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مقدمه

درستی معرفت انسان به خود و جهان خارج ،پرسشهـایی را دربـارۀ معرفـت آدمـی
مطرح کرده است .آیا معرفت ما به خود و جهان با واقع و عـین مطابقـت دارد معیـار
درستی معرفت ما به خود و جهان خارج چیست یافتن پاسخ درست ایـن پرسـش و
دیگر پرسشهای معرفتی ،دلیل تأسیس علوم چون منطق و معرفتشناسی است .منطق
به ما نشان میدهد که با چه شیوهای میتوان مجهول تصـوری را بـه معلـوم تبـدیل و
چگونه میتوان با تنظیم درست استدالل ،مجهول تصدیقی را اثبات کرد .منطـق بـرای
صحت تصورات و تصدیقات ما را ملزم به پذیرش تعریـف و اسـتدالل مـیکنـد .آیـا
می توان هر مفهومی را تعریف و برای اثبات هر قضیه استدالل کرد برای پاسخ به این
پرسش ،منطقدانان مفاهیم یا تصورات و گزاره یا تصدیقات را به دو بخـش بـدیهی و
نظری تقسیم میکنند و معتقدنـد مفـاهیم و گـزارههـای نظـری ،مبتنـی بـر مفـاهیم و
گزارههای بدیهیاند؛ اما گزارهها و مفاهیم بدیهی بینبذاته و بینیازند.
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منطقدانان متأخر ،معرفتشناسان و فیلسوفان مسلمان با پذیرش ایـن تقسـیمبندی
منطقی ،به بررسی گسترۀ تصورات و تصدیقات بدیهی و همهنین به راز بداهت آنهـا
پرداختهاند .آنان میگویند اگر تصورات بدیهی مبنای هـر تعریـف و اگـر تصـدیقات
بدیهی مبنای استوار برای استداللاند ،باید به دو پرسش اساسی پاسخ داد .پرسـش اول
از گسترۀ تصورات و تصدیقات بدیهی است :گسترۀ بدیهیات تصوری و تصـدیقی تـا
کجاست پرسش دوم دربارۀ معیار یا راز بداهت است :چه ویژگی و رازی در برخـی
مفاهیم و گزارهها وجود دارد که آنها را از تعریف و استدالل بینیاز کرده است هردو
پرسش را میتوان جداگانه هم در حوزۀ تصورات و هم تصدیقات مطرح کرد.
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محمد حسینزاده در کتاب مؤلفهها و ساختارهای معرفت بشـری ،تصـدیقات یـا
قضایا و عباس عارفی در کتاب بدیهی و نقش آن در معرفتشناسی معیـار بـداهت را
بهخوبی واکاوی کردهاند .در این مقاله با تحلیل و بررسـی سـخنان صـدرا و دکـارت
دربارۀ بدیهیات تصدیقی ،به پاسخ این دو به پرسش از گستره و راز بداهت تصـدیقی

بهزعم خود اشاره میکنیم .در این مقاله تالش خواهیم کرد به دو پرسش پاسخ دهـیم:
 )۱گسترۀ تصدیقات بدیهی از نگاه مالصدرا و دکارت تا کجاست؛ یعنـی مالصـدرا و
دکارت کدام گزارههای تصدیقی را بدیهی میدانند  )۱این دو فیلسوف با چه معیاری
گزارههای بدیهی را بینیاز از استدالل میداننـد پـس از یـافتن پاسـخ دو اندیشـمند،
شباهتها و تفاوتهایشان را نشان خواهیم داد.
چرا دیدگاه این دو فیلسـوف را بررسـی مـیکنیم ،بااینکـه بـه دو حـوزۀ فکـری-
فرهنگی متفاوت تعلق دارند زیرا  )۱هر دو تقریبا در یک زمان میزیسـتند و تـالش
میکردند معرفت را بر بنیان قطعی استوار کنند؛  )۱هر دو بنیانگـذار شـیوۀ خاصـی از
تفکر و آغازگر حرکت علمی ویژه در دو حوزۀ فکری بودند و معتقد بودند شیوۀ تفکر
یقینی و خطاناپذیر را برای معرفت یافتهاند .اکنون باید چند مفهوم را توضیح دهیم.
 .1بدیهی و نظری

تقسیم قضایا به بدیهی و نظری ،نقش مهم ،مستقیم و بنیـادی در معرفتشناسـی دارد.
تصور و تصدیق را به بدیهی و نظری تقسیم میکننـد؛ برایناسـاس ،منطـق نهبخشـی
ارسطو به منطق دوبخشی (معرف و حجت) تغییر میکند .متفکران مسـلمان اکتسـاب
علم را در دو حوزۀ تصورات و تصدیقات میپذیرند .حکما و منطقدانـان دو تعریـف
برای بدیهی دارند.
 .۱تعریف رایج فیلسوفان و منطقدانان این است« :بدیهی چیزی است که به فکر و
کسب نیاز ندارد و نظری آن است که بدون فکر دانسته نشـود( ».خراسـانی۷ :۱۵۹۱ ،؛
طوســی۱۰ :۱۵۵۷ ،؛ یــزدی۵۱ :۱۵۹۱ ،؛ مظفــر۱۱ :۱۵۹۹ ،؛ طباطبــایی۱۷۹ :۱۰۵۰ ،؛
مصباح یزدی۵۱۷ /۱ :۱۵۵۷ ،؛ سبزواری)۹۰/۱ :۱۵۹۵ ،
 .۱دومین تعریف ازآن برخی اندیشمندان است :اگر علم به معلوم ،بـه چیـزی جـز
التفات عالم به معلوم نیاز ندارد ،معلوم بدیهی است؛ ولی اگر بهدست آوردن معلوم بـه
بیش از التفات به معلوم نیاز داشته باشد ،آن معلوم نظری خواهد بـود؛ بـهعبارتدیگر،
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نگرش اندیشمندان مسلمان به مبناگروی ،براساس این تقسـیم اسـت .در مبنـاگروی،
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اگر معلوم همیشه در ذهن حاضر باشد ،بدیهی وگرنه نظـری اسـت .بـهنظر مـیرسـد
تعریف اول عامتر است؛ زیرا میگوید التفات به معلوم برای شناخت کافی است؛ حتی
به حدس و حواس نیاز نیست .از بسیاری از سـخنان صـدرا همـین تعریـف بهدسـت
میآید (صدرا ۷۱۹/۵ :۱۷۹۱ ،و ۰۱۷؛ .)۵۵۵ :۱۵۱۵
بههرحال منطقدانان و فیلسوفان اسالمی معتقدند نمیتوان سیر بینهایت استدالل و
استنتاج منطقی را دنبال کرد .اگر بناست برای اثبات هـر معرفتـی بـه معرفتـی پیشـین
متوسل شویم ،باید به معرفتی دست یابیم که خود به اثبات نیاز نداشـته باشـد؛ وگرنـه
هی معرفتی بهدست نمیآوریم (صدرا.)۰۰۵ /۵ :۱۷۹۱ ،
دکارت معتقد است باید مفاهیم و گزارههای بدیهی و بـینیـاز از اسـتدالل وجـود
داشته باشد تا سیر استدالل به بینهایت منتهی نشود .دکارت تعداد موجودات بدیهی را
بسیار اند میداند و میگوید:
«اینها را باید بهدقت مورد توجه قرار داد؛ زیرا دقیقا همان واقعیتهای هستند که در
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هر سلسلۀ واحد ،آنها را بسی ترین اشیا نامیدهایم .تمام اشیاء دیگر را میتوان از این
اشیاء بسی استنتاج کرد و این استنتاج یا مستقیم و بیواسطه است یا ازطریق دو ،سه
و یا چندین مرحله در عمل استنتاج بهدست میآید( ».دکارت)۱۱۱ :۱۵۵۱ ،

 .2اقسام گزارههای بین

استدالل را ازنظر صورت به مباشر و غیرمباشر و غیرمباشر را به قیاس ،استقرا و تمثیل
تقسیم میکنند .قیاس را ازنظر شکل به اقترانی و استثنایی تقسیم میکننـد کـه هریـک
اقسامی دارد .استدالل را ازنظر ماده یا محتوا به برهان ،جدل ،خطابـه ،شـعر و مغالطـه
تقسیم میکنند.
منطقدانان مبادی برهان یا همان بدیهیات تصدیقی را شش دسته کردهاند :اولیـات،
وجدانیات ،حسیات ،تجربیات ،فطریات و متواترات .البته تقسیم مبـادی بـه شـش یـا
هفت دسته استقرایی است و امکان افزایش و کاهش دارد؛ برای مثال ،تفتـازانی اصـول
قیاس برهانی را شش تا میداند (حسینی یزدی۱۱۱ :۱۰۱۱ ،؛ طوسـی )۵۰۷ :۱۵۱۱ ،و

