این. یحنظر صح یطشرا اما)ج( 
 كرد: یترعا

 نمایلاز دل را یلبتواند دل یدبا كند،یم ی: آن كه نظرورزمانیلاز دل یلدل یصتشخ یی( توانا۱
كند. از  یزامتم پندارندیم یلرا از آنچه دل یلداشته باشد كه دل یتوان معرفت یدبا یعنیجدا كند؛ 

ه نظر مقبول. ب قاداست، نه انت یلدل. منظور از شبهه، شبهكنندیم یاد« شبهه»بحث تحت عنوان  ینا
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تار خطا كند، گرف یزمتما نمایلرا از دل یلاصل نظر را داشته باشد، اما نتواند دل یطشرا یاگر كس
 خواهد شد.

 ینا .یگرد یثیداللتش توجه كند، نه از ح یثاز ح یلدرست باشد و به دل اندازش( چشم۲
ت . داللیلبردن از دل ینهو هم در استفادة به رساندیكمک م یلخود دل یصنکته هم در تشخ

 یو كبر یو صغر یمانند مقدم و تال یمنطق یهاندارد در چارچوب یام دارد و لزومع ییمعنا
 ینجاد. در ابه نظر برس یگرد یفهم مطلب یبرا یاكه نشانه یابیمرا ب یفهم شود. ممکن است مطلب

، دود را نه یاآتش وجود دارد  ینمبب خواهمیم مثالًمناسب توجه كرد.  یثنشانه از ح ینبه ا یدبا
حکم  و بعد بر اساس آن كند،یتوجه داشته باشم دود داللت بر آتش م این كه یجااما به بینم،یم

 یابر یتیامور موضوع ینمکان دود توجه كنم. ا یارنگ  یاآتش وجود دارد، به شکل  كهكنم 
دود و آتش است كه  یانو داللت دارد، رابطة م یتاثبات وجود آتش ندارند. آنچه موضوع

 توجه كرد.  یلدل یبه جنبة دالل یدبا ینكند. بنابرا ییمرا راهنما تواندیم
ن كوتاه به آ یهست و در ادامه اشاره ا یزن یلسوفانف یهاگانه در بحثسه یفتعر ینهم اما
 هیسه مؤلفة باور، صدق و توج یم،كه بدان پرداخت یجزئسه یفدر تعر پس. داشت یمخواه

اما  .یلو دل یضرور یاننهادن م یزرد نظر است، همراه با تمامو یانهمبناگرا یهوجود دارد كه توج
 .شودیعرضه م ینسبت به نگاه فلسف یمتفاوت یانةنگاه مبناگرا یدر ضرور

از  یکی، یرابرت آد یادكه مرا ــ مطرح است  یكالم یهادر كتاب یجالب پرسش
کس؟ شود و بالع یلتبد ینظر یابه گزاره تواندیم یضرور یاگزاره آیا :انداخت شناسان،معرفت

 آنقدر یاممکن است گزاره دهید،یرا سامان م یمعرفت هاییرهشبکة زنج یوقت گویدیم یآد
 یهابوده و به اشتباه آن را جزو گزاره ییمبنا یادر واقع گزاره اصالً ییدكه بگو ندك یداشاهد پ
 یابیدرد یگرانها با دبحث ممکن است در ضمن تأمالت و یز. نیددر نظر گرفته بود یاستنتاج
 یكالم یها. در كتابیردقرار گ یاستنتاج یهاجزو گزاره یدبا دانستید،یم یهكه آن را پا یاگزاره

یا « و بالعکس یانظر یوقوع العلم الضرو یزتجو»اند: بحث توجه كرده ینعنوان به ا ینا تتح
(. 87 .، ص۱. ، ج.ق .ه ۱4۲3 ی،)آمد« و بالعکس؟ یانظر یصیران  یجوز یهل العلم الضرور»
 اند.مباحث شده یاتحدود وارد جزئ ینكه متکلمان تا ا بینیمیم

 یارر اخترا د یدجد یانةقرائت مبناگرا ینوع تواندیمطرح شد، م ینجاكه در ا یضرور ،بنابراین
 یدبا مثالًتوجه كرده است.  یزمعرفت ن یو عاطف یاجتماع یهانگاه به جنبه ینما قرار دهد. ا

 . ودشینم یداپ یلرا داشته باشم و اگر جهل مركب داشته باشم، آن م یتا باور یابمب یلم
 یانع منکات در نزا ین. اكنیمیاز آنها را مطرح م یاست كه تنها فهرست یباق یگرنکتة د چند

داند بازگر یرا به ضرور ینظر توانیم یاآ این كهاست و  یگیریقابل پ یو نظر یامور ضرور
 . یرخ یا

 یمستند به امور نظر اند،یهیو بد یضرور این كه ینرا در ع یعلوم ضرور توانیم یاآ )د(
آن،  یمبنا این كه یندر ع دانست یضرور توانیم یارا آ یگزارة ضروریعنی، دانست؟  یزن

 دانهبدان پاسخ مثبت داد یبرخ ، كهداشته است یرا در پ یمطلب نزاع ینباشد؟ ا ینظر یاگزاره
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ب دارند كه جال یااز دو گروه ادله یک. هریستیمبحث ن یح. اكنون در مقام توضیمنف یو برخ
. دانندیم یضرور یاگزاره غالباًرا  «یناجتماع ضد»نمونه، گزارة محال بودن  یتوجه است. برا

 هارگز ینفهم ا این كهاست، مانند  یاز امور نظر یابر دسته یگزاره مبتن ینمعتقدند ا یاما برخ
ضدان دو  یراز كند؛یم یرمنوط به فهم ضدان است و بحث از ضدان ما را با بحث اعراض درگ

تضاد وجود داشته باشد  تواندیدو عرض م ینب این كهاند كه در تضاد با هم قرار دارند. عرض
سخنشان را  یی. لذا گواندینظر یعرض در تقابل با جوهر است، خود امور این كه و اصالً

 توانیخاص است كه م یچارچوب یرشو با پذ یژهو یمیكرد: در پارادا یگونه بازخوانینا نتوایم
 سخن گفت. یضرور یهااز گزاره
برهان »بحث  همانند یابیم،بحث را در فلسفه ب ینا یهشب یمو بخواه یاییمجلوتر ب یاندك اگر

مقدمه است.  یکاند و معتقدند در اثبات وجود خداوند مطرح كرده یاست كه برخ «یقینصد
از جمله اصالت وجود، وحدت  یگربحث د ینبرهان بر چند ینكه ا شودیروشن م یاما با بررس

در  دانند،یمقدمه م یکبرهان را  ینا این كه ،یناست. بنابرا یوجود مبتن رد یکوجود و تشک
 یناز نکات ا یکی ،ینرا در دل خود دارد. بنابرا ینمبا یناست كه ا یخاص یچارچوب فکر

 .یرخ یاباشد  یمستند به علم نظر تواندیم یعلم ضرور یااست كه آ
 یهارا پ یهیاتباشد؟ اگر بد یگرید یمستند به علم ضرور تواندیم یعلم ضرور یاآ )ه(

 ینختلف در ام یباشند؟ از منظرها یگرد یبرخ یةاز آنها پا یاست كه برخ یرفتنیپذ یاآ یم،دانست
آنها  شوند،یم یبنددسته یهیبد یهاگزاره یوقت یلسوفاندر سنت ف مثالًباره بحث شده است. 

