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مقدمه

امروزه ایدۀ تولید علوم اسالمی مورد توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته اسـت .امـا
دربارۀ امکان و چگونگی تولید چنین دانشی شاهد اختالف نظر قابل توجهی هسـتیم.
ازاینرو ،دو سؤال اساسی هنوز محور مباح

اندیشمندان این حوزه را شکل میدهند؛

نخست اینکه آیا اساسا تولید چنـین دانشـی امکـان دارد؟ و سـؤال دوم کـه در میـان
باورمندان به امکان علوم اسالمی مطرح است این است که چگونه میتوان بدین علوم
دست یافت؟
فرهنگستان علوم اسالمی قـم کـه بعـد از انقـالب توسـط مرحـوم آیـت هّال سـید
منیرالدین حسینی هاشمی در شهر قم تأسیس شد از جمله مؤسساتی است که در زمینه
نظریهپردازی در تولید علم دینی فعال است و تاکنون ایدههای جدیدی را در این زمینه
طرح کرده است .بعد از درگذشت سید منیرالدین حسینی هاشمی در سال  ۱۵۵۷سـید
محمدمهدی میرباقری مسئولیت این فرهنگستان را عهدهدار شد و بـه بسـط نظریـات
سال دوازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  53ـ بهارو تابستان 9911

استاد خویش همت گمارد .در این تحقیق دیدگاه فرهنگستان علوم اسـالمی کـه سـید
محمدمهدی میرباقری آن را نمایندگی مینماید بیان و بررسی میگردد .پرسش اصـلی
این تحقیق این خواهد بود که آیا نظریۀ فرهنگستان علوم اسـالمی بـرای تولیـد علـوم
اسالمی نظریۀ قابل قبولی است؟ و سؤاالت فرعی این تحقیق عبارت خواهنـد بـود از:
 .۱نظریۀ فرهنگستان علوم اسالمی در بارۀ علم دینـی چیسـت .۱ ،مبـانی تصـدیقی و
پیامدهای این نظریه کداماند؛  .۵چه نقدهایی بر این مبانی و پیامدها وارد است؟
بهنظر میرسد مسئلۀ امکان و چگونگی علم دینی که در دهههای اخیر مورد توجـه
اندیشمندان قرار گرفته بیشتر متأ ر از رخدادهای قرون اخیر در جهان غـرب و ظهـور
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عصر روشنگری است که موجب گسترش مکاتب فلسفی تجربهگرا شد (ر : .حسنی
و دیگران .)۷ – ۱، ،۱۵۹۱ ،حاصل گسترش این مکاتب ،ارائۀ تعریفی جدید از علم،

و انحصــار روش تحقیــق ،در روش حســی و تجربــی و بیمعنــا خوانــدن آموزههــای
اخالقی ،دینی و الهیاتی بود ( .)Ayer, 1910, p.64-78این فرآیند تا جایی پیش رفت کـه
اساسا فضای دانشگاهی در تقابل با دین قرار گفت و سخن گفتن از آموزههای دینی در
دانشگاهها نوعی خرافهگویی محسوب میشد و در برابر آن واکنش نشان داده میشـد
(.)Plantinga, 1984
از حدود دویست سال پیش که علم غربی وارد جهان اسالم شد – که میتوان آن را
آغاز دوران تجددخواهی نامید  -واکنشهای متعدد و متفـاوتی در برابـر آن در جهـان
اسالم نشان داده شد .از جملۀ این واکنشها شـکلگیری جریـانی اسـت کـه بهسـبب
نقایص و تنافی این علوم با مبانی اسالمی تالش داشت علومی اسـالمی تولیـد کنـد و
جوامع اسالمی را به دوران شکوفایی تمدن اسالمی بازگرداند .این رویکـرد بـه دنبـال
نهضتهای اصالحی در جهان اسالم که پس از افول تمـدن اسـالمی شـکل گرفتنـد،
 .)۱۵۷ :۱۵۹۱سیدمحمدنقیب العطاس و اسـماعیل الفـاروقی مـدعی ابـداع اصـطالح
اسالمیسازی علوماند .العطاس در مؤسسه بین المللـی اندیشـه و تمـدن اسـالمی ،در
مالزی و فاروقی در مؤسسهای با نام مؤسسه بینالمللـی اندیشـه اسـالمی ،در ایـاالت
متحده بـه بسـط اندیشـۀ اسالمیسـازی علـم در قلمروهـای مختلـف علـوم انسـانی
پرداختهاند (همان) .در کشور مصر نیز ایده اسالمی شدن علم و دانشگاه دنبال شد .این
کشور با سابقۀ آموزههای اندیشمندانی چون سید جمال الدین اسدآبادی و شی محمد

نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی در علم دینی

اندیشه اسالمی کردن علوم انسانی و حتی علوم طبیعی را دنبال کـرده اسـت (بـاقری،

عبده ،در جریان مبارزهای که به رهبری دانشگاه االزهر و دیگر محافل دینـی بـر ضـد
سکوالریسم شکل گرفت ،شاهد قویترین صحنههای برخورد جدی در مقابل حرکت
سکوالر شدن دانشگاهها بود (حسنی و دیگران .)۱ :۱۵۹۱ ،در ایـران ایـن دغدغـه بـا
پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران بـا تأکیـدات امـام خمینـی(ره) و پـس از ایشـان بـا
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رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیار پررنگ شد و شتابی متفـاوت بـهخود گرفـت و
آ اری در این زمینه منتشر شد.

آیت هّال جوادی آملی در کتابهـای شـریعت در آینـه معرفـت و منزلـت عقـل در
هندسۀ معرفت دینی از علم دینی سخن گفته و به تبیین مقصود خـود از دیـن ،علـم و
علم دینی پرداختهاند که راهکارهای ایشان بیشتر ناظر به حـوزه علـوم طبیعـی اسـت.
برخی با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در حوزههای علمیـۀ دینـی و تـالش بـرای
ارتقای آن ،راهبردی برای تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی ارائـه دادهانـد .علـی عابـدی
شاهرودی در مقالۀ «نظریۀ علم دینی بر پایۀ سنجش علم و دیـن» (حسـنی و دیگـران،

 )۵۰ - ۵۵ :۱۵۹۱و نیز آقایان حسنی و علیپور در کتاب پاردایم اجتهادی دانش دینی
(علیپور )۱۵۷۵ ،چنین راهبردی را دنبال کردهاند .کتاب گامی به سـوی علـم دینـی از
دیگر آ اری است که به ارائۀ راهکار تولید علم دینی پرداخته ،و با تقسیم علم دینـی بـه
دو سطح تجربی و فراتجربی پیشنهاد میدهد تمامی ادعاهای تجربهپذیر علم دینـی در
سال دوازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  53ـ بهارو تابستان 9911

سطح تجربی بررسی گردد و سطح فراتجربی متکفل بررسی سایر دعـاوی علـم دینـی

(مبانی فلسفی ،کالمی ،ارزشی و  )...گردد (بستان .)۱۵۹۰ ،بستان ،کتاب نظریهسـازی
دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده (بستان )۱۵۷۱ ،را بر اساس
همین راهبرد تدوین کرده است .ا ر دیگری که در زمینه علم دینی منتشـر شـد ،کتـاب
معنا ،امکان و راهکارهای تحقق علم دینی (سوزنهی )۱۵۹۷ ،است .سوزنهی در ایـن
ا ر معتقد است در هر موضوعی از موضوعات که علمی با تکیه بر مبانی معتبر فلسـفۀ
الهی ،از منابع معرفتی مورد قبول اسالم ،در راستای غایات اسـالمی تولیـد شـود علـم
اسالمی است .وی پس از بح
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از امکان چنین علمی ،راهکارهایی برای تحقق آن ارائه

میدهد .از دیگر آ ار منتشر شدۀ مرتبط با موضوع علم دینی ،فلسفه علـوم انسـانی در
اسالم نوشتۀ علی مصباح است که عالوه بر بحـ

از چیسـتی علـوم انسـانی و مبـانی

فلسفی آنها ،نحوۀ دخالت معرفـت دینـی در علـوم انسـانی را بررسـی نمـوده اسـت
(مصباح۱۵۷۵ ،؛ مجمع عالی حکمـت .)۱۵۱ - ۱۱۷ :۱۵۷۵ ،در برابـر ،کسـانی چـون
عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان (حسنی و دیگران )۱۵۱-۱۵۱ :۱۵۹۱ ،و علی پایا
(پایا )۱۵۹۱ ،اساسا تحقق هر الگویی از علم دینی را غیرضـروری ،نـاممکن ،و منطقـا
پارداوکسیکال دانستهاند.
در میان محققان معاصر در حوزۀ علم دینی ،مجموعۀ فرهنگستان علوم اسالمی نیز
نظریهای ارائه کرده که سیدمحمدمهدی میرباقری به عنوان نماینده ایـن دیـدگاه ،آن را
بیشتر در قالب سخنرانی ،مصاحبه ،کرسـی نظریـهپردازی ،و  ...ارائـه داده اسـت .وی
معتقد است علم دینی ،دانش حاصل از حاکمیت والیت الهی بر فرآیند پیدایش علم در
همه مراتب آن است (میرباقری .)۱۹۷ – ۱۹۹ :۱۵۹۵ ،در ایـن تحقیـق ،ایـن نظریـه و
مبانی آن را بر خواهیم رسید .پیش از این هم دیگرانی به این موضوع پرداختهاند که از