خواجهنصیر طوسی مدعی است که فطریات و حدسیات نمیتوانند جزء مبادی قیاس
باشند؛ اما مشهور بهدلیل خاصی آن را در این مجموعه آوردهاند (طوسی.)۵۰۱ :۱۵۱۱ ،
وی در منطقالتجرید میگوید فق به اولیـات میتـوان اعتمـاد کـرد« :و العمـده هـی
االولیات( ».حلی )۱۵۱-۱۷۷ :۱۵۵۱ ،فخر رازی سه مورد را برای بدیهیات نام میبـرد
(طوسی.)۱۱ :۱۰۵۷ ،

چرا منطقدانان بدیهیات را به تعداد مشخصی محدود کردهاند چـرا برخـی فقـ
اولیات را بدیهی میدانند و برخی بیشتر؛ تاجاییکه برخی بدیهیات تصدیقی را هفت تا
میدانند مبادی برهان که از یقینیاتاند ،یا قضایاییاند که عقل بـرای جـزم بـه رابطـۀ
موضوع و محمول یا مقدم و تالی فق به تصور اطراف قضیه اتکا (اولیات) یا بهاستناد
حس ظاهر یا حس باطن حکم (اولیات) یا بهاستناد تکرار مشاهدۀ یقینآور همـراه بـا
قیاس خفی حکم میکند (مجربات)؛ مانند این قاعده که امر اتفـاقی ،دائمـی و اکثـری
نیست یا حکم عقل در آن مستند به حدس قوی اسـت (حدسـیات) .حـدس سـرعت
آزمایشی انسان است؛ ولی حدس چنین نیست یا حکم عقل در آن مسـتند بـه کثـرت
خبر است (متواترات)؛ البته با علم به ممتنع نبودن خبـر و اطمینـان بـر توافـق نکـردن
مخبران بر کذب یا قضایایی است که حکم عقل در آن مستند به قیاس حاضر در ذهـن
بعد از تصور موضوع محمول اسـت (فطریـات) (کـاتبی قزوینـی۱۱۹-۱۱۵ :۱۵۵۷ ،؛
طوسی۱۱ :۱۰۵۷ ،و.)۵۷۵
مالصدرا در لمعات مشرقین بر مشی مشهور سیر کرده است« :فالصـناعات یتـألف
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انتقال از مبادی به مطالب است و فرق آن با تجربه این است که تجربه متوقف بـر کـار

البرهان من الیقینیات -و الجدل من المشهورات [( »]...صدرا)۵۵ :۱۵۱۱ ،
ازآنجاکــه اس ـاس حصــر تصــدیقات بــدیهی استقراســت ،اختالفنظــر منطقدانــان و
فیلسوفان را میتوان در کرد؛ اما پرسشی که پیش از ورود به بحث باید بـه آن پاسـخ داد،
این است که آیا بدیهیات تصدیقی در یک سطحاند؛ بهعبارتدیگر ،دلیـل اخـتالف تعـداد
بدیهیات چیست چه چیزی تعداد بدیهیات تصدیقی را کاهش یا افزایش داده است
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 .3بدیهیات اولیه و ثانویه

اندیشمندان مسلمان بدیهی را به بدیهی اولیه و ثانویه تقسیم کـردهانـد؛ چـون مـیتـوان
تصدیقات بدیهی را دو گونه درنظر گرفت .تصدیقاتی که فق تصور موضوع ،محمول و
رابطۀ آنها برای حکم کافی است و بـه چیـز دیگـری نیـاز نیسـت ،بـدیهیات اولیهانـد.
بدیهیات ثانویه گزارههایی هستند که حکم در آنها هم بـه تصـور موضـوع ،محمـول و
نسبت و هم به سببی مانند حواس ،تجربه ،حدس ،تواتر یا استدالل مطوی نیازمند است.
براساس تعریف صدرا از بدیهی (شناخت معلوم بینیاز از هرچیزی جز التفات بـه
معلوم است) میتوان اولیـات را باتوجهبـه بینیـازی از چیـزی جـز اجـزای گـزاره و
وجدانیات را بهلحاظ انعکاس مستقیم واقعیت عینی ،بدیهی اولـی و واقعـی بـدیهی و
بقیه را بهعلت احتیاج به حواس ،حدس یا تواتر بدیهی ثانوی دانست .باتوجهبه تفاوت
بدیهیات ،آیا بدیهیات ازنظر استنتاج یکساناند یا متفاوت
 .4استنتاجی بودن بدیهیات ثانویه
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بررسی بدیهیات نشان میدهد که همۀ آنها در یک سطح نیستند؛ برایناساس میتوان
پرسید آیا گـزارههـای بـدیهی یکسـان ،بـینیـاز از اسـتنتاجانـد یـا برخـی زایشـی و
استنتاجیاند .بررسی سخنان اندیشمندان مسلمان نشان میدهد که ازنظر آنان اولیـات
ازجمله بدیهیاتاند که نمیتوانند بر هی گزارۀ دیگری جز ادرا موضوع و محمول و
نسبت آن دو مبتنی باشند؛ پس استنتاجی نیستند .سخن اندیشـمندان مسـلمان دربـارۀ
گزارههای بدیهی ثانوی یکسان نیست؛ ازایـنرو در تعـداد بـدیهیات اخـتالف دارنـد
(طوسی۵۰۷ :۱۵۱۱ ،؛ حلی۱۵۱-۱۷۷ :۱۵۵۱ ،؛ طوسی۱۱ :۱۰۵۷ ،؛ شهرزوری۱۵۵۱ ،
 .۱۱۱ :سهروردی)۰۱-۰۵ : ۱۵۵۱
مالصدرا در اللمعات فق فطریات و حدسیات را درمقابل نظری نام مـیبـرد و در
شرح حکمت اشراق احتساب متواترات از بدیهیات را مشکل میداند (صـدرا:۱۵۷۱ ،
)۱۱۵/۱؛ پس میتوان گفت از نگاه مشهور ،اولیات مهمترین گزارهای غیرزایشیاند .از
نگاه صدرا گزارههای اولی نیز یکسان نیستند؛ زیرا برخی باوجود بداهت و بینیازی از

حد وس و هر شیء خارج از ذات خود ،میتوان آنها را به اصل عدم تناقض مسـتند
کرد .برخی دیگر مانند اصل عدم تنـاقض بهگونـهای هسـتند کـه نمـیتـوان برایشـان
استدالل کرد« :النفی و اإلثبات ال یجتمعان فی شیء و ال یخلو عنهما شیء فـال یمکـن
إقامة البرهان علیها و إال لزم الدور» (همان)۰۰۵ :؛ درنتیجه ،باوجود مستند بودن برخی
گزارههای اولی ،این گزارهها غیرمستنتجاند؛ زیرا هم بـینیـاز از فکـر و نظرنـد و هـم
بینیاز از استدالل .بهنظر مالصدرا نهتنها بدیهیات ثانویه ،بلکه بدیهیات اولیـه ،غیـر از
اصل تناقض ،نیز مبتنی بر اسـتنتاج از قضـیۀ امتنـاع اجتمـاع نقیضـیناند .از نگـاه وی
جایگاه اصل عدم تناقض درمیان دیگر قضایا مانند جایگاه وجـود واجبـی نسـبت بـه
وجود ممکن است (همان).
پس هرگزارۀ بدیهی بینیـاز از اسـتدالل ،غیراسـتنتاجی و غیرزایشـی اسـت؛ چـه
استدالل ناممکن باشد یا نیازمند استدالل نباشد .هرگزارۀ بدیهی بینیاز از فکر و نیازمند
استناد به غیرذات ،استنتاجی است .بدیهیات اولیـه (اولیـات و وجـدانیات) بینیـاز از
حدسیات ،مجربات و حسیات بهعلت احتیاج و استناد ،زایشیاند.
گستره و راز بداهت تصدیقات از نگاه صدرا

اکنون می توان دیدگاه مالصدرا دربارۀ گسـترۀ بـدیهیات واقعـی و راز بـداهت آنهـا
بررسی کرد.
 .1گسترۀ بداهت

بهنظر می رسد صدرالمتألهین معتقد است فق وجـدانیات و اولیـات شایسـتۀ بـدیهی
واقعی اند .برای اثبـات ایـن مـدعا الزم اسـت ابتـدا دیـدگاه وی را دربـارۀ اولیـات و
وجدانیات بررسی کنیم .او میگوید« :األولیات الحاصلة لها من غیـر تعلـم و قیـاس و
حدس و تجربة ،بل علی سبیل اللزوم و الجبر ،و هی المبادی لغیرها مـن الثـوانی التـی
یمکن خلـو بعـض اإلنسـان عنهـا( ».صـدرا )۱۷۵ :۱۵۷۰ ،از ایـن عبـارت بهروشـنی
میفهمیم اولیات ،شرای بدیهی واقعی را دارند.

گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

هرچیزی جز تصور اجزا و نسبت آنها هستند؛ پس زایشی نیستند .فطریات ،متواترات،
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فهم سخن صدرا دربارۀ وجـدانیات نیازمنـد فهـم سـخن مشـهور اسـت .مشـهور
معتقدند وجدانیات ازیکسو ،قسمی از حسیاتاند (حلی ۱۵۵ :۱۵۵۱،و ۵۷۷ : ۱۰۱۱؛
سهروردی۰۱/۱ :۱۵۵۱ ،؛ قطبالدین شـیرازی۱۱۹ :۱۵۹۵ ،؛ شـهرزوری۱۱۱ :۱۵۵۱،؛
حسینی یزدی )۱۱۱ :۱۰۱۱ ،و درنتیجه ،مدر به حواس باطنی اسـت؛ ازسـویدیگر،
بسیاری از مصادیقی را که برای وجدانیات نام میبرند ،معلوم به علم حضوریاند ،نـه
حواس باطن؛ زیرا هی کدام از این گزارهها با حواس باطن در نشدهاند؛ نه مدر به
مدر قوۀ خیال که
حس مشتر اند که ادراکات حواس ظاهری را دریافت میکند ،نه َ
خزانۀ مدرکات حسی است ،نه موجود در قوۀ واهمه است .ابنسینا لذت ،شادی ،ترس
مدر با قوۀ واهمه میداند (ابنسینا)۱۱۱ :۱۰۵۰ ،؛ ولی صدرالمتألهین در
و محبت را َ
وجود چنین قوهای تردید دارد (صـدرا )۱۱۵-۱۱۷/۹ :۱۷۹۱ ،عالمـهطباطبایی و فخـر
رازی ادراکات قوۀ واهمه را به حس مشتر نسبت میدهند (صـدرا-۱۱۷/۹ :۱۷۹۱ ،
 ،۱۱۵پاورقی۱؛ فخر رازی .)۵۱۷ /۱ :۱۰۱۱ ،قوۀ حافظه ،ذاکره و متصرفه ،که از قـوای
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فرعی حواس باطنی است ،نمیتوانند مدر وجدانیات باشند.
مـدر بـه علـم
پس مدر گزارههای وجـدانی چیسـت گـزارههـای وجـدانی َ
حضوریاند .چرا متفکران مسلمان به این نکته توجه نکردهاند شاید چون قدما ادرا
علم حضوری را بیشتر به علم ذات به ذات محـدود کـرده بودنـد؛ امـا کسـانی ماننـد
صدرالمتألهین که علم حضوری را به علم به ذات و تمام حاالت و انفعاالت نفسانی و
علم به علت هستیبخش خویش و نیز علم علـت هسـتیبخش بـه معلـول گسـترش
میدهند ،دلیلی ندارند که برای ادرا چنین گزارههای به قوای باطنی متوسـل شـوند.
تعابیر برخی اندیشمندان میتواند مؤید سخن ما باشد .محقق طوسی مشاهدات را بـه
سه دسته تقسیم میکند :آنهه را با حس ظاهر و حس باطن مییابیم و آنهـه را بنفسـه
مییابیم (طوسی.)۱۱۱-۱۱۷ :۱۵۵۷ ،
صدرالمتألهین ادراکات را به حسیات ،وجدانیات و اولیـات تقسـیم مـیکنـد .وی
بااینکه حسیات را شامل حواس ظاهر و باطن میداند ،وجـدانیات را قسـیم حسـیات

قرار میدهد؛ پس وی وجدانیات را محسوس باطنی نمیدانـد (صـدرا۵۵۵ :۱۵۱۵ ،؛ و
 )۷۷۱با بررسی انواع ادرا و مقابلهای که صدرا بین حـس ،نفـس و عقـل قـرار داده
است ،میفهمیم غرض وی از وجدانیات ،علوم حضوری است؛ همانگونهکه از ظـاهر
کالم خواجه چنـین نسـبتی را میتـوان دریافـت (طوسـی)۱۱۱-۱۱۷ :۱۵۵۷ ،؛ پـس
وجدانیات بهمنزلۀ انعکاسدهندۀ علوم حضوری میتوانند اعتبار خاصی داشته باشند.
تبیین مفهومی صدرا از راز بداهت تصدیقات اولی

اندیشمندان مسلمان در گذشته دربارۀ راز بداهت بدیهی بحث مشخصی نکردهاند؛ اما
معاصران دربارۀ معیار یا راز بداهت بدیهی بحث کردهاند .در کل دو دیدگاه مهم دربارۀ
بداهت تصدیقات بدیهی یا بداهت اولیات و وجدانیات وجود دارد.
دیدگاه اول معتقد است راز بداهت اولیات و وجدانیات را در ارجاع بـدیهیات بـه
علم حضوری باید جست .آیت لالمصباح اولین کسی است که این نظریه را طرح کرده
و به توضیح و تفصیل آن پرداخته است .ایشان راز بداهت اولیات را در این میداند که
را با تجربۀ درونذهنی مییابیم که منتهی به علـوم حضـوری اسـت (مصـباح یـزدی،
 .)۱۷۱ :۱۵۵۷ایشان تبیین راز وجدانیات را همان تبیین وجه صدق آنها میداند« :باید
کلید حل اشکال را در جایی جستوجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم
بر متعلق ادرا اشراف یابیم و تطابق آنها را حضورا و بدون وساطت صورت دیگری
در کنیم( ».مصباح یزدی۱۷۵ :۱۵۵۷ ،؛ حسینزاده )۷۷۵-۷۰۵ :۱۵۷۵ ،دیـدگاه دوم
معتقد است راز بداهت هریک از تصدیقات بدیهی و راز صدق آنها متفـاوت اسـت؛
یعنی نمی توان راز بـداهت وجـدانیات و اولیـات را یکسـان دانسـت .راز بـداهت در
وجدانیات ،علوم حضوری است .طرفداران این دیدگاه در وجدانیات بـا دیـدگاه اول
همنظرند؛ ولی دربارۀ اولیات معتقدند ارجاع آنها به علوم حضوری تکلف نارواست.
آنان معتقدند وجه صدق و راز بداهت اولیـات در ویژگـی مفهومیشـان نهفتـه اسـت
(فیاضی.)۱۹۹-۱۹۱ :۱۵۹۱ ،

گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم موضوعشان بهدست میآید؛ درنتیجه اتحاد آنهـا