 اندیامور یاتمحسوسات، مجربات و حدس گویندینمونه م یبرا كنند،یم یبنددرجه نحویرا به
 ینم. هگرددیبه اول االوائل باز م یاتبودن اول یقینی یپنهان دارند و حت یاسكه در دل خود ق

 یگاهجا «یضیناجتماع نق»كه  دهدینشان م برند،یرا به كار م یااول االوائل و ام القضا یركه تعب
 یردقرار گ یهپا یدبا یكدام گزارة ضرور این كهدربارة  یگرد یهارا دارد. اما در سنت تریایایهپ

همة  ،گویدیم یباقالن مثالًبدان باز گردند، اختالف نظر وجود دارد.  یضرور یهاگزاره یگرو د
لضّرورى/ ابکر محتجا علیه بأنّ العلم القاضى أبو فجوّزه»: گرددیعلوم ما به علم ما به ذات خود باز م

عن نفس العالم به؛ متوقّف على العلم بنفس العالم؛ و علم المرء بنفسه  ةبأمر من األمور الخارج
 .(94 .، ص.ق .ه ۱4۲3 ی،)آمد «ضرورى

 یگر،د یبه علم ضرور یضرور یارجاع علم یاباره داده نشده است كه آ یندر ا توضیحی
 یتیان واقععنورا به یهعلم پا یداست كه با ینمنظور ا یا. آیستمیکاپ یااست  یکآنتولوژ یارجاع
را  یهپا آن علم یدبا این كه یا ییم،سخن بگو یگرتا به تبع آن از علوم د یمداشته باش یخارج

عرصه  نیاست كه در ا یابهامات ینها. اییمها سخن بگودانسته یگراز د یمتا بتوان دانیمنخست ب
ها مطرح شده، كه در كتاب ینیاز عناو یکیــ  گذشت كهچنانــ  راستا ینوجود دارد. در هم

مکان دارد ا یاآ یعنیالعکس؟ شود و ب یلتبد یبه علم نظر تواندیم یعلم ضرور یااست كه آ ینا
و لذا به  یستن یهیبد ایم،كردهیم یتلق یكه آن را ضرور یامر یابیمدر یشترب یپس از بررس

گاه دارد و آنگاه كه ن ینهزم یندر ا ییهابحث یكه آد یمشود و بالعکس؟ اشاره كرد یلتبد ینظر
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 و گویدیباور سخن م هاییرهو زنج یمعرفت هاییرهاز زنج كند،یم یخود را طراح یانةمبناگرا
در  یده بامعلوم شود ك بعداً یه،پا یلیخ یباورها یكه در مورد برخ یفتداتفاق ب یدشا تمعتقد اس

 .یرندقرار گ یباور، در مراتب بعد یرةزنج یا یمعرفت یرةزنج
كه  یستعلم استفاده شده است، درست روشن ن یردر نکتة محل بحث هرچند از تعب نیز

 یکدیگره ب یلتبد یتما قابل یاست كه باورها ینچن یادر باب باور. آ یاه در باب علم است مسئل
 را دارد. یژگیو یناست كه ا علم یارا دارند 
مطرح شده و  یقتتقرب به حق یاگونه یاعرض شد كه گو یو ضرور یدر نزاع نظر )و(

متکلمان  ی. برخیمداشته باش یرها علم خطاناپذعرصه یدر برخ توانیمیشده است كه ما نم یانب
 یمان كنونبه ز یدمق یعلم نظر اندگفتهیم مثالًاند و نکته معتقد بوده ینبه ا یدر عرصة علم نظر

علم را وابسته به زمان  یااست با گذشت زمان از علم بودن خارج شود؛ گو مکناست و م
 یضالنظر من االنتقاض ال تقت سالمه» عبارت را دارد: ینا یالمغنعبدالجبار در  ی. قاضانددانستهیم

. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض «فساده یعل یدلصحته، و ان كان حصول االنتقاض قد 
هم  حیكه صح یستآن ن یاست، مقتض یامدهوارد ن یاشکال ی،فکر یبر امر این كه یعنی،(. 71

ارد آمدن هرچند اشکال و یابیم؛اشکالش را ب یمخطا باشد، اما تا كنون نتوانسته باش یدباشد. شا
سر بر  یالبنکتة ج یم،بدان یلتقل یدمف ینجارا در ا« قد». اگر كندیم یگاه داللت بر فساد امر فکر

كه نقض  شودیبشود، معلوم م یشتریو اگر تأمل ب یستندها واقعا نقض ناز نقض یلی: خآوردیم
موجود  آن یبرا یاست كه نقض واقع حیصح یدر صورت یاند. اما باالخره امر فکرنبوده یدرست

 مد نظر است. یشتربخش اول عبارت ب ینجانباشد. در ا
 ینر اد یمتعدد یاتاست. شک به چه معناست؟ نظر« شک»مفهوم  یلتحل یگر،مسئلة د )ز(

ت از شک سخن گف توانیاست: آنگاه م ینا یهنظر یکنمونه،  ی. براشودیم یبندبحث دسته
دو اعتقاد وجود داشته  ینو دو مؤلفه هم همراه با ا یم،زمان داشته باشهم و همكه دو اعتقاد را با 

ا هم دو ب ینا یمدار یقین این كه یگرو د اندیدو اعتقاد در ذهن متساو ینا این كه یکیباشد: 
اد موجود است. اگر نسبت به دو اعتق یزن یمعرفت یقینیدر دل شک،  یعنی. پس شوندیجمع نم

دو با  ینكه ا یمبدان یقینبه یزوجود داشته باشد و ن یکسانی یمعرفت یش)دو باور، دو گزاره( گرا
 .گیریمیو شک قرار م یو در حالت تساو كنیمیم یقحکم را تعل شوند،یهم جمع نم

ز هرگ ینانند. از نگاه ااز شک دار یگرید هاییلتحل یگر،د ییهابا توجه به دغدغه برخی
 زماندو اعتقاد را با هم و هم توانیمیو ما نم یابدتحقق  تواندیزمان در انسان نمدو اعتقاد، هم

ما  یقت. در حقكندیحركت م یگربه اعتقاد د ی. همواره ذهن از اعتقادیمدر ذهن داشته باش
از شک،  ینیشپ یلدر تحل ینبنابرا .یمزمان و توأمان به دو اعتقاد داشته باشتوجه هم توانیمنمی

 t1از آنچه واقعا هست، در نظر گرفته شده است. اما ما زمان  یشانسان ب یمعرفت هاییتوانمند
 . پسیمتوجه كن یگریبه مطلب د توانیمیم t2و در زمان  یمتوجه كن توانیمیمطلب م یکتنها به 
دربارة  .یستندكه آن دو اعتقاد با هم قابل جمع ن بینیمیم یم،كه به هر دو مطلب توجه كرداز آن
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را به راه انداخته است كه  یجالب یهاصورت گرفته و بحث ییو نقدها هایداور هایلتحل ینا
 است. یقابل بررس

و  كنندیم یمتقس یو اكتساب یشک است. شک را به ضرور بندییمتقس ینکتة بعد )ح(
ک . گاه شیاكتساب یاست و در چه موارد یک ضرورش یكه در چه موارد كنندیم یلسپس تحل

 واندتیاست و نم یانسان شکاك مثالًخود شخص است،  یمعرفت هاییژگیاز و یناش یضرور
 و گاه گردد،یفرد باز م یگاهو جا یبه عوامل اجتماع یضرور کخود را از شک دور كند. گاه ش

ر مقام دربارة آن، انسان د یبه اعتقاد یدنو نرس یامسئله یپس از بررس مثالً گردد،یبه نظر باز م
 . گیردیشک قرار م
 یكه وقت است گونهینا یاد شک باشد؟ مولّ تواندیفکر م یا: آكنندیرا مطرح م یپرسش سپس

گفت  یدانب ،ینبنابرا شود؛یبر ما عارض م یذهن مثابه حالتنرساند، شک به ییفکر، ما را به جا
كه  است یبلکه فکر كردن عامل شود،یشک م یجادو فکر عامل ا آفریندینظر در انسان شک م

 یر حالتد ید،تواند انسان را به معرفت برساند. اما آنگاه كه انسان فکر كرد و به معرفت نرسیم
 یزموضوع ن ین. دربارة اشودیم یدارشک در او پد یكه به تبع آن، حالت ذهن گیردیقرار م
 گرفته است.صورت  یفراوان یهابحث

 ین كهااشکال بر  یناند. چندكرده «یهیبد»به مفهوم  است كه ییانتقادها ،نکته ینآخر )ط(
کال بر منابع تا پنج اش ینه، مطرح شده است. در برخ یا یمداشته باش یهیبد توانیمیم اصالً یاآ