 ،)۱۵۷۱اشاره کرد که در قالب پایاننامه انجام گرفته است .همهنین مقـاالت «نسـبت
نظریه فرهنگستان علوم اسالمی درباره علم دینی بـا واقـع گرایـی معرفـت شـناختی»
(موحــدابطحی ،)۱۵۷۰ ،و «اراده گرایــی ،بهمثابــه مبنــایی بــرای علــم دینــی درنظریــه
فرهنگستان علوم اسالمی» (همو ،)۱۵۹۷ :با موضوع این تحقیق مشتر اند ،گرچـه در
شیوۀ نقد و نقدهای ارائه نموده ،با هم متفاوتاند.
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جمله میتوان به نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسـالمی (بیـات،

تصویر اجمالی نظریۀ فرهنگستان

نظریه فرهنگستان که حاصل تحقیقی در عرصۀ علم اسالمی اسـت بهسـبب جهـتدار
دانستن ذات ،اهداف و روش علم ،هیچ جهتـی از آن را امـری فرافرهنگـی نمیدانـد.
میرباقری بهعنوان نمایندۀ این نظریه معتقد است «انسان موجودی مسـتقل از دیگـران
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نیست؛ بلکه در فضای فرهنگی جامعه حضور دارد و متأ ر از آن میفهمد» (میربـاقری،
 .)۰۰ :۱۵۷۰وی بدین جهت که ارادۀ انسان را در ذات ،اهـداف و روش علـم دخیـل
میداند و ارادۀ انسان همیشه جهتدار است همۀ علوم اعم از تجربـی ،انسـانی ،پایـه،
منطقها و فلسفهها و همۀ شؤون علم را امری جهتدار و متأ ر از ارادۀ محقق میدانـد
و بر این مبنی تعریف خود از علم دینی را اسـتوار سـاخته اسـت (همـو ۱۷ :۱۵۹۵ ،و
 .)۵۵او با نقد دیدگاه مشهور فالسفه اسالمی مبنی بر صدق تطابقی در مسئلۀ تعریـف
صدق ،تبیین نظریۀ خود را آغاز کرده ،تحلیل ایشان را برای تحقق علم و عالم ناکـافی
میشمرد .وی معتقد است بـدون ورود عنصـر «فاعلیـت» در حـوزۀ علـم ،نمیتـوان
تفسیری معنادار از علم ارائه داد .ورود فاعلیت و اراده به حوزۀ علم ،بهسبب جهتدار
بودن اراده ،موجب جهتدار شدن علم میگردد و کیف فهم را عوض میکند (همـان:
 .)۵۵تلقی متفاوت نظریۀ فرهنگستان از علم ،معیار ارزیابی علم را نیز تغییر داده ،حق و
سال دوازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  53ـ بهارو تابستان 9911

باطل را جایگزین صدق و کذب مینماید .زیرا فاعـل بـا جهـان ،نسـبتی دارد کـه آن
نسبت ،تعیینگر جهتگیری اراده اوست؛ اگر نیابـت ابلـیس را برگزینـد تناسـبات او
باطل ،و اگر خالفت نبی اکرم صلی هّالعلیهوآله را بپذیرید جهتگیری او حـق خواهـد
بود (همان .)۱۱۱ :از نگاه میرباقری ،علم دینی ،علمی اسـت کـه حاصـل جهـتگیری
اراده انسان به سمت نظام ربوبی و قرار گرفتن در مسیر والیت الهی است و از آنجا که
مسیر والیت الهی از طریق وحی در اختیار انسان قرار میگیرد ،علم دینی ،علمی است
که حاکمیت وحی را بر تمامی شئون خود بپذیرد .بههمین جهت ،معتقد است عقالنیت
اعم از نظری و تجربی و نیز عرفان باید تحت والیت انبیا قرار گیـرد و حقانیـت آنـان
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تابع حقانیت انبیا باشد .وی بر همین اساس ،عقالنیت فلسفه اسالمی را ناکارآمد و بـر
خالف روش انبیا میداند (همان.)۱۹۷ – ۱۹۹ :

استداللهای نظریه فرهنگستان بر جهتداری مطلق علم

ذکر این نکته در ابتدا ضروری است که مراد میرباقری ،از علم در بح

علم دینی« ،تنها

علم و عقالنیت تجربی و کاربردی نیست ،بلکه علم ،معرفت و عقالنیـت را بـهمعنای
اعم و مطلق آن مد نظر» دارد (همان .)۱۵۷ :وی تصریح میکنـد ،در ایـن نظریـه کـل
دانشهای بشری اعم از دانشهای عقالنی و تجربی و کاربردی مقصود اسـت و تنهـا
اصطالحی خا ،از علم مقصود نیسـت .ایـن نظریـه در ابتـدا بـه دنبـال پاسـ ایـن
سؤالهاست که «مطلق دانش چیست؟» و «چه نسبتی با اختیار انسـان دارد؟» و طبیعتـاً
«چه نسبتی با دین پیدا میکند؟» (میرباقری.)۵۱ :۱۵۷۰ ،
میرباقری استدالل نخست خود برای ا بات جهتداری مطلق علم را با نقد تعریف
رایج از علم حصولی و نحوۀ واقعنمایی آن آغاز کرده ،ایدۀ تطابق صورت ذهنی با
خارج را به چالش میکشد؛
استدالل اول :نقد تلقی رایج از علم در فلسفۀ اسالمی

(همو )۵۱ :۱۵۹۵ ،که تصویری ساده از فرآیند پیدایش علـم ارائـه میدهـد و در صـورت
پذیرش این تصویر ساده ،تقسیم علم به علم دینی و غیر دینی بیمعنا خواهد شد؛
اگر علم  ...به معنای اکتشاف واقع باشد ،چنین تصور خواهد شـد کـه انسـان قـوۀ
دراکهای دارد و میتواند به واقع برسد؛ یعنی واقـع را آن چنـان کـه هسـت ،میتوانـد
کشف کند .به بیان روشنتر ،علم برابر و مطابق با واقع است  ...اگر نگاه ما به علم یک
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از نگاه نظریۀ فرهنگستان تلقی رایج فالسفۀ اسالمی از علم حصولی ،رئالیسمی خام اسـت

چنین نگاهی باشد با قاطعیت میتوان گفت که علم به یک معنا دینی و غیر دینی ندارد
(میرباقری .)۵۱ :۱۵۷۰ ،به عبارت دیگر« ،صدق و کذب» وصف علم اسـت .علـم یـا
مطابق با واقع و صادق است یا با واقع تطابق ندارد که کاذب اسـت .در ایـن صـورت،
علم دینی و غیر دینی بیمعنا است (مجمع عالی حکمت.)۱۵۷ :۱۵۷۵ ،
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وی این ایده را با دو اشکال مواجه میبیند؛ یکی اینکه مطابقت صورت با خارج از
خود ،امری بیمعناست و دیگری اینکه صرف تحقق صورت در ذهن بر اساس علیت،
برای تحقق علم ناکافی است؛
ىمانا ودن تطا ق در را طۀ علم حصولى ا مالوم

اشکال نخست این نظریۀ به تعریف رایج مطلق علم ،خصو ،قید تطـابق اسـت و
معتقد است اساسا تطابق علـم بـا واقـع و کشـف واقـع آن چنـان کـه هسـت ،امـری
بیمعناست؛ چراکه تطابق «دو» اساساً امری بیمعناست .اگر در علم حصولی ،صـورت
و مابهازای آن ،به برابری محض برسند ،دیگر صورت و خارج نخواهیم داشت و اگـر
دوگانگی پابرجاست ،تطابق دوگانگی به چه معناست؟ (میرباقری ۵۱ :۱۵۹۵ ،و .)۱۵۷
میرباقری معتقد است پاس های داده شـده بـه ایـن اشـکال هـم قانعکننـده نیسـت و
نمیتواند مشکل را حل نماید؛ از جملۀ این پاس ها بازگرداندن علم حصولی بـه علـم
حضوری است ،به این معنا که در مواردی هم صورت و هـم مابـهازای آن بهصـورت
سال دوازدهم ـ شماره اول ـ پیاپی  53ـ بهارو تابستان 9911
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حضوری یافت شده ،میتوان تطابق را به علم حضوری یافت .اما وی به این جهت که
در این فرض نیز هنوز دوگـانگی پابرجاسـت و ایـن دوگـانگی را بـا علـم حضـوری
میتوان یافت ،این پاس را نپذیرفته ،میگوید:
میفرمایند ما به علم حضوری در میکنیم که آن دو تطابق دارند و بنده نیز معتقدم
به علم حضوری در میکنیم که آنها تطابق ندارند و اینها در واقع دو چیزند! وقتی
چنین شد بالفاصله سؤال میشود اصال دو چیز تطابق دارند یعنی چه؟ (همان)۱۵۵ :