77

ما گمان میکنیم آنهه را میتوان به مالصدرا منتسب کرد این است که راز بـداهت
وجدانیات انعکاس علوم حضوری و راز بداهت اولیـات در ویژگـی مفهـومی گـزاره
نهفته است .در ادامۀ مقاله فق راز بداهت اولیـات را بررسـی خـواهیم کـرد .محقـق
طوسی دربارۀ اولیات میگوید« :قضایایی هستند که عقل با صرف تصـور طـرفین بـه
صدق آن حکم میکند و به هی عامل بیرونی ازقبیل ،احساس ،تجربه ،تواتر و  ...نیـاز
ندارد( ».طوسی )۱۱۷-۱۱۰ /۱ :۱۵۵۷ ،وی راز بداهت اولیـات را در ویژگـی مفهـوم
میداند و میگوید هر حکم معلول علت است و هرگاه علت حکم محقق شود ،حکـم
واجب میشود و اگر علت وجود نداشته باشد ،حکم واجب نخواهد شد .حکم یقینی،
حکم واجب و تغییرناپذیر است؛ پس هر حکم که همراه علـت خـود شـناخته شـود،
یقینی است و حکمی که با علت شناخته نشود ،یقینی نخواهد بود؛ چـه علـت نداشـته
باشد یا علت شناختهنشده داشته باشد .علت حکم گاهی اجزای قضیه اسـت و گـاهی
شیء خارج از اجزای قضیه .در قضیۀ اولی ،حکم عقل بـهعلت نفـس تصـور اجـزای
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قضیه است ،نه اسباب خارجی (همان)۱۱۷ :؛ پس آنهه در اولیات مهم اسـت ،تصـور
اطراف قضیه است؛ یعنی نفس تصور مفهوم اجزای قضیه برای تصدیق کافی است.
برخی راز بداهت اولیه را از سنخ قضایای حقیقی میداننـد؛ قضـایایی کـه بیـانگر
هوهویت و یکی بودن واقعیت و مصداق معنای موضوع و معنای محمول خود هستند؛
برای مثال ،در قضیۀ اولی «کل بزرگتر از جزء خـود اسـت» ،تصـور «کـل»« ،جـزء» و
«بزرگتر بودن» معنای خود را نشان میدهند و هی کدام در حکایـت از معنـای خـود
خطایی نمیکنند .ترکیب این مفردات مانند «بزرگتر بودن از جزء خودش» نیز بـدون
خطا معنای خود را نشان میدهد .محمول و موضوع رابطۀ ضروری دارند؛ بهگونهایکه
اگر به معنای کل ،جزء و بزرگتر بودن کل از جزء خود توجه کنیم ،امکان نـدارد کـل
باشد ولی از جزء خود بزرگتر نباشد و هرکس موضوع ،محمـول و رابطـۀ ایـن دو را
درست تصور کند ،بهروشنی و بیتردید تصدیق میکند کـل از جـزء خـود بـزرگتـر
است؛ پس آنان مال بداهت و صدق اولیـات را در تصـور درسـت اجـزای قضـیه و

ارتباط آنها با یکدیگر و قضیۀ اولی را بدون کمک گرفتن از هر عاملی بیرونی بـدیهی
و صادق میدانند (فیاضی.)۱۹۵-۱۹۱ :۱۵۹۱ ،
از این تحلیل دو نکته را میفهمیم )۱ :صور علمی به علم حضوری برای ما معلـوم
است؛  )۱فرایند تحلیل اجزای قضیۀ اولی نیز به علم حضوری برای نفس معلوم است؛
بااینهمه طرفداران این نظریه از پذیرش ارجاع گزارههای اولـی بـه علـم حضـوری
ازآنرو سر بازمیزنند که بداهت و صدق قضیه در علم حصولی مطرح است و در علم
حصولی ،خود معلوم پیش عالم حاضر نیست .مدعیان تبیین ازطریق مفهوم میگوینـد
چون «مطابقت» رابطۀ «مطابق» و «مطابَق» است و ما درصورتی میتوانیم بگـوییم ایـن
رابطه را با علم حضوری در میکنیم ،که طرفین رابطه حضورا در اختیـار مـا باشـد؛
چنانکه در قضایای وجدانی است .ازآنجاکه در قضایا و بدیهیات اولیه رابطۀ مطابقت با
علم حضوری در نمیشود ،نمیتوانیم بگوییم گزارههای اولیه به علم حضوری در
میشوند؛ برای مثال ،در «کل بزرگتر از جزء است» مفاهیم کل ،جزء و بزرگتر بـودن
بزرگتر از جزء است» با واقع «بزرگتر بودن کل از جـزء» در ذهـن نیسـت ،بلکـه در
عالم واقع است.
مطابق و مطابَق در وجدانیات مانند «من میترسم» ،معلوم به علم حضوری اسـت؛
یعنی «من» معلوم به علم حضوری و «ترس من» نیز معلوم بـه علـم حضـوری اسـت.
مطابقت قضیۀ «من میترسم» با واقع «در حال تجربۀ ترس» نیز ازطریق علم حضـوری
معلوم است (عارفی.)۵۱۰ :۱۵۹۷ ،

گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

کل از جزء از مفاهیم و صوری ذهنی معلوم با علم حضوریاند؛ اما مطابقت قضیۀ « کل

سخنان صدرا را دربارۀ اولیات میتوان دو دسـته کـرد .در دسـتۀ اول ،راز بـداهت
اولیات ،ذاتی آنهاست« :فنقول لیس األمر کذلك فإنا ال نحاول حجة علی إثبـات هـذه
األولیات بل الجزم بثبوتها حاصل لذاته( ».صدرا ،بیتـا )۰۱ :ایـن عبـارت راز بـداهت
گزارها را به ذات گزاره ارجاع میدهد؛ اما نمیگویـد چـه رازی در ذات وجـود دارد.
صدرا در عبارتی دیگر ،گزارههای اولی را گزارههایی میداند که جزم به آن بـر سـبیل
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لزوم و قهر ذاتا رخ میدهد و در چنین جزمی به آموزش ،استدالل ،حدس و تجربه نیاز
نیست (صدرا ۱۷۵ :۱۵۷۰ ،و  .)۵۹/۵ :۱۷۹۱او در این عبارت نیـز بـر لـزوم قهـری و
ادرا ذاتی اولیات ،بدون نیاز به چیزی بیرونی تکیه میکند؛ اما نمیگویـد ایـن چیـز،
درونی مفهوم و معنایی این گزارهها است.
صدرا در مفاتیحالغیب نیز اولیات را دانشهای فطری اولی مـیدانـد کـه امکـان
تحصیل آنها به علت حضور ناگهانی و بی اختیارش ممکـن نیسـت (صـدرا:۱۵۱۵ ،
 .)۵۵۵آخوند در اسفار منشأ معرفت آدمی را برحسب استعداد انسان از عالم قـدس
متفاوت میداند و میگوید استعداد انسانها برای در حقا یق متفاوت اسـت .اگـر
انسانی استعداد و آمادگی کامل داشته باشـد ،در ادرا اولیـات و نظریـات تفـاوتی
نمی بیند؛ یعنی وضع انسان در تحصیل ادرا اولیات بدون سبب ،مانند وضع کسـی
است که در ادرا نظریات به حد وس دست یافتـه اسـت .وی معتقـد اسـت هـر
ادراکی سبب دارد؛ اما سبب گاهی ظاهر و مکشوف است و زمـانی بـاطن و مسـتور
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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است و آنهه از دانش بر نفوس آماده عرضه می شود ،همان سبب پوشیده از حـواس
است که شدیدالقوی در نهایت پوشیدگی تعلیم می دهد .ایشـان معتقـده اسـت هـر
معرفتی نیازمند سبب است؛ اما گاهی سبب معلم بشری است و گاهی ذات« :أن کـل
انتقال من األولیات إلی النظریات إما أن یکون بتعلیم معلم بشری أو ال یکون فإن کان
بتعلی م معلم کذلك فال بد و أن ینتهی باألخرة -إلی ما ال یکون ذلك من هـذا السـبیل
بــل ی نالــه مــن ذاتــه و إال لتسلســل التعلــیم و الــتعلم( ».صــدرا)۵۹۰ /۵ :۱۷۹۱ ،
صدرالمتألهین در این قسمت نیز دقیقا به همان ویژگی درونی گزارهها اشاره میکند؛
ولی تفاوت سبب مستور و مکشوف ممکـن اسـت اشـاره بـه ویژگـیهـای خـا،
محمول ،موضوع و سبب بین آن دو باشد.
او در جای دیگری ،مراد از پوشیدگی را پوشیدگی از حواس مـیدانـد« :و کمـا أن
مدرکات البصر أسرار علی حاسة الشم و األولیات العقلیة أسرار علی الحواس» (صدرا،
 )۱۵۵ :۱۵۱۵این عبارت نشان میدهد وی راز بداهت اولیات را در رازآلود بودن علت

ادرا برای حواس میدانند؛ یعنی حواس نمـیتواننـد ایـن راز را کشـف کننـد .اگـر
عبارات دیگر راز بداهت را در ویژگی مفهومی بداند ،ممکـن اسـت بگـوییم ویژگـی
مفهومی بر حواس پوشیده است.
ایشان دربارۀ تفاوت بدیهیات اولیه و غیراولیه میگوید:
«اگر ما نفس خویش را از همۀ هیئتهاب نظری و عملی که در آن است ،خالی و
فرض کنیم اکنون یکمرتبه آفریده شدهایم ،هی چیزی را ندیدهایم ،هی کاری انجام
ندادهایم و همین گزارههای اولی بر ما عرضه شود ،این گزارهها را تصدیق خواهیم
کرد؛ درحالیکه دیگر گزارهها را تصدیق نخواهیم کرد( ».همان)۱۵۷ :