 ۱4۲3 ،یاند )آمدنه، گرفته یا یمدار یهیو معرفت بد یهیباور بد یعنی یهی،گزارة بد یاآ این كه
 یداند. گاه باعامل معرفت و ابزار معرفت، خلط كرده یانم یبرخ مثالً(. ۱39-۱37 .، ص.ق .ه
 مثالً. میالزم را داشته باش یحصول معرفت، ابزارها یبرا یدو گاه با یممعرفت باش یلدنبال دلبه

كه  لیدر حا یم،ره آن را داشته باشهموا یدباشد، با یهیبد یاست: اگر علم یناز اشکاالت ا یکی
هستند تا بتوانند به مرحلة كسب  ییرا ندارند و محتاج فعال شدن ابزارها ینوزادان چنان علم

: كنندیم یفتعر گونهینرا ا یهیبد یراوجود ندارد؛ ز یهیعلم بد گویندیرو م ینعلم برسند. از ا
امل و از ع اعم یهی،بد یفرا در تعر «یرغ»منظور از  ینانا ین. بنابرایستن یرغ یازمندكه ن یعلم

 اند.اشکال را مطرح كرده ینرو ا یناند و از افهم كرده یلدل
 یاست: با توجه به روند رشد قوا ینا یهیاشکاالت گرفته شده به بد ینتراز مهم یکی

. اما رسدیم یگرد هاییو بعد به توانمند كندیكه از محسوسات عبور م دانیمیانسان، م یمعرفت
در محسوسات دارند.  یپا یاگونهبه یتما در نها یاز باورها یاریمحسوسات خطابردارند و بس

 یبرا ینفوذ كند و از آنجا كه ابزار یزباورها ن یگردر د تواندیدر محسوسات م جودمو یخطا
ها را كه برخاسته از خطا گزاره یگرخطا در د توانینم یست،محسوسات در دست ن یخطاسنج

آن  بارد،یاند، از جمله: باران كه مرا هم مطرح كرده ییهادر محسوسات است، كشف كرد. مثال
ودخانه در ر یكه به آرام یدربارة آب مثالً یااست.  یحس یكه اشتباه بینیم،میرا به شکل خط 

 همان است كه قبالً كنیم،یده مكه اكنون در رود مشاه یآب ینكه ا كنیمیاست، حکم م یجار
ه را ك یكس مثالً یااست.  ییرو تغ یانكه آب در جر یدر حال كردیم،یهم بود و آن را مشاهده م
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 یراتیكه تغ یدر حال یم،كه چند ماه قبل مشاهده كرده بود دانیمیم یكس همان بینیم،یامروز م
 یمتوانرا ب ییراتاز تغ گونهینكه ا یستنما آن قدر  یداده است، اما توان معرفت یدر او رو یادیز
 داده است. یور ییراتیتغ این كهبا  كنیم،یم همانیینحکم به ا ین. بنابرایمده یصتشخ یخوببه

 ،یمختلف اجتماع یهااز گروه یک. هرگرددیمعرفت بر م یاجتماع یهابه جنبه یگرد اشکال
 یدارد، و مدع یزبداهت ن یو ادعا داندیخود را درست م یدگاهدارند، د ییهانزاع یکدیگركه با 

 ستیدر دست ن ی. مالكیابدیما را در م یدگاهد یكار كند، درست یخوبكس عقلش بهاست هر
و  دیریرا نپذ یکدیگرمورد نزاع با  یدگاهاز دو د یکیچكند و اگر ه یها داورگروه ینان ایكه م

است كه اطراف نزاع را از دو به سه  ینا ید،اكه كرده یتنها كار ید،را مطرح كن یسوم یدگاهد
 !یداداده یشافزا

شکاالت و ا ینادلة ا یلیتفص ی. بررسرسدیباستان م یوناناشکاالت به  یناز ا یبرخ تبار
است. اییستهآنها، كار با یهاپاسخ





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هافيچهارم از تعر دسته
 (، توجیه، اطمینانصدق ،شرط باور چهارمشتمل بر تعاریف )

 
لفة مشتمل بر مؤ یه،است كه افزون بر سه مؤلفة صدق، باور و توج هایییفچهارم، تعر دستة
 یرتفسدر  یسطو یخرا ش یکیكه  ایمیافتهدسته  ینرا از ا یرهستند. دو تعب «یناناطم»شناسانة روان

به  قادعتاول اال یقواطع االدلة ف یاالرشاد الدر  ینیرا جو یگرید .دهدینسبت م یبه رمّان یانتب
 معتزله نسبت داده است.

 است: ینا ینیاالرشاد جو یرتعب
الملک )عبد« او نظراً هًالمعتقَد اذا وقع ضرور يالنفس ال ینما هو به مع توط يعل يءاعتقاد الش»ـ 

 (.۱۱ .، ص.ق .ه ۱4۱1 ینی،جو
 :نیز این است یطوس یخش تعبیر

 .(45۲ .ص ی،طوس یخ)ش« هاو حج هضرور همن جه هما هو به عن ثق یعل یءللش اعتقادٌ»ـ 
مؤلفة  ی،نظر یا یمؤلفة صدق را و وقوع ضرور« ما هو به یعل»مؤلفة باور را و  اعتقاد،

 یناناطم كه حالت یافتن،و آرامش  یدنگزوطن یعنی «ینتوط. »گویندیرا باز م یانهمبناگرا یهتوج
 .كندینکته را مطرح م ینهم« هعن ثق» یرتعب یزدوم ن یرعباست. در ت یو آرامش روان

 یا ندیفزایمعرفت ب یفرا به تعر یناناطم یدموجب شده است تا ق یكه چه عامل دانیمنمی
طرح مقدم م یلحاظ زمانبه هایفكدام دسته از تعر دانیمینم یرارا حذف كنند؛ ز یدق ینا یگراند

 اند.ناظر بوده یکدیگرها به اند و كدامشده
گاه در  ایرز یر؛خ یااست  یقین یمعنابه یامبهم است كه اعتقاد آ یزنکته ن ینا یگر،د یسو از

ست ا یحیتوض یدق« جازم» دانیمیآمده است و نم یانسخن از اعتقاد جازم به م هایفتعر یبرخ
« نیتوط» دیافزودن ق یدشا ؟«یدگل سف»مانند  یااست  «یباگل ز»مانند  یاآ ییدی؛و تق یاحتراز یا
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 یداعتقاد تأك بودن ییرناپذیربودن و تغ یبوده باشد تا بر قطع« جازم» یدق یانب یبرا« هعن ثق» یا
 كند.

موارد  یاریمعتقدند در بس یانمعتزل كه است اینــ  هم گذشت پیشتر كه ــ یگرد نکتة
واند تا بت كنیمیفهوم ذكر مرا از آن م ییرو، كاركردها ینكرد و از ا یفرا تعر یمفهوم توانینم

 نیبه نقل از استاد خود ابوهاشم چن یالمغنعبدالجبار در  قاضیكند.  یینمراد ما را از آن مفهوم تع
 يتاج الفنح ي،لذلك المعن ةملخص يةلغو ةعبار یهال نجد ف يده،مما نقصد تحد یراًکث ان» آورده است:

 (.۱4. ، ص۱915-۱91۲عبدالجبار،  ی)قاض «یهذکر احکام تتعلق به و احوال ترجع ال
ذكر  یفو احکامش در تعر هایژگیمفهوم، و یک یهامؤلفه یانب یجاگاه به ،بنابراین

 . یمرو هستروبه یكاركرد یفاز نوع تعر یفیبا تعار ینجادر ا یاگو شوند؛یم
ر معرفت را ذك یكاركردها صرفاًذكر شده از معرفت،  هاییفشود كه تعر یبررس یدبا حال

.كنندیم یانآن را ب ناپذیرییجدا یهاواقعا مؤلفه یاكنند و  یینتا مراد از معرفت را تع كنندیم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايفپنجم از تعر دسته
 (نقض باور، و استمرار باور، اعتقاد به عدمصدق ،شرط باور چهارمشتمل بر تعاریف )

 
 یرهایبا تعب و یقین یفدر مباحث برهان و هنگام تعر غالباًعلم دارند كه  یبرا یفیتعر فیلسوفان
نون كه اك یرد،قرار گ یمتعدد هاییمورد بررس تواندیم یفتعر ین. ا شودیمطرح م یگوناگون
. كنیمیاره ماش هیریالبصائر النصدر كتاب  یسهالن ساوابن یقتنها به نگاه دق .پردازیمیبدان نم