وی پاس غیرقانعکنندۀ دیگر را پاسخی معرفی مینمایـد کـه فالسـفه اسـالمی در
بح

وجود ذهنی مطرح کرده و گفتهاند گرچه صورت ذهنـی ،یـک وجـود اسـت و

مابازای آن ،وجود دیگری است اما این دو به حمل اولی یکی هستند ،به این معنا که در
مفهوم اتحاد دارند .وی این پاس را تکرار مدعا دانسته ،میگوید:

اینک ه چیزی جز تکرار ادعا نیست .سؤال ایـن بـود کـه رابطـه مفهـوم و مصـداق
چیست؟ میگویند این مفهوم آن است (همان.)۵۰ :
میرباقری راه حل ناکارآمد دیگر را ادعای بداهت عنوان کرده و آن را نیز پـذیرفتنی
ندانسته ،میگوید:
این نیز پذیرفتنی نیست ،چون ممکن است طرف مقابل از ایشان بپرسد که :چگونه
تطابق بین دو چیز خالف هم میتواند امری بدیهی باشد؟ این دو چیز مخالف چگونه
میتوانند با یک دیگر مطابق باشند؟ بنابراین رئالیسم خام که تطابق مطلق را بین دو
چیز برقرار میکند به نظر ما دلیلی برای دفاع ندارد ،جز این که طرف مقابل خویش را
به ایدهآلیسم متهم کند .این مطلب برای ما قابل در نیست که اصوالً ایشان چگونه
علم حصولی را تحلیل میکنند (همان.)۵۰ :

پیشنهاد این نظریۀ این است که به جای تطابق باید از «تناسب» سخن گفت .به این
معنا که در علم حصولی ،تنها میتوان گفت صورت ذهنی با واقع خود تناسـب دارد و
نقد

از آنجا که اشکال اصلی این نظریه در علم حصولی ،به معنا و حقیقـت تطـابق
بازمی گردد الزم است نخست تعریف و حقیقت تطابق بررسـی گـردد .در معنـای
لغوی تطابق و مطابقت اساساً وجود دو شیء و اشـترا

آن دو در جهتـی ،لحـاظ

المطابَقـ ُة:
شده است ،چنانکه در لسان العرب آمده است« ،تَطابَ َق الشیئَان:
َ
تسـاویا .و ُ

ْت بین الشیئین ِإذا جعلتهما علی َحذْ و واحد و َألزقتهما» (لسان العرب،
الموافَقة .و طابَق ُ
ُ
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این تناسب فهم میآورد (همان.)۷۱ :

ذیل واژه تطابق).
اما در اصطالح ،گاه تطابق در مباحـ

معرفتشناسـی بـرای تحلیـل رابطـۀ علـم

حصولی با واقع (خارج از خود) بهکار رفته که از آن بـا «تطـابق معرفتشـناختی» یـاد
میشود و گاه در مباح

العـوالم متطابقـ ٌة»
هستیشناختی استعمال شده است ،نظیـر «
ُ
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(صدرالدین شیرازی )۵۵۱ :۱۵۱۵ ،که در ادامه این دو اصطالح را پی میگیریم.
تطابق در حوزۀ معرفتشناسی ،اصطالحی است که در تعریـف «صـدق» ،آمـده و
صدق به «مطابقت خبر با واقع» معرفی شده و امروزه بح
توجه معرفتشناسان قرار گرفته است .پیشینۀ بح

از حقیقت صدق در کانون

از چیستی «صدق» به گذشـتههای

دور باز میگردد تا آنجا که در آ ار ارسطو ( ۵۱۱ – ۵۹۵ق.م) نیز توجه به ایـن مسـئله
دیده میشود .در آ ار ارسطو آمده است «کذب این است که دربارۀ آنهه هست بگوییم
نیست یا در بارۀ آنهه نیست بگوییم هست .صدق این است که دربـارۀ آنهـه هسـت
بگوییم هست و دربارۀ آنهـه نیسـت بگـوییم نیسـت» ).(Barnes, 1984, 1011 b24-27
تعریف صدق به «مطابقت خبر با واقع» از دیر باز برای بیان حقیقت صدق ،عرضه شده
و مشهور ادیبان نیز چنین معنایی برای آن ذکـر کردهانـد (تفتـازانی ،)۵۹ :۱۰۱۱ ،و تـا
اوایل قرن نوزدهم معنایی پذیرفته شده در میـان منطقـدانان و فیلسـوفان بـوده اسـت.
گرچه در پاس به مسئلۀ «معیار صدق» اختالفات دیده میشود .ازاینرو ،باید بـین دو
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مسئلۀ «تعریف صدق» و «معیار صدق» هم تمایز نهاد .مقصود از معیار صدق ،راه حلی
است که بتوان بر اساس آن ،قضایای مطابق با واقع را از غیر آن تشخیص داد.
در قرن نوزدهم برخی فیلسوفان مغربزمین بهسـبب نـاتوان دیـدن خـود از حـل
مسئلۀ چگونگی دستیابی به شناخت واقعیت ،از تعریف رایج صدق دست برداشـته،
نظریــههای بــدیلی ارائــه دادنــد .مکتــب عمــلگرایی ) (Pragmatismکــه تحــت تــأ یر
اندیشههای چارلز اس .پیرس ( )۱۷۱۰-۱۹۵۷پایهگذاری شد ،از نظریه سنتی مطابقت،
روی گردانده ،گزاره یا باوری را صادق میداند که در عمل سودمند ،کارا و مفید باشد
).(Horwich, 1994, p: 79-91
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نظریۀ انسجام )Theory

 (Coherenceدیگر نظریهای اسـت کـه در اوایـل قـرن بیسـتم

توسط دو تن از فیلسوفان علم ،اتونویرات ( )۱۷۰۷-۱۹۹۱و کارل همپل ()۱۷۷۵-۱۷۵۷

به میدان آمد .از نظر این دو ،واقعیت فینفسه اشیا به هیچ وجهی قابل دسترسی نیست و
فیلسوف علم صرفاً به تحلیل مجموعهای از ادراکات حسی میپردازد که هیچ راهی برای
حقیقی و صادق دانستن آنها ندارد ،بلکه صرفاً از راه انسـجام یـک قضـیه (یـا بـاور) بـا
مجموعه گزارهها (یا باورها) میتوان آن را صادق و حقیقی دانست ).(Ibid, p.10
نظریۀ فرهنگستان حاکی از آن است که نظریۀ «تناسب» نیز پس از رسیدن به چنین
بنبستی ارائه شده است ،چنانکه میرباقری میگوید:
آنهایی که تشابه و تناسب را انکار و ادعای تطابق میکنند به یک شبهه جدی گرفتار
شدهاند و من راه حلی برای آن پیدا نکردهام .اگر کسی به این راه حل رسیده است آن
را ارائه دهد که اگر وجود این دو ،دوتاست و ماهیت ًا هم دو چیزند ،آیا باز میتوان از
تطابق سخن گفت؟ (میرباقری)۱۰۱ :۱۵۹۵ ،

چنانکه از تعابیر آمده در تبیین این نظریه ظاهر است انتظار محقق از اصطالح «تطـابق»
در علم حصولی ،عینیت دو موجود (حاکی و محکی) در تمامی جهات است ،بهگونهای که
لحاظ هستیشناختی یک موجود هستند و تنها در این صورت است کـه تطـابق معنـا پیـدا
میکند .انتظار عینیت محض و عدم دوگانگی در عبارت زیر ظاهرتر است:
بنده هم میگویم که من به علم حضوری ،عدم تطابق را میفهمم؛ یعنی عدم تطابق
بین صورت ترس و ترس را به علم حضوری مییابم و فقط تناسب آن را قبول دارم.
چه کسی گفته است این دو تطابق دارند؟ اینها دوگانگی دارند؛ هر چند آن را به علم
حضوری یا محکی بالذات برگردانید ،اما همان محکی بالذات موضوع بح

من

است .ازاینرو ،چون صورت ادراکی با محکی بالذات خود دو چیزند ،پس تطابق
بیمعناست (همان.)۱۰۱ :

اما تطابق ،به معنای عینیت از هر جهت نیست .چنانکه در معنای لغوی تطابق آمـد،
در تطابق ،وجود دو شیء الزم است ،اما دو شیءای که از یک جهـت موافـق بـا هـم
باشند .آنهه مطابقت در علم حصولی را معنادار میکنـد ،ویژگـی حکایـتگری ذاتـی

نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی در علم دینی

گویا مدعیان نظریۀ تطابق باید ابت کنند که دو امری که به نظر میرسـد دو موجودنـد ،بـه
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علوم حصولی است .در علم حصولی ضرورتاً علم و معلوم دو واقعیت مغایرند ،اما نه
دو واقعیت مغایر غیر مرتبط .علوم حصولی ذاتاً حیثیت «حکایـتگری» و «دربـارگی»
( )Intentionalityدارند و برای عالِم از چیزی حکایت میکنند که آن را محکی مینامیم.
اساسا آنها از این نظر که از واقعیتی ورای خود حکایت میکنند و نشـاندهندۀ اشـیای
خارج از موطن خویش هستند ،علم حصولیاند .مقوم حصولی بودن ،حکایـتگری و
مرآت بودن است .این حقیقت را با مراجعه به ذهـن و مشـاهدۀ صـورتهای ذهنـی،
میتوان شهود نمود .اگر این حکایت در کار نباشد یا درنظر گرفته نشود ،علم و معلوم
دو موجود بیربط خواهند بود و تطابق توجیهی نخواهد داشت .آنهـه وجـه تطـابق و
وفق این دو را توجیـه میکنـد ،حکایـتگری ذاتـی علـم حصـولی اسـت .در حـوزه
معرفتشناسی بهسبب ویژگی حکایتگری ذاتی علوم حصـولی ایـن مسـئله مطـرح
میشود که آیا محکی آنگونه هست که حاکی میگوید؟ اینکه محکی «همانگونه باشد
که حاکی میگوید» را تطابق حاکی با محکی نامیدهاند و این معنادار اسـت .چراکـه در
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این صورت مفاد حکایت حاکی در محکی تحقـق دارد و بـهقول ابنمنظـور در لسـان
العرب به آن الصاق میشود .پس دو موجودند که در یک جهت موافقت دارنـد و ایـن
یکی از مصادیق معنای لغوی تطابق است و میتوان واژه تطابق را برای آن به کار بـرد.
چنانکه اگر شخصی بگوید در آن سوی شهر بیمارستانی هست .اگر واقعا در آن سوی
شهر ،بیمارستان باشد ،مفاد گفته او با واقع موافقت دارد .پس میتوان واژه مطابقـت را
برای آن به کار برد و گفت ،این خبر با واقع مطابق است کـه بـه آن «صـدق مخبـری»
گویند .ازاینرو ،اگر علم حصولی ،آنهه دربارۀ محکی خود حکایت میکند ،واقعـاً در
ظرف تحقق محکی وجود داشته باشد و محکی واقعاً آنگونه باشـد کـه حـاکی نشـان

011

میدهد ،آن را مطابق محکی و «حقیقت» میخواننـد .بـرای مثـال ،هنگـامی ایـن علـم
حصولی در ذهن فاعل شناسا وجود داشته باشد که «حالت ترس در من وجـود دارد»،

اگر واقعا حالت ترس در فاعل شناسا وجود داشته باشد این گزاره ،مطـابق بـا واقـع و
حقیقت است (صدق خبری) و اگر واقعا واقعیت ترس در وجود فاعل شناسـا تحقـق
نداشته باشد ،این گزاره غیر مطابق با واقع و کـذب اسـت .ازایـنرو ،در بحـ

ارزش

شناخت علم حصولی ،حقیقت اینگونه تعریف میشود« :صـورت علمـی مطـابق بـا
واقعیتی که از آن حکایت میکند» (مصباحیزدی .)۱۱۷ /۱ :۱۵۵۷ ،بله ،اگر گفته شـود
چگونه میتوان فهمید که محکی آنگونه است که حاکی میگوید ،در این صورت وارد
مسئلۀ «معیار صدق» شدهایم و نباید آن را با مسئلۀ «تعریف صـدق» بـه هـم آمیخـت.
کسانی که ادعا کردهاند تعریف صدق به مطابقت با واقع ،بدیهی است ،ایـن معنـای از
تطابق را قصد کردهاند ،یعنی محکی همانگونه باشد که حاکی میگوید (حسـینزاده،
 .)۰۵۱ :۱۵۷۵حاکی و محکی دو امر مغایر (غیر یکـدیگر) هسـتند امـا دو امـر مغـایر
مرتبط .این ارتباط اگر اینگونه باشد که محکی همانگونه باشد که حاکی میگویـد ،در
باشد ،تناسب حاکی و محکی هم نمیتواند امری معنادار باشد و هر چه ایـن تناسـب
توضیح داده شود میتوان این ادعا را تکرار کرد که تناسب «دو» بیمعناست.
اما کسانی که از بازگشت علم حصولی به علم حضوری سخن گفتهاند وارد مسئلۀ
«معیار صدق» شدهاند .به این معنا که تالش کردهاند معیاری بهدسـت دهنـد تـا بتـوان
علوم حصولی صادق را از علوم حصولی کاذب تشخیص داد .مقصود ایشان این نیست
که عینیت وجودی حاکی و محکی به علم حضوری یافت میشود تـا بـرای ناکارآمـد
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اصطالح معرفتشناسی به آن تطابق گویند .اگر تطابق با ایـن توضـیح ،امـری بیمعنـا

نشان دادن راهکار آنها گفته شود :دوگـانگی آنهـا بـا علـم حضـوری یافـت میشـود.
همهنین ادعای ایشان این نیست که بالجمله علم حصولی با واقع مطابق اسـت ،بلکـه
بهسبب وجود واسطه در علم حصولی بین عالم و معلوم و احتمال خطا در این سن از
علوم ،به دنبال معیار صدق علوم حصولیاند.
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اگر گفته میشود سنگ بنای شناخت به علم حضوری بازمیگردد ،به این معناست
که دستهای از علوم حصولی وجود دارند که فاعل شناسا عالوه بر اشراف بر حاکی ،بر
محکی نیز اشراف دارد و هم حاکی و هـم محکـی را حضـورا مییابـد؛ ازایـنرو ،در
صورت تحقق محکی در نفس فاعل شناسا ،فاعل شناسا میتواند با اشراف بر حاکی و
محکی ،دریابد که آیا این دو ،جهت وفق دارند و محکی همانگونه اسـت کـه حـاکی
میگوید یا خیر؟
نظیر این اشراف را در قضایاى منطقی که از صورتها و مفاهیم ذهنـی دیگـرى
حکایت میکنند مییابیم .زیرا هر چنـد حـاکی و محکـی در دو مرتبـه ذهـن قـرار
گرفتهاند ولی هر دو مرتبه آن نزد نفس من درك کننده حاضرند .مثال این قضـیه کـه
مفهوم انسان مفهوم کلی است قضیهاى است که از ویژگـی مفهـوم انسـان حکایـت
میکند؛ مفهومی که در ذهن حاضر است و ما میتوانیم با تجربـه درون ذهنـی ایـن
ویژگی را در آن تشخیص دهیم .یعنی بدون بکار گرفتن اندامهاى حسـی و واسـطه
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شدن صورت ادراکی دیگرى دریابیم که این مفهوم حکایت از فرد خاصی نمیکنـد،
بلکه قابل صدق بر افراد بیشمار است .پس قضیه مفهوم انسان کلـی اسـت صـادق
خواهد بود (مصباحیزدی.)۱۱۱ /۱ :۱۵۵۷ ،
بههمین روش ،میتوان وجه صدق بدیهیات اولی را ا بات کرد و آنها را سنگ بنای
معرفت قرار داد و بهوسیلۀ آنها قضایای نظری را ارزشیابی کرد (همان).
حکایتگری و انکشاف ذاتی علم حصولی ،اختصا ،به تصـدیقات نداشـته و در
حوزۀ تصورات و مفاهیم نیز وجود دارد ،با این تفاوت کـه حکایـت مفـاهیم از واقـع
(مصداق) بالفعل نیست و حکمی دربارۀ واقع ندارند و تنها شأنیت این را دارند که هر

016

گاه در ضمن گزاره یا تصدیقی به کار روند ،بالفعل از مصداق خود حکایت کنند .امـا
تصدیقات یا گزارهها بالفعل ،از وجود مصداق در خارج حکایت میکنند.

هر تصورى فقط شانیت نشان دادن ماوراء خود را دارد یعنی هیهگاه تصور یك
امر خا ،یا یك مفهوم کلی به معناى تحقق مطابق آن نیست و ایـن واقـع نمـایی
شانی هنگامی به فعلیت میرسد که به شکل یك قضیه و تصدیق درآید و مشتمل بر
حکم و نمایانگر اعتقاد به مفاد آن باشد مثال مفهوم انسان به تنهایی داللتی بر تحقق
انسان خارجی ندارد ولی هنگامی که با مفهوم موجود ترکیب شد و رابطه اتحادى
آنها را به صورت یك علم تصدیقی درآورد کاشفیت بالفعل از خارج پیدا مـیکنـد
(همان.)۱۵۹ :
ازاین رو ،مفاهیم به صدق یا کذب (مطابق با واقع یا غیرمطـابق بـا واقـع) متصـف
نمیشوند و مطابقت یا عدم مطابقت با واقع تنها در گزارهها یا قضـایا متصـور اسـت.
چنانکه فارابی مینویسد« :أما القول الجازم فإنـه صـادق أو کـاذب ،ببنیتـه و بذاتـه ،ال
بالعرض» (فارابی.)۷۱ :۱۰۵۹ ،
محکی ِ
ِ
ذاتی مفهوم را« ،محکی بالذات» و در اصـطالحی دیگـر ،معنـای مفهـوم
این
مینامند (حسینزاده .)۱۷ :۱۵۹۹ ،حکایت گری مفهوم از محکی بالـذات ،بالفعـل و
ذاتی است و از آن انفکا پذیر نیست .ازاینرو ،می توان گفت مفهوم در حکایـت از
محکی بالذات همواره صادق و چنین مطابقتی همواره وجود دارد و هیهگاه به خطا
متصف نمی شود .بدین جهت این گونه مطابقت در معرفت شناسی ،در بحـ

معیـار

شناخت مورد نظر نیست.
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البته در مفاهیم به سبب حکایت ذاتی آنها ،همواره از معنایی حکایـت میکننـد و