او در این عبارت نیز به اصل وجود ویژگی خا ،در اولیات اشاره میکند.
دستۀ دوم از سخنان وی به ویژگی و راز بداهت اشاره میکند و معتقد اسـت ایـن
راز در خود موضوع و محمول قرار دارد« :و منها األولیات و هی البـدیهیات بعینهـا إال
أنها کما ال یحتاج إلی وس ال یحتاج إلی شیء آخر کإحساس أو تجربـة أو شـهادة أو
یعنی مال بداهت فق تصور طرفین ،بهاضافۀ تصور نسبت آنها میدانـد .اگرچـه از
این عبارت نیز فق این نکته را میفهمیم که اجزای قضیه و نحوۀ رابطه آنها بهگونهای
است که باعث تصدیق گزاره میشود؛ اما گویا میتـوان گفـت ایـن ویژگـی در خـود
مفهوم قضیه نهفته است ،نه ادرا حضوری آن؛ یعنی اگر کسی مفهوم اجزای قضیه را
در کند ،به نسبت حکم خواهد کرد.
صدرا پسازاینکه میگوید گزارۀ «سیاهی و سفیدی در محل واحد جمع نمیشود»

گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

تواتر أو غیر ذلك سوى تصور الطرفین و النسبة» (صـدرا ۷۱۹ :۱۵۱۵ ،و )۱۰۵ :۱۵۱۵؛

از مصادیق اولی است ،در پاسخ به این پرسش که حکم گزاره مذکور عالوهبـر تصـور
اجزا ،نیازمند مشاهده است ،میگوید مقصود از بینیازی اولیات از مشاهده ،بینیـازی
در تصدیق نسبت است ،نه بینیازی اجزا .اولیات در حکـم بـه نسـبت و تصـدیق بـه
نسبت موضوع به محمول ،بهجز تصور اطراف قضیه ،به چیزی دیگری نیازمند نیستند،
اگرچه فهم اجزای آن ،یعنی تصور موضوع و محمول ممکـن اسـت نیازمنـد مشـاهده
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باشد (( )۰صدرا.)۱۵۰-۱۵۵ :۱۵۷۱ ،
درنتیجه آنهه میتوان از سخنان مالصدرا دربارۀ سر بـداهت بـدیهی فهمیـد ،ایـن
است که بدیهیات دو دستهاند :بدیهیات واقعی و اصیل؛ بدیهیات اجمالی و غیراصـیل.
بدیهیات غیراصیل در بداهتشان نیازمند مشاهده ،تجربه ،حـدس و تواترنـد .بـدیهیات
واقعی و اصیل نیز دو دستهاند .دستۀ اول ،گزارههـای برگرفتـه از علـوم حضـوریاند؛
مانند «میاندیشم» و «میترسم» .راز بداهت این گزارهها را باید در خود علم حضوری
جست .دستۀ دوم ،بدیهیات اولیهاند .اولیات ویژگیهای خا ،مفهومی دارند که توجه
به مفهوم اجزای کلمه میتواند ما را به پذیرش حکم وادارد؛ پـس راز بـدیهیات اولیـه
ازنظر صدرا همان ویژگی موجود در مفهوم گزاره است.
گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر دکارت

بررسی گستره و راز بداهت تصدیقات به شیوۀ فلسفۀ اسالمی ،در جهان غرب مطـرح
نیست؛ بنابراین دسترسی به دیدگاه دکارت آسان نخواهد بود .در ایـن قسـمت تـالش
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

میکنیم ب ا تحلیل سخنان دکارت ،نظر وی را دربارۀ گسـتره و راز بـداهت تصـدیقات
روشن کنیم.
گسترۀ تصدیقات بدیهی ازنظر دکارت

دکارت برخالف تقسیم رایج علم به تصور و تصـدیق ،افکـار آدمـی را چهـار دسـته
میکند :تصورات ،تصدیقات ،ارادیات و انفعالیات (دکارت )۷۱-۷۱ :۱۵۹۱ ،تفکیـک
واضح تصورات و تصدیقات ،به وضوح بیشتر پاسخ دکارت دربارۀ گسـترۀ بـدیهیات
تصدیقی منجر میشود.
فیلسوفان اسالمی و مدرسی ،صرف ادرا محتوای قضیه و حکم به صدق و کذب
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آن را متمایز میکنند .بهنظر آنها تصور ،حصول صورت شیء در ذهن بـا قطـعنظر از
مالحظۀ حکم است؛ ولی تصدیق حصول صورت شیء همراه با حکم است( .صـدرا،
 .)۷۱ :۱۰۱۱دکارت بر نقش اساسی اراده در تصدیق تأکید میکند .تعریف دکارت بـا

تعریف صدرا از تصور و تصدیق تفاوت زیادی ندارد:
«بدون دخالت فهم (تصور) نمیتوانیم دربارۀ چیزی حکم کنیم؛ زیرا درمورد چیزی
که بههی وجه آن را ادرا

نمیکنیم ،هی حکمی نمیتوان صادر کنیم؛ اما [برای

حکم کردن عالوهبر فهم] اراده هم الزم است ،تا همینکه چیزی را بهنحوی ادرا
کردیم ،بتوانیم آن را تصدیق کنیم(».دکارت)۵۰ :۱۵۵۱ ،

به نظر دکارت صدق و کذب فق در تصدیقات مطرح است .مفاهیم تازمانیکـه از
نسبتی خبر ندهند ،محال است به خطا بیفتند .مراقبت از خطا در تصدیقات الزم است؛
زیرا اگر ادرا دقیقی از چیزی نداشته باشیم و بازهم دربارۀ آن حکم کنـیم ،خطـا رخ
خواهد داد (دکارت۷۰ :۱۵۹۱ ،؛ کاتینگم.)۱۵۱ :۱۵۷۵ ،
فالسفۀ اسالمی درستی قضیه را مبتنی بر استدالل میدانند؛ ولی سیر استنتاج منطقی
نمیتواند بینهایت باشد؛ برایناساس تصدیقات را به بدهی و نظری تقسیم میکنند و
قضایای نظری را مبتنی بر بدیهی میدانند .دکارت برای یافتن قواعد مصونیت از خطـا
تمایز بتوان در کرد ،میتوان به صدق آن حکم کرد؛ اما اگـر نتـوانیم در واضـح و
متمایزی از قضیه بهدست آوریم ،نباید به آن قضیه حکم کنیم (دکارت .)۵۷ :۱۵۹۱ ،آیا
وضوح و تمایز دکارت میتواند مترادف با بـدیهی در فلسـفۀ اسـالمی باشـد بـهنظر
میرسد پاسخ منفی است؛ زیرا غرض دکارت از وضوح و تمـایز ،معرفتـی اسـت کـه
نتوان در آن شک کرد؛ چه آن معرفت بدیهی و چه نظـری بـهمعنای کالسـیک باشـد.
بررسی واژۀ شهود نشان میدهد این واژه میتواند به واژۀ بـدیهی در فلسـفۀ اسـالمی
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در تصدیقات ،به وضوح و تمایز متوسل میشود؛ یعنی هر قضیهای را که با وضـوح و