انش و تابع یناسابن هاییلكه دارد، از تحل یلحاظ دقتاست، اما به یمشائ ینگاه در فضا ینا
 متفاوت شده است. یقدر

 گفته است: ینچن یقین یفدر تعر سهالنابن
 يکونن ال ا يمکنمن الفعل، انّه ال  ةيبالقر ةکذا مع اعتقاد آخر بالفعل او بالقو يءانّ الش اعتقاد» ـ

 .(37۱ .، ص.ش .ه ۱383 ی،)ابن سهالن ساو« زواله يمکنکذا اعتقادا ال 
 كرده است: یفتعر ینرا چن یقین، برهاندر كتاب  سیناابن
ال  ثیکذا اعتقادا وقوعه من ح يکونان ال  يمکنانه ال يعتقدانه کذا و  يءالش يف يعتقدان  هو»ـ 

 (. ۲51 .، ص.ق .ه ۱414 ینا،)ابن س« زواله يمکن
 یض. اعتقاد دوم، اعتقاد به عدم امکان نقسازدیرا م یقینهمراه اعتقاد دوم، اول به اعتقاد

 باشد. یرناپذاعتقاد دوم زوال یدبا یزاست. ن
اند داده یحتوض، یفاتالتعردر كتاب  یجرجان شریف سید یرجمله م از ها،یرا بعد یدهاق این
اند. ذكر شده یفدر تعر یه امورخارج كردن چ یبه چه منظور و برا یکاند كه هرو گفته
 یمکنانه ال یعتقدو » ید. قشودیو ظن م یقینشامل  «بانه كذا یءالش اعتقاد» :گویدیم یجرجان
خارج كردن اعتقاد  یاعتقاد دوم، برا یریناپذزوال یدو ق كندیظن را خارج م« كذا یکونان ال 

 (.۱۱3 .، ص.ش .ه ۱371 ی،افزوده شده است )جرجان مُصاب، یدیتقل
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 اندهافزود یزرا ن« للواقع مطابقاً»، «بانه كذا یءاعتقاد الش» یربه تعب هایفتعر یبرخ در
 د.داللت بر صدق ندار ییتنهانخست به یرمعتقدند تعب یرا(؛ ز۱۱3 .، ص.ش .ه ۱371 ی،)جرجان

 تواندیوم مقاد داست كه گفته است اعت یندر ا یناسابن یفسهالن با تعرابن یفتعر تفاوت
 وم را لزوماًاما اعتقاد د یم،دار یقینیباشد كه گاه اعتقاد  ینعلت ا رسدیباشد. به نظر م یزبالقوه ن

بالفعل  یزن ومدتا آن اعتقاد  یمكن یداپ یثانو یاست توجه یو البته فقط كاف یم،نحو بالفعل نداربه
ته در آن واحد دو اعتقاد بالفعل داش تواندیاند انسان نمكه گفته گرددیبه آن نکته برم ینشود. ا

 این كهدون ب یابم،یم یاست: نخست اعتقاد یرَوَند یفیسهالن، تعرابن یفتعر ،ینباشد. بنابرا
 ،یننابرا. بشودیحاصل م یزاعتقاد دوم ن بینمیو م كنمیم یاعتقاد دوم حاضر باشد. سپس توجه

لحاظ هب یذكر شده است، دوم «من الفعل یبةة القربالقو»و هم «بالفعل»هم  یو یفهرچند در تعر
مع : »شدیبود كه گفته م ینبه اعتبار روند، بهتر ا ،یناست. بنابرا تریواقع یقین،روند كسب 

ا مقدم اعتقاد بالفعل، آن ر رافت، اما به اعتبار ش«من الفعل او بالفعل هیبالقر هاعتقاد آخر بالقو
اند.كرده



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هافياز تعر ششم دستة
 (ناپذیريبخشی، نقضبودن، تمایزمؤلفة ویژگی سهمشتمل بر تعاریف )

 
در طول زمان آن را اصالح  اندیدهو كوش كنیمیمشاهده م یرا در آثار متعدد یفدسته از تعار این

 كرده است: یفتعر گونهیندر مواقف، معرفت را ا یجیا ینعضدالد یكنند. قاض
-77 .، ص.ق .ه ۱3۲5 ی،)جرجان «یضالنق يحتملال يالمعان ینب ییزاًتوجب لمحلها تم صفه»ـ 

78.) 
 را آورده است: یرتعب ینا یةدر العقائد النسف ینسف امام
 (. ۱5 .، ص.ق .ه ۱417 ی،)تفتازان «یضالنق يحتملال ییزاتوجب تم صفة»ـ 

 :یگرد تعبیرهای
 ؛(۱95 .، ص.ق .ه ۱419 ی،)تفتازان «یضالنق يحتملال يتوجب للمعان صفة»ـ 
 یهال يتطرق حصوالً ال یةالکل يحقائق المعان ینب ییزالمتصف بها التم بها للنفس يحصل فةص»ـ 

 ؛(۱۱ .ص ،.تایب ی،)آمد «یضهاحتمال نق
حصوالً  هیالنفس حصل عل يمحسوسةٍ ف یرِغ مّایقةٍحق ییزبها للنفس المتصف تم يحصل ةصف»ـ 

  (.78 .، ص.ق .ه ۱4۲3ی،)آمد «یهحصل عل یالوجه الذ یرغ ياحتمال کونه عل یهال يتطرقال 
فت از معر یریتصو ینها چناند. تا مدتدانسته یژگیمعرفت را وصف و و هایفتعر ینا در

 وجود داشته است.
و از اتحاد علم و عالم  داندیم یادراك یهاواقع نگاه مالصدرا كه نفس را فاعل صورت در

 یدهشاست و او كو یعرفان یمتأخر است. البته نگاه مالصدرا نگاه یلیخ گوید،یو معلوم سخن م
نگاه از عارفان است.  ینقرار دهد. اصل ا یعارفان را در چارچوب و قالب فلسف یهااست بحث

وجود سه مقام دارد: مقام ذات، مقام اسماء و صفات و مقام فعل. مقام اسماء و  عتقدندآنها م
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فت گ توانیاند و نه مذات ینگفت ع توانینه م یستند؛جدا نصفات و مقام فعل از مقام ذات 
 و استعارة نور در ذهن عارفان بوده است.  یلتمث غالباًاند. ذات یرغ

را  یو بر اساس آن احکام دهیمی. استعاره را محور قرار ماندیشیمیم یااستعاره غالباً ما
طلب فالن م گوییمیم یوقت مثالً. دهیمیانجام م یمختلف هاییلو بعد تحل كنیمیمترتب م

ستعارة ا است، از یقعم یارفالن مطلب بس یا. كنیمیفکر م یرهاست، در قالب استعارة دا یمحور
تعارة واال و بلند است، در قالب اس یارفالن مطلب بس گوییمیم یا. یماآن استفاده كرده ماننددره و 

است  فیو ظر یابمطلب دشوار ییمبگو خواهیمیم یر. در استعارة اخایمیشیدهاند یكوه و بلند
ست مطلب مهم ا ییمبگو خواهیمیم یره. در استعارة دایدشو یفهم آن متحمل سخت یبرا یدو با

 كنیمیما از راه حس عبور م یرااست؛ ز یعیطب یوهش یناثرگذار است. ا یشترب یگرمطالب د یو رو
ه از ك بریمیم یادو سپس گاه از  كنیمیه ممحسوس استفاد یها. ما از استعارهكنیمیو رشد م

 ویربه تصا و بازگشت اندیمعرفت، استعار یصفت و محل برا یرهای. تعبیمااستعاره استفاده كرده
ر را ب یزیو چ یمارا قرار داده یكس یاگو اند؛ینچن یزموضوع و محمول ن یردارند. تعاب یحس

 استفاده از استعاره وجود دارد.  یزدر منطق ن ین! بنابرایماپشت او بار كرده و بسته
و  آمدن علم یدآن صفت است كه باعث پد كه وجودِ رساندیاول م یردر تعب« توجب» كلمة