اما راهکار دیگری که درنظریۀ فرهنگستان برای معناداری تطـابق ناکارآمـد دانسـته
شد ،بح

وجود ذهنی است .بح

وجود ذهنی از مباح

ابتکـاری فلسـفه اسـالمی

است که در حقیقت تالش دارد نوعی تقسیم برای وجود بهدست دهد به این معنا کـه
وجود از یک جهت به خارجی و ذهنی تقسیم میشود و در تفسیر ایـن اقسـام ،اقـوال
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متعددی طرح شده است .مشهور فالسفۀ اسالمی این تفسیر را مطرح کردهاند که وجود
ِ
ذهنی یک ماهیت ،هر واقعیتی است که ماهیت بر آن قابل حمل است ولی منشـأ آ ـار
متوقع از آن ماهیت نیست و در مقابل وجود خارجی ماهیت ،هـر واقعیتـی اسـت کـه
ماهیت بر آن قابل حمل است و منشأ آ ار متوقع از ماهیت نیز هست .ماهیت را بهسبب
صدق بر چنین واقعیتی ،ماهیت موجود در خـارج میگوینـد (طباطبـایی.)۵۰ :۱۰۱۱ ،
این بح

هستیشناختی از آنجا با معرفتشناسی پیوند میخورد که وجود ذهنی همان

علم ما به ماهیت اشیا معرفی میشود چنانکه عالمه طباطبایی مینویسید« :و هو علمنـا
بماهیات اَلشیاء» (همان) .این دیدگاه از برخی عبارات ابنسینا نیـز فهمیـده میشـود.
چنانکه در بح

حقیقت علم مینویسد« :ماهیته محفوظة سواء نسبت إلی إدراك العقل

لها أو نسبت إلی الوجود الخارجی» (ابنسینا.)۱۰۷ :۱۵۵۱ ،
گرچه این تفسیر از وجود ذهنی با اشکاالت متعددی روبروست ،ذکر چند نکته در
اینجا الزم است؛
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 . ۱باطل بودن این قول خللی به معیاری که برای صـدق بیـان شـد (ارجـاع علـوم
حصولی به علوم حضوری) وارد نمیکند و آن معیار کارایی خـود را بـرای تشـخیص
حقیقت خوا هد داشت .باید میان مبح

وجود ذهنی و معیار صدق تمایز نهاد .به ایـن

معنا که مسئلۀ معیار صدق در معرفتشناسی ،به قضـایا اختصـا ،دارد و دراینبـاره
بح

میشود که مال صادق و حقیقی بودن یک قضـیه چیسـت .امـا مسـئلۀ وجـود

ذهنی صرفا به مفاهیم و تصورات اختصا ،دارد و از این بح

میشود که آیا هنگامی

که اشیای خارجی را در میکنیم ،صورتی از آنها در ذهن و نفس منعکس میگردد یا
مـدر وجـود
نه؟ و در صورت مثبت بودن پاس  ،چه رابطهای میان صورت ذهنی و
َ
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دارد؟ (حسینزاده )۰۵، ،۱۵۹۱ ،که بر اساس این معیار ،باید گفت صورت ذهنی تـا
در ضمن قضیه قرار نگیرد حکایت آن از خارج ،بالفعـل و قابـل ارزیـابی نیسـت و در

صورتی که در ضمن قضیه قرار گرفت و بالفعل از خارج حکایت کرد با معیـار پـیش
گفته میتوان آن را ارزیابی کرد.
 .۱قول مشهور فالسفه اسالمی در وجود ذهنی ،بهدنبال ا بـات عینیـت مـاهوی دو
موجود است ،نه ادعای عینیت از هر جهت ،و این امری معنادار است .ازاینرو ،نبایـد
آن را ادعایی برای ا بات عینیت «دو» دانست و بهسبب ناکارآمدی در این هـدف آن را
ناموفق دانست ،بلکه باید آن را بر اساس ادعایی کـه دارد مـورد قضـاوت قـرار داد .از
دیدگاه این فیلسوفان ،اساسا انطباق ،کشف و حکایت ،به معنای وحدت ماهوی وجود
علم و وجود معلوم است ،نه وحدت وجودی و عینیت در وجود و تشخص.
البته به عقیدۀ صدرالمتألهین ،این پاس  ،پاس نهایی نیست .وی تالش میکنـد بـا
اعتقاد به اینکه معلوم بالذات ،واقعیت علم است نه ماهیت ذهنی معلـوم ،ایـن همـانی
ماهوی ذهن و عین را به این همانی عینی واقعیت علم و واقعیت معلوم ارجاع دهـد و
این نحو انطباق ،خو ْد ناشی از انطباق عینی وجود برتر ماهیـت بـر وجـود خـا ،آن
است؛ بهتعبیر سادهتر ،وحدت و اشترا ماهوی علم و معلوم خود ناشی از اشـترا و
وحدت عینی واقعیت علم و معلوم است از آن جهت که مشکک و متفاضلاند و در دو
ِ
تشکیکی تفاضلی وجود واقعاند .یعنی انطباق ذهن بر عین ،درنظر
مرتبه از مراتب نظام
فیلسوفان پیشین ،ناشی از وحدت مـاهوی اسـت و درنظـر صـدرالمتألهین ،ناشـی از
وحدت عینی تشکیکی وجودات متفاضل آنهاست .درنظر مالصـدرا احکـامی کـه بـه
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ِ
وجودی عینی قلمداد کند .وی معتقـد اسـت
بدین نحو تطابق ماهوی را تصوی ِر تطابق

ماهیات نسبت میدهیم ،در حقیقت ،مربوط به حقایق وجودی واقعیاتی است که ایـن
ماهیات از آنها حاکیاند .اما چون این نوع وحدت به شکل وحدتی مـاهوی در ذهـن
متجلی میشود ،انسان میپنـدارد کـه منشـأ انطبـاق مـذکور وحـدت مـاهوی اسـت
(عبودیت .)۹۵ :۱۵۷۱ ،اما بر اساس همین مبنا نیز که انطباق ذهن و عـین بـه وحـدت
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عینی تشکیکی وجودات متفاضل بازگردانده شده ،علم حصولی ،به وجود برتر ماهیت
معلوم تعریف می شود تا مغایرت علم و معلوم و انطباق علم حصـولی بـر معلـوم کـه
الزمۀ علم حصولی است معنا پیدا کند (همو.)۷۷-۷۹ :۱۵۷۵ ،
حاصل آنکه اگر مقصود این نظریۀ اشکال به معنای صدق (مطابقت علـم حصـولی
با واقع) باشد ،با تحقیق در معنای تطابق روشن شد که این تعریف معنادار است و اگر
مقصود ،اشکال به معیار صدق و ناکارآمدی آن باشد ،تبیین شد که معیاری کارآمد برای
این امر ارائه شده است (بازگشت ارزش علم حصولی به علم حضوری).
ناکارآمدی دیدگاه کشف در تاریف پایگاه حضور ه تجرد

اشکال دیگر این نظریه به تلقی رایج از علم حصولی ،ناکافی دانستن تبیین فالسـفه
اسالمی از علم ،برای فهم واقع و ضرورت ورود «فاعلیت» در فهم است .در این نظریۀ
این سؤال مطرح میشود که «در صورت فرض صورت و واقعنما بودن آن ،بایـد دیـد
این امر چه ربطی با عالم شدن انسان نسبت به خارج دارد؟ (میرباقری )۵۱ :۱۵۹۵ ،چرا
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این صورت را بفهمم و فهم من از این صورت چگونه واقع میشود؟» ایـن نظریـۀ بـا
طرح این سؤال بهدنبال تعیـین نقـش فاعلشناسـا در ادرا و فهـم اسـت .میربـاقری،
دیدگاه فالسفه که حضور را بهعنوان شرط تحقق فهم عنوان کردهاند الزم امـا ناکـافی
دانسته ،میگوید« :ما هم به یک معنا قبول داریم که حضور الزم است و بدون حضور و
با غیبت ،فهمی حاصل نمیشود .اما نکته مهم این است کـه پایگـاه حضـور چیسـت؟
دیدگاه رایج ،پایگاه حضور را به «تجرد» برمیگرداند»( 1همان )۵۷ :اما وی عـالوه بـر
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته در جای دیگر به قائالن نظریة تطابق نسبت میدهد که پایگاه اصلی در را فهم صورت ذهنی
میدانند (میرباقری )۱۱۱ :۱۵۵۹ ،که شاید بتوان گفت این نسبت بدین خاطر است که بر اساس نظریة
تطابق ،فهم صورت ،ناشی از تجرد نفس است.