نزدیک باشد .همانگونهکه فیلسـوفان اسـالمی سـیر اسـتنتاج را منتهـی بـر بـدیهیات
میدانستند ،دکارت نیز استنتاج را از شهود آغاز میکند (فروغی.)۱۰۱ :۱۵۰۰ ،
اکنون دربارۀ گسترۀ تصدیقات از نگاه دکارت توضیح خواهیم داد .دکارت صـدق
برخی گزارهها را بینیاز از فکر و اندیشـه مـیدانـد .قضـایایی ماننـد شـک مـیکـنم،
میاندیشم ،جود دارم (دکارت ،)۰۱ :۱۵۹۱ ،خدا (موجود کامـل) وجـود دارد ،محـال
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است خدا فریبکار باشد (همان ،)۵۱ :از هی  ،هی به وجود نمیآید ،محال است شیء
واحد در زمان واحد ،هم باشد و هم نباشد ،کاری که گذشت ،نمیتواند نگذشته باشد،
کسی که میاندیشد ،نمیتواند در حال اندیشیدن وجود نداشته باشد (دکـارت:۱۵۵۱ ،
 ،)۱۷۵مثلث سه ضلع دارد ،کره فق سطح دارد (همـان ،)۷۵ :جمـع عـدد دو بـا سـه
میشود پنج ،قضایای بینیاز از اندیشهاند (همان.)۵۱ :۱۵۹۱ ،
دقت در گزارههایی که دکارت آنها را بدیهی (شهودی) میداند ،نشان میدهـد او
معتقد است از بدیهیات شش یا هفتگانه فق گـزارههـای اولـی یـا بـدیهیات اولیـه،
فطریات و وجدانیات (اگر وجدانیات را انعکاس علـم حضـوری بـدانیم) مـیتواننـد
بدیهی باشند؛ زیرا او ادراکات حسی را نامعتبر میدانـد (دکـارت .)۷۵ :۱۵۵۱ ،بـهنظر
دکارت آگاهی حسی 1انسان اعم از قوای ادراکی حس «بیرونی» مانند بینایی و شنوایی
و حس «درونی» مانند گرسنگی و تشنگی؛ اگرچه جزء اجتنابناپذیر تجربـۀ روزمـرۀ
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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ماست ،جزء ذاتی اندیشنده ،یعنی «من» نیست و برعکس احساس حالتی «مغشوش» یا
«مبهم» از آگاهی است (کاتینگم.)۱۵۵-۱۱۷ :۱۵۷۵ ،
دکارت قضایای تصدیقی را سه دسته میکند :اصول اولیه که فق با شهود شـناخته
میشوند؛ قضایایی که از اصول اولیه با شهود یا قیاس استنتاج میشوند؛ قضـایایی کـه
فقـ بـا اسـتنتاج شـناخته مـیشـوند (دکـارت .)۷۷-۷۹ :۱۵۵۱ ،ممکـن اسـت ایــن
تقسیمبندی با تقسیمبندی سهگانۀ مالصدرا از گزارههـا (بـدیهیات واقعـی ،بـدیهیات
ثانوی و گزارههای نظری) همپوشانی داشته باشد؛ یعنی اصول اولیه ،که فق با شـهود
شناخته می شوند ،همان قضایای اولی و وجدانیات (علـوم حضـوری)؛ قضـایایی کـه
ـــــــــــــــــــــــــــ
 sentire .1فعل التین بهمعنی حس کردن ( )to senseیا احساس کردن ( )to feelاست .دکارت بیشتر ترجیح میدهد از
این واژه برای اشاره به این آگاهی حسی استفاده کند و آن را مقابل ادرا ( )perceivingبهمعنی داشتن آگاهی
ذهنی یا عقلی محض میگذارد.

بیواسطه از اصول مستنتجاند ،بدیهیات ثانویه؛ گزارههایی کـه فقـ ازطریـق اسـتنتاج
بهدست میآیند ،گزارههای نظریاند.
تبیین دکارت از راز بداهت تصدیقات اولیه

در بررسی سخنان دکارت به چیزی برنمیخـوریم کـه پاسـخ پرسـش مـا دربـارۀ راز
بداهت تصدیقات اولیه باشد .مال بداهت بدیهیات اولیه چیست آیا ویژگی مفهومی
در این قضایا موجب بداهتشان است یا وضوح و تمایز یا بساطت این گزارهها بهنظر
میرسد دکارت همانگونهکه راز بداهت تصورات را در بساطت آنهـا مـیدانـد ،راز
بداهت گزارههای اولی را نیز بساطت آنها میداند.
ویژگیهای مفهومی تصدیقات اولیه

دکارت با مثالهایی از بدیهیات تالش میکند معیـار صـدق یـا مطابقـت آنهـا را بـه
موقعیت خاصشان ارجاع دهد؛ «زیرا اگر موقعیت خا ،شناخت این قضایا را ایجاب
کنیم( ».دکارت )۱۷۵ :۱۵۵۱ ،دکارت آشکارا به این نکته اشاره مـیکنـد کـه موقعیـت
خا ،موجب شناسایی یا تصدیق این قضایا شده است .این موقعیت خا ،چیست
دکارت ویژگی برخی از این گزارهها را به درون ارجاع میدهد؛ یعنی معتقد است ایـن
ویژگی درونی همان پذیرش حکم از درون است .آیا این ویژگی درونی همان ویژگی
مفهومی است ممکن است از استناد این ویژگی به درون نتوان بـه ویژگـی مفهـومی
گزاره رسید.
تالش دکارت در تجزیه گزارهها تا رسیدن به مفاهیم بسی واضح و متمایز و سپس
ترکیب دوبارۀ آنها بهشرط کشف رابطۀ ضروری ،ما را به نقطۀ اول برمیگرداند؛ زیـرا
همهنان پرسش این است که چه مالکی نشان میدهـد اجـزای قضـیه رابطـه دارنـد
ویژگی ذاتی و درونی اجزا چیست؛ وضوح و تمایز یا بساطت
وضوح و تمایز
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کند و ما هم تعصبی که مانع این کار باشد ،نداشته باشیم ،میتوانیم آنهـا را شناسـایی
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دکارت دربارۀ حقایق ابدی ،که به وضوح ادرا مـیشـوند ،مـیگویـد« :درمـورد
مفاهیم متعارف شکی نیست که ادرا صریح و متمایز اینگونه مفاهیم برای بسـیاری
ممکن است؛ زیرا درغیراینصورت این مفاهیم شایستۀ چنین عنوانی نیستند( ».دکارت،
 )۱۷۵ :۱۵۵۱آیا میتوان وضوح و تمایز را راز بداهت یا شـهود معرفـی کـرد شـکی
نیست که دکارت وضوح و تمایز را معیار صدق گزاره میداند« :طبیعت ذهن من چنان
است که تا وقتی چیزی را با وضوح و تمایز تصـور مـیکـنم ،نمـیتـوانم از حقیقـت
دانستن آن خودداری کـنم( ».دکـارت )۹۷ :۱۵۹۱ ،امـا صـدق گـزاره اعـم از بـداهت
(شهود) آن است :ممکن است گزارۀ صادق ،گزارۀ نظری (استنتاجی) باشد.
دکارت در تالش برای پیریزی معرفت یقینی ،ابتدا وجود خود را بهعنوان جوهری
اندیشنده و غیرقابلشک ،نقطه مرکزی فلسفه خویش قرار داده و پس از اثبات وجـود
خداوند و کمال نامتناهی او نشان میدهد اگر ما در ذهن خود به گزارههـای واضـح و
متمایز دست یابیم ،کمال و خیرخواهی الهی صدق آن را تضمین خواهد کرد؛ اما برای
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رسیدن به گزارههای تردیدناپذیر باید از روشی پیروی کرد .ازطرفی ارزشگذاریهای
قبلی و پیشداوریهای ما که از دوران کودکی تاکنون در ما وجود داشـتهانـد ،جلـوی
قضاوت درست مـا را مـیگیرنـد (دکـارت )۱۵۱ :۱۵۵۱ ،و ازطرفدیگـر ،پیهیـدگی
تفسیری و الیههای مختلف معنایی یک ایده ،امکان بررسی آن را از ما سلب میکننـد؛
ازاینرو دکارت روشی دومرحلهای پیشنهاد میکند:
 )۱یــک بــار بــرای همیشــه و همهــون مقدمــهای بــرای پــژوهش راســتین،
پیشداوریهای سهگانه را کنار بگـذاریم؛ یعنـی پـیشداوری دوران کـودکی (همـان:
 ،)۱۵۵-۱۵۱پیشداوری مربوط به عادتی ذهنی؛ زیرا عادت کردهایم بهجای توجـه بـه
معانی ،به الفاظ توجه کنیم (همان )۱۵۷ :و پیشداوری که موجب میشود ما تصوراتی
را که بین آنها رابطۀ ضروری نمییابیم ،بههم رب دهیم؛ چنانکه در درد عضـو بـدن
میبینیم (همان.)۱۷۷-۱۷۰ :
 )۱چون ایدهای واحد میتواند ازحیثی واضح و ازحیثی مـبهم باشـد؛ بـرای مثـال،