فهم  توانیگونه م را دو« لموجب» یرشد كه تعب یانب یشتر. پشودیم یزبخشیحصول قدرت تما
 ؛داردن یتیمقام مدخل ینانسان در ا ةباور است و ارادضرورت بخش یژگیو ینكه اآن یکیكرد: 

. ن باشدآ یهااز مؤلفه یکیتواند یم یزن یاركه اخت یریمبگ یتیعل یرا به معنا یجابكه ادوم آن
داشته  یداعدا ةدوم جنب یراما در تفس ،كندیم یاول صفت مذكور تحقق باور را ضرور یردر تفس

 داشته باشد.  یتتواند مدخلیم یزاز جمله اراده ن یگرباور امور د یافتنو در ضرورت 
در برابر صورت قرار دارد.  اند. معنا معموالًمطرح شده ترییدر سنت فلسف یفتعار ینا
 زیق قوة واهمه را نمتعلَّ گوید،یحس مشترك و قوة واهمه سخن م یزدربارة تما یوقت یناسابن

 قمتعلَّق قوة واهمه، و متعلَّ ق حس مشتركمتعلَّ یانانداختن م ییجدا یاما برا داند،یصورت م
العلم هو »اند و همه صورت وگرنه نامد،یم یجزئ یرا معنا یق دومرا صورت و متعلَّ یاول

 یاتدر ادب ،ین(. بنابرا۱4 .، ص.ق .ه ۱4۱۲ یزدی،« )عند العقل یءمن الش هالحاصل هالصور
صورت  یکو  شودیكه همة اقسام علم را شامل م یماالعم دار یصورت بالمعن یک یناسابن

 ،نیرود. بنابرایو مربوط به حس مشترك به كار م یباطن یاالخص كه در بحث قوا یبالمعن
وكارمان كه سر شودینکته اشاره م ینبر ا رود،یمعرفت به كار م یفدر تعار« معنا» یرتعب یوقت

فضاها  ین. در ارویمیاز علم م یاصطالح هایییفبه سمت تعر ،ین. بنابرایستن یبا ادراك حس
 ینگاه ینهستند. ا یعلم كل یو در پ دانندیدانند و آن را ناسودمند میرا علم نم یعلم جزئ

محسوس بودن علم مورد  یربر غ یآمُد یفاست كه در سنت ما هم آمده است. در تعر یافالطون
 ینسبت داده است، معان یگرانیآن را به د یكه آمُد یفیشده است و در تعر یحتصر یف،تعر

 اند. دهخارج ش یاگو یادراكات جزئ هایفتعر یندر ا ،راینبودن شده است. بناب یمتصف به كل
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 یوعدر ذات علم ن یاكه گو رساندیم یرتعب یناست. ا «ییزتم» یرِدربارة تعب یبعد نکتة
روشن  امالًك یاست كه در سنت فلسف یاتفاق ین. ایستاست و آن ن ینوجود دارد: ا یزبخشیتما

و بعد فصل را كه  كنندیاول جنس را كه عام است ذكر م یف،تعر یبرا یلسوفاناست. ف
. نددانیم یازاالمترا مابه یاالشتراك و دومرا مابه ی. اولشودینم غیراست و شامل  یاختصاص

 یکیا آنها ب یشتركه پ یگریور درا از ام یزیكه چ شودیحاصل م ینگاه علم وقت یندر ا ،ینبنابرا
داده  یلتفص یجتدربه یكه مفهوم واحد بینیمیم یزن ی. در تطورات علمیدجدا كن دانستید،یم
 یتلق یآنچه امر واحد شودیمعلوم م یتتا در نها شودیو ابعاد گوناگون آن شناخته م شودیم
  .اندنامیدهیم یرا با عنوان واحد یواحد نبوده است و در واقع موارد متعدد یقتدر حق شده،یم

 ینعضدالد یكه متأخر از قاض یتفتازان یفمانند تعر ها،یفتعر یكه در برخ یدد یمخواه البته
ورت ص ینآشکار شدن. در ا یعنیاستفاده شده است،  «یتجلی»از  ییزتم یجااست، به یجیا
ست، اما آن ا یزبخشیاتم یامحل بحث، اصل علم گو یف. مطابق تعریستن ییزبحث تم یگرد

 واهد آمد.هم خ ییزآن است كه به تبع آن تم یاصل علم آشکارشوندگ ازانی،تفت یرمطابق تعب
ت كرد: قرائ توانیرا دوگونه م ینوجود نداشته باشد. ا یضاست: احتمال نق ینا یگرد نکتة

ه صفت ك یفرد یبرا این كه یگرینداشته باشد؛ و د یضاالمر احتمال نقدر نفس این كه یکی
 وجود نداشته باشد. یضكرده است، احتمال نق یدامعرفت را پ

 زییقرائت دوم درست باشد، آنگاه از آنجا كه علم همراه با اعتقاد و باور است، اگر به چ اگر
تمال باور داشته باشم كه باور من اح یزن یعنیهمراه باشد،  یگریباور با باور د ینا یدباور دارم، با

 یرفتهذپ قلیدت یرا از رو یخواهد بود كه مطلب یگرنه اعتقاد من همانند اعتقاد كسندارد؛ و یضنق
 در مقام واقع مورد نظر باشد، مسئله محل تأمل خواهد بود.  یضاست. اما اگر عدم احتمال نق

؛ «المدرِك عند یهیبد»و  «یاالمرنفس یهیبد»است با عنوان  گیرییدر سنت ما قابل پ بحثی
معتقدند كه  ی. برخانگاردیم یهیاست و آنچه كه مدرِك آن را بد یهیواقعا بدآنچه كه  یعنی

 یمعناشک كرد، به یهیبد یدر امر یاگر كس گویندیاست؛ لذا م یاالمرنفس یبداهت امر
رك د یالزم را برا یكه آن شخص ابزارها دهدیخبر م ینبلکه از ا یست،آن امر ن ننبود یهیبد
عند المدرِك است و  یهیبد یهی،اند كه بدمتکلمان بر آن یبودن آن امر ندارد. اما برخ یهیبد

 ین كها گویدیم ینباشد. غزال یهیبد یگرید یباشد و برا یهیبد یكس یبرا یممکن است امر
 یرضعف فک یندارند. ا یندارد، از آن روست كه ضعف فکر ییكارا استداللافراد  یبرخ یبرا

مات اگر هم مقد یاكند و  یدااز مقدمات استدالل پ ینتواند فهم خوب یاه آن فرد ك شودیباعث م
 . یابدیمقدمات را در نم یوجه دالل فهمد،یرا م

و  كندیم ییزداابهام هایفتعر یگرافزوده شده، از د هایفتعار یكه در برخ «یهالکل» تعبیر
 است. یكه بحث دربارة علوم كل دهدینشان م
كه صاحب آنها  دهدیآمده است و نشان م یانآخر سخن از نفس هم به م یردو تعب در

 یداست كه با نفساز نظر وی، بلکه  شوند،یبار بر بدن م یكل یكه معان یرداست بپذ توانستهینم
 را قبول كند. یكل یامر تواندیاست و نم یجزئ ی. بدن امریردرا بپذ یتكل
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به  یرگزنا «یهال»در  یرضم یاگو «یضهاحتمال نق یهلا یتطرقحصوالً ال » یردر تعب یطرف از
خواهد كرد. در هر  ییدرا تأ یاالمرصورت همان خوانش نفس ینو در ا گرددیحصول باز م

 تأمل الزم است. یرتعب یندر ا ،حال
معرفت  یفمعاصر دربارة تعر یهاها و نزاعاست؟ در بحث یضكدام نق یضاز نق منظور

و  بیندیرا م یو گورخر رودمی وحشبه باغ یكس مثالًزده شده است،  ینقض متعدد یهامثال
را  یگرد حیوانی وحشصاحب باغ یقتاست. اما در حق یدهكه واقعا گورخر د شودیم یمدع

 نیباور آن شخص نقض شده است و ا یاشکل گورخر رنگ كرده و عرضه كرده است. حال آبه
 یناند ااند و گفتهكرده یبحث شود؟یشخص محسوب م باور آن یبرا ایكنندهابطال یاآ یقتحق