نقدهایی که بر تقسیم موجودات به مجـرد و مـادی دارد ،تفسـیر معرفـت بـا «علیـت
محض» ،بدون باور به نقش فاعلشناسا را توجیهناپذیر میداند .برای مثـال ،نمیتـوان
تفاوت میان انسان و رایانه را توجیه کرد (همان)؛ زیرا اگر فهم ،حاصل فرایندی جبری
که متأ ر از رابطۀ عل ّی بین واقعیت و ذهن باشد ،نسبت دادن آن به فاعل شناسا معنـایی
نخواهد داشت .پس فهم فاعل شناسا بدون دخالت فاعل و ارادۀ او فهم نیست (همـو،
.)۱۷۰ :۱۵۷۱
تطابق ،چیزی را حل نمیکند ،بلکه آن چه از این منظـر نتیجـه میشـود تنهـا یـک
صورت است .من چگونه ممکن است به چیزی عالم شوم؟ اصوالً هنگامی بنده عـالم
میشوم که با صورت ادراکی آن چیز ،ارتباط پیـدا کـرده ،آن را در نمـایم .چـه اگـر
درکی به آن صورت ادراکی تعلق نگیرد ،آن صورت نمیتواند به خودی خود ،برای من
علمی پدید آورد (همو.)۱۱۱ :۱۵۵۹ ،
حد اولیه وارد فضای علم شـود .طبعـاً
فهم دانسته ،میگوید« :اختیار باید به عنوان یک ّ
اختیار نیز فاقد «جهت» نیست و همین جهت است که کیف فهـم را عـوض میکنـد»
(همان« .)۵۵، ،پس محور ارادۀ انسان بر نوع فهـم او از جهـان ،مـؤ ر اسـت؛ یعنـی
انسان بر حسب اینکه چگونه زیستنی برگزیند عالم را از منظری خا ،و متناسب بـا
آن میبیند» (همان.)۱۱۵ :
نقد

در این نظریۀ دو ویژگی برای علم حصولی پذیرفته شده که به نظر میرسـد بـرای
نسبت دادن فهم به فاعل شناسا کافی است و نیـازی بـه ورود فاعلیـت و اراده بـهطور
مطلق در حقیقت علم و تقدم آن بر علم نیست؛ این دو ویژگی عبارتاند از .۱ :ویژگی
حکایتگری علوم حصولی (همان۱۰۵ :و )۱۰۰و  .۱حضور علم بـرای عـالم (همـان:
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او ورود اراده و اختیا ِر جهتدار فاعل در فرآیند فهم را موجب جهـتداری مطلـق
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 .)۵۷حضور علم برای عالم و عـدم غیبـت آن بـرای فاعـل شناسـا از یـک طـرف ،و
حکایتگری ذاتی علم حصولی که هیچگاه از آن جدا شدنی نیسـت از طـرف دیگـر،
مقوله در وفهم را برای فاعل ممکن میسازد ،هر چند که این علم حصولی بر اساس
علیت ضروری برای فاعل شناسا پدید آمده باشد و فاعل شناسا نقشی ارادی در تحقق
آن نداشته باشد .چرا که حکایتگری این علم در نزد نفس ،حاضر است و کافی است
که نفس به این حکایتگری توجه نماید .ازاینرو ،صدرالمتألهین ،شرط تحقق ادرا
فاعل شناسا را توجه نفس به آنهه در نزد آن حاضر است دانسته ،مینویسـد« :اإلدراك
لیس إال بالتفات النفس إلی ما تشاهده» (صدرالدین شیرازی.)۱۱۱ /۱ :۱۵۱۹ ،
البته اگر علم حصولی در قالب تصدیق باشد پذیرش قلبی آن (ایمان بـه آن) فعلـی
ارادی است که از مقولۀ علم نیست .علم ممکن است به شکل غیر اختیاری برای انسان
ال امکانپذیر است که کسی عالم بـه چیـزی
حاصل شود ،ولی ایمان چنین نیست .کام ً
باشد و در همان حال آن را انکار کند (مصباحیزدی )۱۱۹ :۱۵۹۵ ،چنانکه قـرآن کـریم
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میفرمایدَ « :و َج َح ُدوا ب ِ َها َو ْاستَیْ َقنَتْ َها َأنْف ُُس ُه ْم ظُ لْماً َو ُعل ُّواً» (نمل.)۱۰ ،
نظریه فرهنگستان ضمن نقد لزوم تجـرد عـالِم« ،علیـت محـض» را بـرای توجیـه
معرفت ناکافی میداند .بر اساس این دیدگاه ،با علیت محض نمیتـوان تفـاوت میـان
سر تأکید بر مجرد بودن عالِم ،در فلسفۀ
انسان و رایانه را توجیه کرد .اما به نظر میرسد ّ
اسالمی ،لزوم خودآگاهی عالِم است تا در آینه «خود» ،امکان یافت دیگری را نیز داشته
باشد .چنانکه صدرالمتألهین در توضیح چرایی عدم علم برای ماده مینویسد «حضـور
شیء عند شیء متفرع علی حضوره فی نفسه» (صـدرالدین شـیرازی.)۱۷۵/۱ :۱۵۱۹ ،
توضیح آنکه ،تنها موجودی میتواند دارای علم شود یعنی عالِم گـردد کـه بـه وجـود
خویش علم داشته ،بهتعبیر دیگر موجودی خودآگاه باشد .زیرا علم حالت یـا وصـفی
برای عالِم است و اگر موجودی به «خود» علم نداشته باشـد نمیتوانـد بـه حالـت یـا

ِ
ِ
یافت «من» است 1.در
حالت «من» ،متوقف بر
وصف «خود» هم علم داشته باشد .یافت
باره اراده و تقدم فیالجمله آن بر علم نیز میتوان از این تحلیل کمک گرفـت و گفـت
موجودی میتواند «اراده» کند و چیزی را بخواهد که پیش از آن« ،خـود» را بخواهـد؛
زیرا خواست چیزی ،در حقیقت ،خواست آن چیز برای «خود» است و اگـر «خـود» را
نخواهد ،خواست چیزی برای «خـود» بیمعناسـت ،و موجـودی میتوانـد «خـود» را
بخواهد که «خود» را بیابد و بهتعبیر دیگر «خودآگاه» باشد ،و وقتی میتواند چیـزی را
برای «خود» بخواهد که پیش از آن ،آن چیز را بشناسد و تالئم آن را بـا «خـود» بیابـد.
پس علم به «خود» مقدم بر خواست «خود» است و علم به «چیز خواسته شده» ،مقـدم
بر خواست آن «چیز» برای «خود» است؛ «من» نمیتواند امری «غایب» را بخواهد .این
مقدمۀ تحلیلی ،در حقیقت بیان گزارههایی تحلیلی و بدیهی است که از تحلیل مفاهیم
«عالِم» و «اراده» به دست میآید.
فالسفه اسالمی ،خودآگاهی است نه تجرد ،و اگر بر تجرد عالم تأکید شده بدین خاطر
است که مال عالم بودن (خودآگاهی) در موجود مجرد برای ایشان قابل ا بات بوده و
در موجود مادی قابل ا بات نبوده است .چنانکه مالصدرا مینویسد« :کل ما کان مجردا
عن المادة و لواحقها فذاتها المجردة حاضرة لذاتها المجردة و کل مجرد یحضـر عنـده
مجرد فهو یعقله» (صدرالمتألهین .)۰۰۷ /۵ :۱۵۱۹ ،با توجه بههمین مـال اسـت کـه
عالم بودن اعراض نیز منتفی دانسته شده است؛ أما القائم بالغیر غیرمعلوم لذاته؛ (همو،
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از تعلیل مالصدرا برای عالِم نبودن ماده ،روشن میشود که مال عاِلم بودن در نزد

 .)۱۵۷ :۱۵۱۵ازاینرو ،اگر تحقیقی توان ا بات خودآگاهی در موجود مـادی را داشـته
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر : .ابنسینا (۱۰۵۰ق) ،التعلیقات ،محقق ،عبدالرحمن بدوی ،قم ،مکتب اإلعالم اإلسالمی ۱۰۹ ، :و
نیز همو ( ،)۱۵۹۱اإلشارات و التنبیهات ،محقق ،مجتبی زارعی ،قم ،بوستان کتاب.۱۵۷، :
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باشد ،امکان عالِم بودن موجود مادی را نیز میتوانـد ا بـات کنـد .چنانکـه در برخـی
تحقیقات مالصدرا این امر دیده میشود؛
ل منها معدوما عن اآلخر مفقودا عنه] ،و اآلخـر
أجزائه المقداریة عند فرض القسمة [ک ّ
ل معـدوما؛ إالّ أنّ
ل ،و الغیبة نفس العدم ،فیکون الک ّ
ل غائب عن الک ّ
أیضا معدوم عنه؛ فالک ّ
لها [أی لألشیاء الممتدة] جهة أخرى غیـر جهـة الکثـرة المقداریـة و هـی جهـة الوحـدة
االتصالیة؛ فهو بهذا الوجه موجود [و حاضر] فی نفسه (سهروردی.)۵ /۰ :۱۵۷۱ ،
بر این اساس ،هر کجا که بتوان «خودآگاهی» را ا بات کرد ،امکان علم به دیگر اشیا
نیز ا بات میگردد .پس آنهه برای تحقق عالِم شدن ضرورت دارد ،خودآگاهی است نه
فاعلیت و اگر ورود فاعلیت صرفاً برای توجیه اشراف فاعل شناسا باشد ،مال فالسفه
اسالمی (خودآگاهی) برای این منظور کافی است و نیازی به ورود فاعلیـت و اراده در
حقیقت علم و تقدم آن بر علم نیست .بلکه ورود اراده به مطلـق علـم ،لـوازمی چـون
نسبیت مطلق علم بهدنبال خواهد داشت که به توجیه ناپذیر شدن علم منجر میگردد و
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توضیح آن خواهد آمد .عالوه بر این ،اگر مال انتساب فهم به فاعل شناسا را فاعلیت
بدانیم ،باید این مال را در انتساب سایر حاالت نفسانی از جمله انفعالتی چون غم و
شادی نیز جاری بدانیم که در این صورت اساسا وجود انفعاالت نفسانی بیمعنا خواهد
شد و این خالف وجدان است.
استدالل دوم نظریه بر جهتداری مطلق علم