بااینکه دکارت تصورات عارضی را همواره مبهم میداند ،همین تصورات در دو حالت
واضح و متمایزند :یکی هنگامیکه فق احساس یا فکر درنظر گرفتـه شـوند (همـان:
 )۱۵۵و دیگر وقتی آنها را نشانهای درنظر گیریم که ما را از چیزی آگاه مـیکنـد کـه
برای ما ،که ترکیب نفس و جسمیم ،فایده یا ضرری داشته باشـد (همـان)۱۵۱ :؛ پـس
ادرا ایده فق شامل فهم منفعل از محتوای مستقیم آن نیست ،بلکه عالوهبرآن ،ادرا
ما حاوی تفسیری از این محتوا نیز است.
بررسی جهات تفسیری و اجزای مفهومی ایده آن را سادهتر و تصمیمگیری دربـارۀ
آن را آسانتر میکند؛ اما آنهه در مرحلۀ دوم این روش اهمیـت دارد ،ایـن اسـت کـه
ایدهها نهتنها جنبههای تفسیری گوناگونی دارند ،بلکه روابطی از کلیت بـر بسـیاری از
آنها حاکم است؛ بهطوریکه بسیاری از ایـدههـا در دل خـود ایـده دیگـری دارنـد و
میتوان با تحلیل یک ایده به ایدهها و عناصر مضمر در آن دست یافـت؛ بـهاینترتیب
هرچه این مسیر صعودی بیشتر طی شود ،به ایدههای بسی تری خواهیم رسید (همان:
بنابراین دکارت تالش میکند با روش خود ،ایدهها را قدمبهقدم تجزیـه و تحلیـل
کند و الیههای مفهومی و تفسیری آنها را بشکافد تا به بسی ترین ایدهها دست یابـد.
اینجاست که وضوح و تمایز بهسـادهتـرینوجـه خـود را نشـان مـیدهـد؛ زیـرا ایـن
تصورات ،که دکارت آنها را مفاهیم یا ماهیات بسی مینامد ،بهدلیل همین بساطت و
نداشتن جنبههای مفهومی متعدد ،بهروشنی درمقابل عقل ما قرار میگیرند و مشـکو
بودن یا قطعیت آنها بهسادگی تشخیص داده میشود؛ بدینترتیب ما با شـهود عقلـی،
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 ۱۱۵ ،۱۵۱و .)۱۱۱

ایدههای واضح و متمایز را که ایدههای بدیهیاند ،در خود مییابیم؛ ایدههایی که کسی
در درستی آنها شک نمیکند؛ پس در فرایند فکری و تجزیه و تحلیل ما را به مفاهیم و
گزارههای بسی میرساند که بهدلیل وضوح و تمـایز تردیدناپذیرنـد ،ولـی مفـاهیم و
گزارههای واضح و متمایز ما به ایدهها و گزارههای بسی منحصر نیست؛ برایناسـاس
تجزیۀ ایدهها برای رسیدن به تصورات و گزارهای واضح و متمـایز فقـ نیمـی از راه
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رسیدن به معرفت حقیقی اعیان خارجی است .دکارت برای دسـتیابی بـه گـزارههـای
بیشتر ،که وضوح و تمایز داشته باشند ،پس از تجزیه معرفت باید به ترکیب دوبارۀ این
عناصر بپردازد و معرفت خود را بازسازی کند؛ درعینحال ،در ترکیب عناصر همـواره
توجه کند که فق پس از تشخیص رابطۀ ضروری دو عنصر ،آن دو را بههم مربوط کند
و هنگام بازسازی معرفت خود با سیری صعودی و نزولی ،از هی نکتهای غفلت نکند.
تالشهای بیوقفه دکارت در ارائه وضوح و تمایز بهعنوان یـک روش عـام بـرای
صدق و مال برای حقیقت قابلفهم است ،اما ارائه وضوح و تمایز بهعنوان مـال و
سر بدیهی بودن گزاره ،قابلفهم نیست؛ زیرا بهنظر وی فق به گزارهای میتوان اعتماد
کرد که واضح و متمایز است؛ ولی بررسی نشان میدهـد کـه ایـن قاعـده نمـیتوانـد
بیزحمت به این درجه از اعتبار برسد؛ به نظر دکارت قاعدۀ واضح و متمایز تنها مال
الزم برای صدق گزاره است ،نه مال تام و کافی؛ زیرا از نگاه دکارت مـا درصـورتی
میتوانیم به صدق گزاره یقین پیدا کنیم که عالوهبر وضـوح و تمـایز ،وجـود خـدای
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غیرفریبکار را نیز بپذیرم؛ بهعبارتدیگر ،صدق ایده یا گزاره مبتنی بر دو اصـل اسـت:
 )۱اصل وضوح و تمایز؛ دو) اصل ابتنای هر شناختی بر اثبات وجود خدا« :محال است
خداوند هرگز مرا فریب دهد؛ چون هرگونه نیرنگ و فریب خود حاوی نقص اسـت».
(دکارت۵۵-۵۱ :۱۵۹۱ ،؛ کاپلستون)۱۱۱ :۱۵۵۷ ،
آیا با اثبات خدای خیراندیش ،قاعدۀ وضوح و تمایز میتواند راز مال بـدیهیات
اولیه باشد پاسخ دکارت به این پرسش نیز منفی است؛ زیرا این قاعده مـال صـدق
قضایا ،اعم از بدیهی و نظری است؛ یعنی بهنظر دکارت هر قضیه که مشمول این قاعده
باشد ،صادق است؛ چه بدیهی باشد و چه نظری؛ یعنـی قضـیهای کـه مشـمول قاعـده
وضوح و تمایز باشد ،صادق است؛ چه بذاته مشمول قاعده باشد و چـه بـا اسـتدالل و
تالش فکری.
بساطت

پس نمیتوانیم هی کدام از ویژگیهای مفهومی یا قاعـدۀ واضـح و متمـایز را راز
بداهت اولیه بدانیم .باتوجهبه تأکید دکارت بر بسـاطت قضـیه و تحلیـل گـزارههـا تـا
رسیدن به ایدههای بسی  ،آیا میتوان راز بداهت گزارههای اولیـه را ماننـد تصـورات
بدیهی به بساطت آنها ارجاع داد احتماال پاسخ دکارت مثبت اسـت؛ زیـرا دکـارت،
اندیشندۀ خود را ترغیب میکند تا ایدهها را قدمبهقدم تجزیه و تحلیل کند و الیههـای
مفهومی و تفسیری آنها را بشکافد تا به بسی ترین ایدههـا دسـت یابـد؛ بـدینترتیب
اندیشندۀ دکارت با شهود عقلی ،ایدههای واضح و متمایز را که ایدههای بدیهیانـد در
خود مییابد؛ ایدههایی که کسی در درستی آنها شک نخواهد کرد.
ژیلسون میگوید:
«او برایاینکه موضوع معرفت فلسفی را تا سرحدامکان به موضوع ریاضیات نزدیک
سازد ،آن را فق به سه چیز بازگردانید :فکر ،امتداد و خدا .بهعالوه برایاینکه آنها را
در بساطت به مفهوم عدد و مکان برساند ،حکم کرد که محتوای هریک از آنها با

«اگر قضایای مبهم و پیهیده را قدمبهقدم به قضایایی سادهتر تبدیل کنـیم و آنگـاه
درحالیکه تحقیق خود را با در شهودی تمام قضـایی کـه مطلقـا سـادهانـد ،شـروع
میکنیم [ ]...این روش را اجرا کردهایم( ».دکارت )۱۵۵ :۱۵۵۱ ،بهنظر مـیرسـد ایـن
مال نیز با مشکل روبهرو باشد؛ زیرا ازیکسو همۀ بـدیهیات بسـی  ،بسـیار واضـح
نیستند .دکارت در جستوجو و تحلیل مفاهیم به سه مفهوم فکر ،امتداد و خدا رسید.
بهنظر ژیلسون این مفاهیم بسی آنگونهکه دکارت میخواست بسیار واضـح نیسـتند؛
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شهود بسی بهخوبی تحلیلپذیر است( ».ژیلسون)۱۰۱ :۱۰۵۱ ،