 یریمرا در نظر بگ هاییكنندهابطال یددور از ذهن است و با یاراست كه بس یناقض باور، از موارد
 .ریمیدر نظر بگ بخواهیم را ها كنندههمة ابطال این كهتر هستند، نه کیما نزد سخن ةینكه به زم

ند كه ابوده یبه دنبال علم یرااست؛ ز یضهمة موارد نق یض،در سنت ما منظور از نق غالباً اما
 هیاتیبه شبهات وارد بر بد اندیدهاز قدما كوش یاریروست كه بس ینباشد. از هم یرخطاناپذ

 خطا راه دارد. یهیاتكه در بد یرندبپذ توانستندیپاسخ دهند و نم
 یرغ ياحتمال کونه عل یهال يتطرق. حصوالً ال  . ».شده است:  یرتفس یضنق یف،تعر ینآخر در

از آن رو عرضه شده است كه نشان دهد  یرتفس ینا رسدی. به نظر م«یهحصل عل یالوجه الذ
است.  الف یرالف، غ یضچند نقهر یست؛معرفت ن ینف صرفاً ینجامعرفت در ا یضمنظور از نق

.شودیشامل ضد هم م یض،نق ینجادر ا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايفاز تعر هفتم دستة
 (بخشیمؤلفة آگاهی و تمایز دومشتمل بر تعاریف )

 
 فیتعر ینآثارش مطرح كرده است. در ا یدر برخ یكوتاه و مختصر را فخر راز یفتعر این

شده از باور سخن گفته ن یفتعر ین. در ایزبخشیو تما یو مؤلفه دارد: آگاه یژگیعلم تنها دو و
 است: ینچن یفخر راز یرمطرح شده است. تعب یباور، آگاه یجاو به

، .ق .ه ۱411 ی،)راز «یرهغ ینو ب ینهب يمیزوجه  يعن الشعور به و عل ةعبار يءبالش العلم»ـ 
 (.31 .ص

 یات مراد اس یجزئ یءش یاكرد كه آ یلتحل یداست كه با یءش یف،تعر ینعلم در ا قمتعلَّ
كه با آنها در تعامل  یامور یعنیعلم در عرصة عمل مراد است،  یاو  ی،و خارج یذهن یءش

 یرا تبارشناس فیتعر ینرفع ابهام، ا یبرا یدو با یستمسائل روشن ن یناز ا یاریالبته بس یم؟هست
 را كشف كرد. نو ابعاد آ

 یفتعر ینشود. ا ییزكه موجب تم اییبل آگاه ای،یمهم است، لکن نه هر آگاه یآگاه اما
خود و به  یبه حاالت درون یرا. هنگام یرونیب یایو هم اش گیردیرا در بر م یهم حاالت درون

 كنم. یزمتما یکدیگرعلم دارم كه بتوانم آنها را از  یرونیب یایاش
را  یئیاز باب نمونه، ش«. هتلك الحال يف ینهو ب ههذه الحال يف ینهب: »مثالًعام است،  یزن «بینه»
 تییدر وضع یء،متحرك را از همان ش یءآن ش توانمیو م كنمیكه متحرك است ادراك م یهنگام

 شامل شود. یزحاالت را ن تواندیم ییزتم ینا ،یندهم. بنابرا ییزكه ساكن است، تم
دارد و  یگوناگون هاییفتعر ی. البته فخر رازایمیافته یرا تنها در آثار فخر راز یفتعر این

ر به خود فخ توانیكه م یدگاهیاو مطرح كرده است. در واقع د یزعلم را ن انگارییهیبد یدگاهد
 ار یگوناگون هاییفاست. اما در آثار مختلف خود تعر انگارییهیبد یدگاهنسبت داد، د یراز

. یستیمن یخود فخر راز یینها یدگاهد یافتن یدر پ یدر بحث كنون یزمطرح كرده است. ما ن یزن
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 یخر رازاست. ف اشفكه شرح  ،یهالمباحث المشرقدارد، مانند  یصبغة فلسف یآثار فخر راز یرخب
د كرده و سپس نق یبندو موضوع یبند، دستهشفارا در  یناسكتاب مباحث پراكندة ابن یندر ا

هم و مدخل ف یدبه شمار آ شفاشرح  تواندیكتاب م ینا یم،. اما اگر انتقادها را كنار بگذاراست
. لمحصلا یا یهالمطالب العالاست، مانند  یكالم یشترب یآثار فخر راز ی. اما برخیردقرار گ شفا

عرضه كرده است. یرا در چه كتاب یفیمهم است كه هر تعر ،ینبنابرا



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايفهشتم از تعر دستة
 (بودن و آشکارشوندگی متعلُّق علممؤلفة ویژگی د.ومشتمل بر تعاریف )

 
 یشكه پ یمدانیو نم ایمیافته یآن را در آثار تفتازان . ماعرضه كرده است یرا تفتازان یفتعر این

 :یرخ یاآن را عرضه كرده است  یاز او كس
 .، ص.ق .ه ۱417؛ ۱94 .، ص.ق .ه ۱419 ی،)تفتازان «بها المذکور لمن قامت به يتجلّي صفة»ـ 

 .شودیواجد آن صفت، آشکار م یواسطة آن، )امر( ذكر شده برااست كه به یصفت علم (۱5
شده  یدكتأ یوصف آشکاربودگ یرو یفتعر ینو در ا یزبخشیتما یرو یشینپ یفتعر در
 .شودیو بر ذات بار م یستاست، و جزء ذات ن یژگیعلم، صفت و و یف،تعر ینا در است.

است  یآشکاركنندگ یژگیو یدارا ،ینبنابرا د،شویحاصل م یصفت است كه تجل ینواسطة ابه
 .شوندیواسطة آن آشکار مو امور به

 دندكوشییم هایفتعر ینكه صاحبان ا یمااشاره كرده چیست؟ «مذكور» یراز تعب منظوراما 
زد متکلمان ن «یءش»نگردند. كلمة  یرا عرضه كنند تا دچار نقدها و اشکاالت بعضاً لفظ یرهاییتعب

 جهت ین. از ااندیافتهالوجود، كه هنوز تحقق نمعدوم ممکن یایموجود و اش یایاش اعم است از
ور شامل ام یءهستند. اما ش ینونگیما ،یگربه عبارت د دانند؛یم یءش یزمعدوم را ن یایكه اش

لم ع یا یضینمانند علم به استحالة اجتماع نق یم،دار یزو ما علم به امور محال ن شودیمحال نم
 یاگانهه. متکلمان ساندگفتهیم «یمنف». متکلمان به امور محال، البارییکبه استحالة تحقق شر

 «تثاب»و  اندیءش «ثابت» و «موجود». از نگاه آنان «یمنف»و  «ثابت»و  «موجود»: اندكردهیم رحمط
كار رود،  به یءظ شعلم، لف یفاگر در تعر ،ینمعدوم است. بنابرا یء، ش«ثابت»معدوم.  «یمنف»و 

از  یء،ش یجابه یتفتازان روین. ازهمگیردیكه امور محال را در بر نم گرددینقد م یندچار ا
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 یاده است ن یانب ینجا)المذكور(. منظور از ذكر در ا« ذكر شده»استفاده كرده است:  بانیز یاواژه
 .«شدهیانب» یعنی« المذكور» ینو خاطره؛ بنابرا

كه واجد آن صفت است، باعث  یكس یاست كه برا یعلم صفت یف،تعر ینا مطابق
 یعنی؛ شده است یدعلم تأك یِشخصوجه اول یرو یفتعر یندر ا ین. بنابراشودیم یآشکارشدگ

داشتن از علم یگرانكه دآن یو آگاهم كه علم دارم. برا دانمیآنگاه كه من علم دارم، فقط خود م
 صفت هستم.  ینكنم كه من واجد ا یانبآنان  یبرا یدمن باخبر شوند، با

 كرده است. یاندر شرح المقاصد ب ینکات باال را خود تفتازان تمام
.بریمیم یانبه پا ینجامتکلمان را در ا هاییفدربارة تعر بحث