این نظریـه تـالش دارد در اسـتداللی دیگـر حتـی بـدون پـذیرش فاعلیـت در علـم،
جهتداری مطلق علم را ا بات نماید .در این استدالل از نظام نیاز و ارضـا در جوامـع
دینی و غیر دینی بهره گرفته شده ،چنین استدالل میشود که نمیتوان از هر معادلـهای
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علمی برای ارضای هر نیازی استفاده کـرد .بـرای مثـال ،کشـفیات علـم پزشـکی ،در
ساختمانسازی کاربرد ندارد .در غیر این صورت ،دیگر احتیـاجی بـه توسـعه علـم و

انجام تحقیقات جدید نبود و از همان ظرفیت علمی موجود میتوانستیم برای حل همۀ
نیازمندیهای بشری استفاده کنیم .ازاینرو ،برای رفع نیازهای خا ،،به علوم خـا،
نیازمندیم و این امر موجب میشود که فرآیند «نیاز و ارضا» بر فرآیند تحقیقات علمـی
حاکم گردد و بدین ترتیب ،تکامل نیاز اجتماعی ،مبدأ تکامل در علوم گردد .حتـی بـا
دقت در آنهه که نیاز مشتر انسانها شمرده میشود و تفاوت آنها با نیازهای متأ ر از
شرایط فرهنگی و اجتماعی ،روشن میشود که اساسا نمیتـوان نیـاز مشـترکی بـرای
انسانها تعریف کرد .زیرا اگر نظام نیازمندیهای انسان را بهصورت سیسـتمی و غیـر
منفصل از نیازهای دیگر مورد مطالعه قرار دهیم روشن خواهد شد که «حتی نیازهـایی
که تصور میشود میان همۀ انسانها مشتر است (برای مثال نیاز بـه غـذا) در انسـان
مؤمن و کافر تفاوت خواهد کرد و بهتبع آن ،الگویی که برای رفع نیاز تغذیـۀ مـؤمن و
کافر باید استفاده شود ،متفاوت خواهد بود( ».مجمع عالی حکمت.)۱۵۹ :۱۵۷۵ ،
اجتماعی در تعیین مسائل و موضوعات علم میتواند ا بات گردد و در صورت وجـود
روش تحقیق واحد میتوان انتظار تولید علوم فرافرهنگی را داشت .ازاینرو ،در گامی
دیگر ،این ادعا را مطرح میکند که فرآیند نیاز و ارضای دینـی و غیـر دینـی بـر روش
تحقیقات علمی نیز ا ر میگذارد و این امر امکان علم فرافرهنگـی را منتفـی مینمایـد
(همان.)۱۵۷ :
این نظریه با طرح این سؤال که «روش تحقیق» ،علم است یا تکنولوژی؟ بحـ

را
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البته این نظریه توجه دارد که در این حد از استدالل ،تنها تأ یر شـرایط فرهنگـی و

اینگونه به پیش میبرد که اگـر بگـوییم روش تحقیـق و داوری در علـم ،تکنولـوژی
است ،از آنجا که تکنولوژی جنبۀ دینی و غیر دینی دارد ،روش تحقیق هم دینی و غیـر
دینی خواهد داشت و اگر بگوییم روش تحقیق ،علم است باز این سؤال مطرح میشود
که آیا هر روش تحقیقی میتواند در خدمت هر نیاز و ارضائی قرار گیرد یا باید فرآیند
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اخالق دینی را بر روش تحقیق حاکم کرد تا محصول آن علمی شود که در خدمت نیاز
و ارضای دینی قرار گیرد؟ از آنجا که اوالً ،روش تحقیقهای متعددی وجـود دارد کـه
هر کدام ناظر به هدف خود ،نیاز خاصی را بر طرف میکند و انیا نظام نیازمنـدیهای
جامعه دینی و غیر دینی متفاوت است ،روش تحقیقهای مختلفـی نیـز پدیـد میآیـد.
نتیجه آنکه روش تحقیق نیز جهتدار است (همان.)۱۹۵ - ۱۵۷ :
نقد

با دقت در استدالل دوم این نظریه ،میتوان گفت :اوالً ،آنهـه ایـن اسـتدالل ا بـات
میکند الگوی متفاوت ارضای نیازهای مؤمن و کافر است نه نفی نیازهای مشتر  .در
این نظریه آمده است «اگر نظام نیازمندیهای انسان را بهصورت دینامیکی و در فرآیند
بهینه شدن آن مورد مطالعه قرار دهیم ،حتی نیازهایی کـه تصـور میشـود میـان همـه
انسانها مشتر است (برای مثال نیاز به غذا) در انسان مؤمن و کافر تفـاوت خواهـد
کرد ».اما این نگاه نمیتواند نافی اصل نیازهای مشتر گردد .ممکن است انسـانهای
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متأ ر از فرهنگها و ارزشهای متفاوت ،راهی متفاوت برای ارضای نیازهای خـویش
برگزیند یا حتی نیازهایی متفاوت از هم برای خویشتن تولید کنند .اما این امر موجـب
نفی نیازهای مشترکی مثل نیاز به غذا نیسـت .گرچـه میتـوان نظـام نیـاز و ارضـا را
بهصورت یک پیوستار دید ،اما این نگاه مانع از آن نمیشود که با تحلیل یک مجموعۀ
پیهیده ،اجزای آن را معین و اقتضائات این اجزا را مشخص نمود .چنانکه میتـوان بـا
تحلیل موجود پیهیدهای همهون انسان ،وجود سرشت مشتر افـراد آن را کشـف و
اقتضائات آن را معین نمود و برای مثال جهتدهی به این سرشت ،احکامی را بهدسـت
آورد .نمونه چنین تحلیلی در این نظریه نیز آمده است؛ میرباقری از عقالنیت مشـترکی
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سخن میگوید که میتواند نقطۀ شروع تفـاهم باشـد (مجمـع عـالی حکمـت:۱۵۷۵ ،
 .)۱۷۱چنانهه میتوان از عقالنیت مشتر و اقتضائات آن سـخن گفـت ،میتـوان از

نیازهای مشتر و اقتضائات آن نیز سخن به میان آورد.
ازاینرو ،نگاه دینامیکی به فرآیند نظام نیاز و ارضـا نمیتوانـد نیازهـای مشـترکی
همهون نیاز به غذا ،پوشا  ،مسکن ،محبت ،پرستش ،و  ...و اقتضـائات آنهـا را نفـی
کند .نیازهای مشتر انسانها که ناشی از فطرت مشتر آنهاست همواره وجود دارند
و اقتضائات خا ،خود را دارند و همین هستۀ مشتر برای نفی جهـتداری مطلـق
علم ،کفایت میکند ،گرچه ممکن است راههای ارضای آنها در فرهنگهای مختلـف،
متفاوت باشد.
انیاً ،استدالل این نظریه بر جهتداری مطلق روش تحقیق نیز وافی به مراد نیست.
گذشته از نیازهای مشترکی که هـر انسـانی بـه مقتضـای طبیعـت خـویش دارد ،یـک
جهانبینی (الهی یا الحادی) میتواند احساس برخی نیازهای علمـی ،عملـی ،روانـی،
معنوی ،و  ...را در فرد برجسته و تشدید کند یا نیاز به دانستن یـا داشـتن موضـوعات
زیرا بر اساس اصطالح رایج ،روش تحقیق مجموعه فعالیتهایی است که در راسـتای
حل پرسشهای تحقیق صورت میگیرد (ایمان .)۹ :۱۵۷۱ ،انیاً در مقدمۀ دومِ استدالل
اخیر بار دیگر از تفاوت مطلق نیازهای انسان مؤمن و غیرمؤمن سخن به میان آمـده و
این امر ،عامل پدید آمدن روش تحقیقهای گوناگون دانسته شده است .در حـالی کـه
چنانکه پیشتر اشاره شد کلیت این ادعا قابل قبول نیسـت و انسـانها بهسـبب داشـتن
سرشت مشتر  ،دارای نیازهای مشترکی همهون نیاز به پرسـتش و  ...هسـتند و ایـن
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خاصی را در او ایجاد نماید .اما اوالً ،روش ارضای هر نیازی را روش تحقیق نمینامند.