«زیرا حتی عدد و مکان از بساطت کامل ،سخت بهدورند؛ اما مفهـوم فکـر ،پیهیـدگی
ناامیدکنندهای دارد و مفهوم خدا هم برای ما فق بهمنزلۀ عالمت برای چیزی است که
از مرز ادرا بشر فراتر است» (ژیلسون)۱۰۱ :۱۰۵۱ ،؛ ازسویدیگر ،مقصود از بسـی
باید روشن شود .اگر مقصود مفاهیم عام است که بینیاز از تعریفاند ،فق مـیتوانـد
معیار و راز بداهت تصورات باشد؛ زیرا تصورات نیازمند تعریفاند؛ اما اگـر مقصـود
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عدم ترکیب باشد ،بهنظر میرسد شامل گزارههای مرکب نخواهد شد .دقت در قاعـدۀ
یازدهم روشن میکند که مقصود دکارت از بساطت ،شهود یکجایی مفاهیم و گزارهها
است؛ «زیرا شهود ذهنی مستلزم دو چیز است .اوال قضیهای که به شهود دریافت شـده
است ،باید صریح و متمایز باشد .ثانیا باید کل آن یکجا دریافـت شـود ،نـه متوالیـا و
تدریجا؛ آنگونهکه در قیـاس اسـت( ».دکـارت )۱۵۰ :۱۵۵۱ ،وی معتقـد اسـت از دو
لحاظ میتوان به اشیا توجه کرد :ازاینحیث که متعلق شناخت ما میشـوند و ازحیـث
طبیعت واقعی اشیا .سپس میگوید ما اینجا دربارۀ اشیا فق ازاینحیث بحث مـیکنیم
که فاهمۀ ما به آنها تعلق میگیرد (همان.)۱۰۰-۱۰۵ :
بهنظر میرسد نتوان بهراحتی مال و راز بداهت تصدیقات را ازنظر دکارت تعیین
کرد؛ زیرا وضوح و تمایز مال صدق قضایاست؛ اعم از قضیۀ متمایز بذاته (بدیهی) و
واضح و متمایز بغیره (نظری) .میتوان پیشنهاد کرد شهود مال و راز بـداهت قضـیه
است؛ زیرا شهود هر دو شرط را دارد :هم دریافـت آن یکبـاره بـا شـهود اسـت ،نـه
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تدریجی و آرامآرام و هم هر شهودی صریح و متمایز است.
اشتراک دو نظریه

 .۱بررسی سخنان مالصدرا دربارۀ اولیات ،وجدانیات و فطریات نشان میدهد اگرچـه
وی در برخی آثار خود براساس فلسفۀ مشا از بدیهیات ششگانه سخن گفته ،فق بـه
بداهت اولیات و وجدانیات معتقد است .مقصود وی از فطریات نیز اولیات است.
بررسی سخنان دکارت نشان می دهد دیدگاه وی در محدودیت بـدیهیات بسـیار
روشن تر از صدراست؛ زیرا دکارت همواره در اعتبار حواس شک میکند« :اما گاهی
دریافته ام که همین حواس فریبنده است و مقتضای حزم و حکمت این است که اگر
یک بار از چیزی فریب خوردیم ،دیگر چندان به آن اعتماد نکنیم( ».دکارت:۱۵۹۱ ،
 ۵۵و  ) ۷۵ :۱۵۵۱دکارت معتقد است مفاهیم حسی ممکن است ما را گمـراه کننـد؛
مگر مبتنی بر استدالل و برگرفته از مفاهیمی باشند که در ما فطری اسـت (دکـارت،
 .) ۷۵-۷۱ :۱۵۹۱وی به تواتر اعتماد نمیکند (دکـارت۷۱ :۱۵۵۱ ،؛ فروغـی:۱۵۰۰ ،

 .) ۱۹۵ایشان دربارۀ سخن متواتر میگوید"« :انسان عامی" درس نخواندۀ معمولی ،که
حکم عاری از پیشداوری اش او را هدایت میکند ،ش انس بسیار بیشتری برای در
حقیقت دارد تا آن عالم فرهیخته ای که در دانـش قـدما مسـتغرق اسـت( ».دکـارت،
)۱۵۰-۱۵۵ :۱۵۵۱
باتوجهبه بیاعتمادی دکارت به حواس ،بهنظر وی نمیتوان به تجربیات برخاسـته
از حواس ظاهر نیز اعتماد کرد؛ مگر ادرا عقلی و فطری به او یاری کند .وی معتقـد
است فق میتوان بـه چیزهـای واضـح و متمـایز اعتمـاد کـرد؛ پـس حدسـیات نیـز
نمیتوانند جزء بدیهیات قرار بگیرند.
.۱دیدگاه مالصدرا دربارۀ بدیهیات اولیه بسیار روشن است .از نظر وی فق اولیات
تصدیقی بدیهی و بینیاز از استداللاند .درمیان اولیات ،قضیۀ اولیاالوایل جایگاه
ویژهای دارد .جایگاه آن درمیان قضایا مانند جایگاه وجود واجب نسبت به وجود
ممکن است .نظر وی دربارۀ وجدانیات این است که نمیتوان گزارههای وجدانی را با
(صدرا .)۵۷۰-۵۷۵/۱ :۱۵۷۱ ،درحالیکه نمیتوان گزارههای «من شک میکنم»،
«میاندیشم»« ،درد میکشم» و «رنج میبرم» را تصدیق نکرد ،چه چیزی میتواند در
تصدیق این گزارهها جز انعکاس علوم حضوری نقش داشته باشد بنابراین ازنظر
مالصدرا اولیات و وجدانیات جزء بدیهیاتاند.
از مجموعۀ مصادیق و نمونههایی که دکارت برای گزارههای بدیهی آورده اسـت و
تقسیمبندی سهگانهاش از گزارهها بهخوبی روشن میشود که اصول اولیه برخاسـته از
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محسوسات همرتبه کرد؛ زیرا محسوسات نمیتوانند پایه ،مبنا و جزء بدیهیات باشند

شهود منطبق بر اولیات و وجدانیات برخاسـته از انعکـاس علـوم حضـوریاند؛ پـس
میتوان گفت مالصدرا و دکارت ازمیان بدیهیات شش یا هفتگانه فق بدیهی اولی و
وجدانیات (گزارههایی که انعکاس علوم حضوریاند) را گزارههای بدیهی میدانند.
 .۵مالصدرا و دکارت معتقدند گزارههای حسی نمـیتواننـد بـدیهی باشـند؛ البتـه
دکارت اصل اعتبار گزارههای حسی را نمیپذیرد ،درحالیکه صدرا حس را منبع مهـم
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شناخت میداند؛ اما آن را جزء بدیهیات اولیه نمیداند.
 .۰هردو فیلسوف گزارههای محسوس باطنی را جزء بدیهیات نمیدانند؛ یعنی مصـادیقی
را که مشهور برای وجدانیات یافتهاند ،دانشهای درونی یا علم حضوری میدانند.
 .۷هردو اندیشمند اولیات و وجدانیات برخاسته از علوم حضوری را جـزء اصـول
اولیۀ مبتنی بر شهود (دکارت) و بدیهی واقعی (صدرا) میدانند.
 .۱هر دو تالش میکنند مالکی برای بداهت بیابند.
افتراق دو نظریه

 .۱مالصدرا و دکارت در بحث گسترۀ بداهت تصدیقی ،به بداهت گزارههای اولیه
و وجدانیات اعتقاد دارند؛ اما صـدرا دیگـر بـدیهیات را بـدیهی غیـر اصـیل میدانـد،
درحالیکه دکارت واقعا بدیهی نمیداند.
 .۱مالصـدرا دربــارۀ راز بـداهت اولیــات معتقـد اســت ویژگـیهــای موجــود در
گزارههای اولی ،مال صدق و راز بداهت آنهاست؛ اما دکارت معتقد است بسـاطت
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مبتنی بر شهود عقلی این گزارهها مال و راز بداهت است.
 .۵هر دو مشاهدههای حسی را بدیهی اولیه نمیدانند؛ البته مالصدرا آنها را بدیهی
ثانویه ،درحالیکه دکارت معرفت حسی را نامعتبر میداند.

منابع
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انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
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 .۱۹ــــــــــــــ (،بیتا) الحاشیة علی إلهیات الشفاء ،نشر بیدار ،قم.
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 .۱۱طوسی ،خواجه نصیرالدین ث ،)۱۵۱۱اساس االقتباس ،دانشگاه تهران.
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رضایی و احمد حسین شریفی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم.
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انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
 .۵۰کاتبی قزوینی ،نجم الدین علی( ،)۱۵۷۵منطق العین یاعین القواعد فیالمنطق ،مجله
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 .۵۷کاتینگم ،جان ( ،)۱۵۷۵فرهنـگ فلسـفۀ دکـارت ،ترجمـۀ علـی افضـلی ،مؤسسـه
پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ،تهران.
 .۵۱ــــــــــــــ  ،)۱۵۷۵( ،دکارت ،ترجمه سید مصطفی شهر آیینی ،نشر نی ،تهران.
 .۵۵کاپلستون ،فردریک چالز ( ،)۱۵۵۷دکـارت ،ترجمـه علـی کرباسـی زاده اصـفهانی،
انتشارات مدینه ،تهران.
 .۵۹مجتهد خراسانی ،میرزا محمود ( ،)۱۵۹۱رهبر خرد ،انتشارات عصمت ،قم.
 .۵۷مظفر ،محمدرضا ( ،)۱۵۹۹المنطق ،مطبعه النعمان ،۱۵۹۹ ،نجف.
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