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (يلسوفانمشهور علم نزد ف يف)تعر هافينهم از تعر دسته
 (فیلسوفان، مبتنی بر الگوي ابصارتعریف مشهور نزد )

 
در بحث  یقین یترا از علم با محور یفیتعر یلسوفانمطرح شد ف یكه در مباحث قبل گونههمان

از  ارائه شده كه یزباصره ن ةقو یتبا محور یفیتعر ،یفتعر یندهند. در كنار ایبرهان ارائه م
دربارة  تریششود كه بیاستفاده م« صورت» ةاز واژ یفتعر یننخست مشهورتر است. در ا یفتعر

دهند  میرا كه دربارة امر مبصَر است، تعم یمطلب اندیدهكوش یلسوفان. فرودیبه كار م مبصَرامور 
بل  ست،یاند: منظور از صورت، شکل ن. از باب نمونه گفتهیردگ بر در یزعلم را ن یگرتا اقسام د

علم  گریاند تا اقسام دصورت داده یدر معنا یتوسّع ،ینو مثل و همانند است؛ بنابرا یرو نظ یهشب
 شامل شود. یزهمچون علم به مسموعات و مشمومات را ن

 است: ینمشهور علم در فلسفه چن تعریف
 (.۱4 .، ص.ق .ه ۱4۱۲ یزدی،« )العقل / عند الذهن يءمن الش هالحاصل هصورالعلم هو ل» ـ

قام دارد: . از نگاه آنان نفس دو میانمشائ یشناساست بر نفس یاند نزد عقل، مبتنگفته این كه
 یوانیو ح ینبات یقوا یبه اعتبار ارتباط با بدن، دارا یمقام ارتباط با بدن و مقام ذات. نفس انسان

 خود، عقل است.  یاست، اما به اعتبار مقام ذات
 انجام داد: توانیم یلدو تحل« عند العقل» یرتعب دربارة
كه ذات نفس،  آنجا عنوان داور، و ازادراك انسان منوط به وجود نفس است به كهاین  یکی

 .آیدیاست كه نزد عقل حاصل م یعقل است، علم صورت
ت علم آن اس ین،است و بنابرا یاتاست كه منظور از عقل قوة مدرك كل ینا یگرد تحلیل

وانش به دست خ ینعبارات، ا یكرد(. از برخ یرتعب یبه تکبر معرفت توانیم ینباشد )از ا یكه كل
و ال  اًکاسب يکونال  يالجزئ: »گویندیباشد، و م یو عقل یامر كل یدعلم حتماً با یعنی آید،یم
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د. در مطلوب باش یگاهدر جا تواندیو نه م یردمقدمه قرار گ تواندینه م یامر جزئ یعنی ؛«تسباًمک
 . آیدیعلوم به كار نمدر  یو جزئ یمهست یامور كل یعلوم در پ

من  ةلصورللذات تلك ا يصیرالتصور اال ان  لیس»را دارد:  یریتعب یندر المباحثات چن سیناابن
 (.۱18 .، ص.ش .ه ۱37۱ ینا،)ابن س« بحسب الضرب من االدراک يدلها ضرب من التجر یثح

 ینوع یدارا این كه یثذات حاصل شود از ح یبرا یكه صورت علم یستن ینجز ا تصور،
 كه مناسبت و تناظر با نوع ادراك دارد. یدیاست؛ تجر یدتجر

 و در حس مشترك، یادراك باطن ی،ادراك بر چهار قسم است: ادراك حس ینا،سمنظر ابن از
ز ا یاریمهم است و او بس یاربس یناسابن یشةدر اند یمتقس ین. ایو ادراك عقل یادراك وهم

 كرده است. یلاس تحلاس ینمطالب را، مانند كرامات، بر ا
. یمكنیدر درون خود درك م كنیم،یاست و معتقد است آنچه درك م برونگرا یک سیناابن

با  شوندیحس مشترك منعکس م ینةدر آ یاز راه آالت حس یبر آن است كه صور حس یو
با  یمطور مستقاز نگاه او ما به ،ین. بنابراكنیمیرا درك م یحس یهاصورت ینه،آ ینمشاهدة ا

ود و در باصره حاصل ش یدارد تا صورت یو عالم واقع تنها جنبة اعداد نیستیمعالم واقع مرتبط 
 ،ینآن را درك كرد. بنابرا توانیدر حس مشترك وارد شد، م یصورت حس ینكه اپس از آن

در  ی. همة ادراكات حساندیو همه باطن دهندیم یدر حس مشترك رو ی،تمام ادراكات حس
باشد، حس مشترك او  توجهیبه عالم محسوس ب سی. حال اگر كشوندیجمع محس مشترك 

بسا فرشتگان را مشاهده كند و چه رویینو ازهم كندیم یافترا از عالم باال در یرهاییتصو
ارد كه د یتموضوع یناسابن یچهارگانه برا ینآنقدر ا ،ین. . بنابرا . كند و. یداحالت كرامت پ

 .كندیم یلتحل یساختار معرفت ینبر اساس ا یزكرامت را ن مانند ینید یامر یحت
و  یستن ینچن شود،یمحسوس در عالم خارج ماده دارد، اما آنگاه كه در ذهن درك م شیء

 .شودیو از آن كنده م یدتجر یاز مادة خارج ،ینفاقد ماده است. بنابرا
و آن را در حس مشترك حاضر و سپس درك  یمرا از حافظه فرا بخوان یاگر صورت حال

 یامنعزل از زمان و مکان و  توانیمیو م یماجدا كرده یزآن صورت را از زمان و مکان ن یم،كن
 .یمادراكش كن یگریزمان و مکان د یدارا

 ماده ندارند، مانند محبت و غم. اصالًكه  شودیتوجه م هایییژگیبه و یادارك وهم در
 ندهایفرا ینبه ا یناسانسان را فارغ از تمام امور درك كرد. ابن مثالً توانیم یادراك عقل در

 .گویدیم یدتجر
ست ا ین. نکتة مهم اگیردیصورت م یداز تجر یااز ادراك، مرتبه یادر هر مرتبه ،بنابراین

انه؛ خود و ناآگاهصورت خودبهاما به دهد،یرا فاعل شناسا انجام م یدتجر ینا یناسكه از منظر ابن
این  نه دهد،یرا انجام م یدشده است كه كار تجر یطراح یاگونهانسان به یسامانة معرفت یعنی

كار را انجام دهد. اگر انسان به مرتبة عقل برسد،  ینصورت آگاهانه افاعل شناسا خود به كه
 نکرده است. یمعرف یدجرت یبرا یسمیمکان یناس. ابندهدیم یرو یشبرا یدتجر
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 یزدكارت ن یاناتاز آنها در ب یكرده است كه برخ یانب یزرا ن ترییبمطالب غر سیناابن
حال حکم  یندر ع بینم،یو آن را كوچک م نگرمیرا م یبزرگ یءش ،گویدیم مثالًوجود دارد. 

در من  ییشینپ یاضیاتیمحاسبات ر یروست كه نوع آن از ،ینبزرگ است. ا یءكه آن ش كنمیم
و بر  ،یفطر یاضیر هاییتوانمند یبر برخ یمما مفطور هست گویدیم شفا نفسوجود دارد. در 
 (.۲31 .ب، ص .،ق .ه ۱414 ینا،)ابن س دهیمیرا انجام م هایییاساس آنها داور

ها ف و گزارهمعار یمعتقد است انسان برخ یناسابن یااست كه آ یمسئله قابل بررس ینا البته
ابزار  نیدارد، و پس از فعال شدن ا یارتنها ابزار كسب آنها را در اخت یادارد و  یشینینحو پا بهر

را  رنگنوزاد انسان ابزار درك  ییمبگو این كهمانند  .گیردیناآگاهانه صورت م یاست كه داور
 .رسدیم یتها به فعلرنگ یصو تشخ شودیم یقابزار فعال و دق ینا یماهگدارد، اما پس از شش

 يف ةمتمثل ةیقالذهن فحق يتدرکه ف یثما تدرکه فانه ح کل» است: ینچن یناسابن یگرد تعبیر
إما أن يکون تمثّلها في األعیان و يلحظه ذهنك، فالمعدوم ال يدرک،  یقةو تلك الحق ةذهنك ضرور

 (.۲47-۲41 .، ص.ش .ه ۱37۱ ینا،)ابن س« ةتکون في ذهنك، و هو الباقي ضرور و إما أن
 ةالصور»اگر گفته شد  مثالًمختلف دانست.  یممختلف را دال بر مفاه یربتوان تعاب شاید

 دانسته شده است. اگر ینفسان یفك یعنی یژگی،كه علم از سنخ و شودی، معلوم م«ةالحاصل
اگر  .نددانیكه عالم شدن را از مقولة انفعال م شودی، معلوم م«ةقبول النفس تلك الصور» یندبگو

 یكه علم را از مقولة اضافة ذهن شودی، معلوم م«عند العقل يءالش ةحصول صور» دگفته شو
 یثعلم، نه از ح یگوناگون، به لحاظ وجودشناس یرتعاب ینا یدشا ،یناند. بنابرادانسته

 داشته باشند. ییهاتفاوت ی،شناسمعرفت
بدان اشاره شده  یزمالصدرا نوجود دارد، و در عبارت  یكه در اضافة ذهن ینکتة مهم اما

بحث را در مباحث علم مطرح نکرده و آن را از  ینا مالصدرا است، مسئلة علم به علم است.
 ﴾ءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبیحَهُمإنْ مِنْ شَيْ﴿ یةآ یةعارفان گرفته است. عارفان بر پا

: ةقرائ يو ف: »نویسدیم یهآ یندر ادامة ذكر ا مالصدرا اند.شده موجودات معتقد یبه شعور عموم
مان اند و هعبارت را اشتباه آورده ینا ایم،یدهاسفار كه د هاییح. در تمام تصح«يفقهونلکن ال 

ما خود به ا كند،یم یحخداوند را تسب یزیقرائت، هر چ ینا یةاند. اما بر پاثبت كرده« ال تفقهون»
و  كندیم یلمسئله را تحل ینعلم به علم ندارد. مالصدرا در ادامه ا یعنی یست،آگاه ن یحشتسب

واهد باالتر خ یزو هرچه مرتبة وجود باالتر باشد، مرتبة علم ن علم مساوق وجود است، گویدیم
به ز علم ا یعنیداشت،  یزاز آن را ن یباالتر هاییهال توانیبود؛ و اگر مرتبة علم باالتر باشد، م

 ی. اكنون در پیستنازل وجود، علم هست، اما علم به علم ن هاییهمند بود. اما در العلم بهره
ناسانه را شتفطن معرفت ینا خواهیمیبل م یستیم،سخنان مالصدرا ن ینا ینادرست یا یدرست

فخر  یشةكه گذشت، در اندنه. چنان یااست  یکیعلم به علم با خود علم  یاكه آ یمداشته باش
 است. یدو جد ینبودن ا یکی یراز
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 یسرد یاردر صبح بس الف یزده است: آقا یثال( مPojman, 1966, p129) در كتابش پویمن
 لفا و كندیترمز م ییجلو یلاست، كه ناگهان اتومب یاست، مشغول رانندگ زدهیخها كه جاده

مت تصادف نکند. او به سال كند كه یتهدا یرا طور یلشاتومب كندیو تالش م كندیترمز م یزن
هن خود به ذ الف كجاست؟ یمارستانكه فالن ب پرسدیاز او م یجلوتر كس كمیو  كندیعبور م

خود را از برخورد  یلزحمت اتومبكه به یدر همان لحظات كندیو احساس م كندیمراجعه م
مثال را  ینا منیدر برابر چشمش قرار گرفته است. پو یمارستانآن ب یاست، تابلو رهانیدهیم

ار در برابر چشم قر یزیكه معتقدند ممکن است چ هایییدگاهد یحتوض یبرا دهدیمقدمه قرار م
بدان  و یمبدان توجه كن یگریاما در لحظة د یم،اما در لحظة مواجهه بدان علم نداشته باش یرد،گ

 .یابیمعلم ب
در ذهن شما  یزهاییممکن است چ گویدیسخن را دارد و م ینهم یهشب یزن یراز فخر

علم  ،نیشد و بنابرا یدها آگاه نخواهبدان ید،نکن یداپ یحاضر باشد، اما تا به آنها توجه معرفت
 است. الزم یزتوجه نحتماً و  یستصرف حضور صورت، علم ن ،ینداشت. بنابرا یدبدانها نخواه

 یء،از ش است؛ منظور كرده یانب «یءتطبّع الش» یررا گاه با تعب یاضافة ذهن یدگاهد سیناابن
ء الشي اإلدراک تطبّع نفس» :زنندیها نفس را مُهر متاست كه با صور یننفس است و مراد ا

 .، ص.ش .ه ۱37۱ ینا،)ابن س«  ةعن األحوال المعلوم ةأی مجرد ــ ةبالصور من حیث هي عقلیّ
۱18.) 

كه دربارة وجود سخن  یخود و در مواضع یدر آثار فلسف غالباً یلسوفانرا ف یلتحل این
 .اندیستهمنظر به علم نگر ینو از ا عرضه كرده گویند،یم

 ،یدربارة علم مطرح كرده است )قوشج یرا در مباحث وجود ذهن یجالب یتلق یزن قوشجی
 یزن یگرحالت جلوه یدبا شود،ی( . از نگاه او آنچه در ذهن حاضر م۱31. ، ص.ش .ه ۱393

كرده  عرضه یفخر راز «یاضافة ذهن» یةاز نظر اییژهو یلتحل ،ینذهن داشته باشد؛ بنابرا یبرا
 .شویمیوارد آن نم یگركه ما د ــ است

  
 ینتس یمسلمان ط یشمنداناند یاز مساع یمقال و به اجمال به آن پرداخته شد حاك یندر ا آنچه

 یگوناگون كالم یبا دواع یکاست، كه هر  یشناختمعرفت یادیندراز دامن معطوف به مباحث بن
نها ت ینحال ا ینمفهوم علم )معرفت( بپردازند. با ا یلبه تحل یدندبر خود الزم د یو فلسف

مختلف در  یدگاهبه سه د ینجاراستا بود. ما در ا ینآنان در ا یهااز تالش یاز بخش یایمعرف
ه موع نُ. در مجیدیمرا بررس «علم یریپذیفتعر» یدگاهتنها د یانو از آن م یمعلم پرداخت یفتعر

 كه عبارتند از: یمكرد یلاحصاء و تحل ینهزم ینرا در ا یدگاهد
 

 مشتمل بر دو شرط صدق و باور؛ هاییفتعرـ 
 ینان؛مشتمل بر سه شرط باور، صدق و اطم هاییفتعرـ 
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ده ذكر ش زیكه گاه اعتقاد جازم ن یه،مشتمل بر سه شرط باور، صدق و توج هاییفتعرـ 
 است؛

 ینان؛و اطم یهمشتمل بر چهار شرط باور، صدق، توج هاییفتعرـ 
 یف)تعر مشتمل بر باور، صدق، اعتقاد به عدم نقیض باور و استمرار باور هاییفتعرـ 

 (؛یلسوفانف
 بودنیژگیكه و یری؛ناپذو نقض یزبخشیتما بودن،یژگیمشتمل بر سه مؤلفة و هاییفعرـ ت

 اند؛یشناختمعرفت یگراما دو مؤلفة د ی،شناختاست نه معرفت شناختییهست یامؤلفه
 یزبخشی؛و تما یمشتمل بر دو مؤلفة آگاه هاییفتعرـ 
 متعلق علم توسط علم؛ یبودن و آشکارشوندگ یژگیمشتمل بر دو مؤلفة و هاییفتعرـ 
 ابصار بود. یبر الگو یكه متک یلسوفان،مشهور ف یفو دست آخر تعرـ 
 

 ،حال ینا ا. بیمبپرداز یفتعار ینجداگانه ا یقو نقد و تطب یینما چنان نبود كه به تب مجال
 ةون جاافتادو مت یاتكه فراتر از نظر یبه علوم اسالم ینمشتغل یباشد برا یاست فتح باب یدام

در جهان اسالم داشته باشند. یبه سنت ستبر كالم ینگاه یفلسف
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