هستۀ مشتر مانع از آن میشود که نیازهای مشتر بهطور مطلق نفی شوند .از سوی
دیگر ،نمیتوان بالجمله گفت هر نیاز علمی بر روش تحقیق خود تأ یر میگذارد تا چه
رسد به این که روش تحقیق خا ،خود را تولید کند .به عنوان مثال ،روش یک مؤمن
برای ا بات وجود خدا میتواند دقیقاً همان روشی باشد که یک ملحد برای نفی وجود
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خداوند استفاده میکند .البته مقدمات استداللهای این دو قطعاً متفاوت و گاه متضـاد
است ،ولی تفاوت مقدمات به معنای تغییر یـا جهـتدار بـودن روش تحقیـق نیسـت.
بنابراین استدالل مذکور از ا بات کلیت مدعا عاجز است.
عالوه بر این ،روش تحقیق منطقاً تابعی از موضوع و مسائل علم است به این معنـا
که در اتخاذ رویکرد تحقیق باید موضوع تحقیق را لحاظ کرد و متناسـب بـا آن روش
تحقیق خویش را برگزید .برای مثال ،اگر موضوع تحقیق ،امری تاریخی است بایـد بـا
رویکرد تاریخی در جستجوی پاس آن بود نه با رویکرد تجربی یا عقلی و رعایت این
ال الزامی است ،گرچه تخلف از آن ،ممکن است .این الزام
امر برای رسیدن به حق ،عق ً
و ارزش منطقی که از ادراکات عقلی است ،بهسبب دعوت آموزههای دیـن بـه تعقـل،
مورد تأیید و تأکید دین نیز هست و محققان بهطور عام و محققان مؤمن بهطور خا،
باید خود را ملزم به آن بدانند.
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نسبیگرایی ( )Relativismمعرفتشناختی؛الزمۀ نظریه جهتداری علم

یکی از لوازم این نظریۀ و هر نظریـهای کـه مطلـق علـم و ادرا را جهـتدار بدانـد،
نسبیت مطلق علم است که در حقیقت به نفی و توجیه ناپذیری علـم منجـر میگـردد.
البته نسبی گرایی دیدگاه واحدی نیست و انواع گوناگونی دارد که در یک دسـتهبندی،
به نسبیگرایی معتبر و غیرمعتبر قابل تقسیم است 1.نسبیگرایی غیر معتبر با دو مشکل
اساسی روبروست؛ یکی عدم امکان ا بات اعتبار و دیگری عدم امکان تفاهم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 1برای اطالع تفصیلی از اقسام نسبیگرایی ر : .علیرضا حدادی (« ،)۱۵۷۹ارزش معرفتشناختی انواع
نسبیگرایی» ،ذهن ،شماره .۵۹

مشکل اعتبار :براساس نظریۀ فرهنگستان ،هـر یـک از افـراد انسـانی ،تشـخص و
ارادهای خا ،دارند و این اراده در مطلق ادراکات ایشان تأ یرگذار است ،بهگونهای که
«حتی در یک حیثیت خا ،هم فهـم مشـتر و برابـری ندارنـد» (میربـاقری:۱۵۹۵ ،
ِ
خـود فهـم ،قـرار گرفتـه بـهطوری کـه حیثیـت
 .)۱۵۷در این نظریه ،نسبیت ،صـفت
حکایتگری و نشانگری علم ،نسبی شمرده شده است بهگونـهای کـه هـیچ معرفـت
مطلقی که به شرایط فاعل شناسا وابسته نباشد وجود نخواهد داشت .اولین سؤالی کـه
در اینجا پیش میآید این است که چرا باید چنین دیدگاهی را پذیرفت و ملتـزم بـه آن
شد؟ اگر هر معرفتی مقید به شرایط فاعل شناسا است این حکم دامن این نظریه را نیز
میگیرد و آن را تنها برای نظریهپرداز آن قابل فهم میکند و باید گفت تنها برای ایشان
معتبر خواهد بود و دیگران اساسا به آن دسترسی ندارند و بهسبب عدم دسترسی به آن،

غیرجهتدار یافت شده است.
پاس این نظریه به این مشکل ،این است که
نظریۀ ما مبتنی بر «فلسفۀ شدن اسالمی» است  ...ما از انکارناپذیرها شروع کرده،
دستگاه فلسفیمان را ا بات میکنیم و «فاعلیت» را به همۀ هستی ،از جمله معرفت
تعمیم میدهیم (همان« .)۷۱ :فلسفه شدن» ،فلسفه حاکم بر «روش تحقیق عام»،
«فلسفۀ بانک [اطالعات]» و «فلسفۀ شبکهسازی تحقیقات» است (مجمع عالی
حکمت.)۱۹۷ :۱۵۷۵ ،

اما اوالً ،الزمۀ نظریۀ جهتداری مطلق علم ،این است که هیچ علـم انکارناپـذیری
وجود نداشته باشد و اساسا امکان چنین علومی منتفی گردد .زیرا همواره این احتمـال
وجود دارد که فاعلی شناسا ،بهسبب شرایط خا ،خـود و در متناسـب بـا شـرایط
خود ،این علوم را انکار کند.
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اساسا معتبر بودن آن برای دیگران بیمعناست و اگر گفته شود این نظریه استثناسـت و
ِ
معرفـت
جهتدار نیست ،در حقیقت دسـت برداشـتن از نظریـه اسـت؛ چراکـه یـک
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انیاً ،ابداع پایهای فلسفی به نام «فلسفۀ شدن اسالمی» دقیقا همان کاری اسـت کـه
این نظریۀ بهخاطر آن ،فیلسوفان اسالمی را به موازی کاری با انبیای الهی علیهمالسالم
متهم کرد .این نظریه تأکید دارد که تفقه دینی باید از طریق جریان در روش تحقیقهای
مضاف ،مبانی علوم مختلف را تأمین کرده ،محور منظومۀ معرفت بشری واقع شود ،نه
اینکه مبانی علوم را از فلسفه بگیریم و فلسـفه بـر همـۀ علـوم حـاکم گـردد (همـان،
 .)۱۹۷،در حالیکه خود ،فلسفهای ابداع کرده و آن را حاکم بر فلسفههای مضاف و
علوم میداند .ازاینرو ،این پاس  ،نظریه را با ناسازگاری مواجه مینماید.
مشکل عدم امکان تفاهم :اشکال دیگری که نسبیتگرایی غیر معتبـر بـا آن روبـرو
است ،عدم امکان تفاهم با دیگران است .بر اساس نظریۀ جهـتداری علـوم ،انسـانها
«حتی در یک حیثیت خا ،هم فهـم مشـتر و برابـری ندارنـد» (میربـاقری:۱۵۹۵ ،
 .)۱۵۷الزمۀ چنین دیدگاهی ،عدم امکان گفتگـو و تفـاهم اسـت؛ چراکـه هـیچ فهـم
مشترکی برای تفاهم در بین اذهان وجود ندارد.
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ِ
واحد حاکم ِ خداوند متعال را عامـل ایجـاد
این نظریه در پاس به این اشکال ،ارادۀ
تفاهم دانسته ،میگوید:
ما کشف را در مبنای خود نمیتوانیم علی االطالق نفی کنیم .ما اطالق کشف را نفی
میکنیم ،نه کشف را علی االطالق  ...با همین مبنا میخواهیم با طرف تفاهم کنیم و
ال نمیخواهم که او نظریۀ مرا کشف کند ،بلکه
مبنای ما بر تکاشف نیست .اص ً
میخواهم «او بفهمد» تا از این طریق ،هر دو در فهم همآهنگ شویم .به اعتقاد ما
فرآیند همآهنگی در فهم تابع فرآیند همآهنگی ارادههاست  ...اصوالً ربوبیت حضرت
حق ،همآهنگکنندۀ کل خلقت است  ...نقطۀ آغاز تفاهم ،از ارادۀ واحد حاکم بر
جریان ارادههاست ،نه از جریان علیت .در اینجا پای نظام ارادهها در میان است و
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ارادۀ ربوبی ،محور آنهاست  ...اگر ارادهها مطلق بودند شما هر گونه میخواستید،
ال
میفهمیدید و من هم هر گونه که میخواستم میفهمیدم ،و طبعاً در این حال اص ً
تفاهم واقع نمیشد .حال آنکه در این میان پایگاه تفاهم وجود دارد و این امر است که

مانع از چنین پیآمدهای منفی میگردد  ...گرچه ارادهها نسبی هستند ،اما یک ارادۀ
مهیمن وجود دارد که بستر تفاهم ،هم در «عقل نظری» است و هم در «عقل عملی» ...
به نظر ما پایگاه آن ،ربوبیت حضرت حق است  ...این محور ،قادر است در عقل
عملی و نظری همآهنگی و نیز تفاهم ایجاد کند و حق و باطل را از نسبیت ،خارج
سازد (همان.)۷۷ – ۷۹ :

این نظریه نقش ارادۀ مهیمن الهی را در تفاهم با تعبیری دیگر چنین بیان میکند؛
نقطۀ اشترا  ،به معنای نقطۀ اشترا دو طرف تفاهم نیست ،بلکه به معنـای نقطـۀ
تالقی و برخورد منزلت دو ایمان است  ...اساساً نقطۀ مشتر به معنای برابری وجـود
ندارد ،بلکه همواره یک «تناسب» بر قرار میشود .در سطحی از تفاهم و احتجاج ،اراده
انسان تبعی محض و مجبور است؛ بهگونهای که نمیتواند در وجود برخی تعلقات در
نفس خود تصرف کند و آن را تغییر دهد .یعنی انسان کافر نمیتواند ذهن خود را هـر
طور که خواست پیش ببرد .اگر فاعلیت او در روح و ذهـن مطلـق بـود ،راه احتجـاج
.)۱۷۱ :۱۵۷۵
از نگاه این نظریه« ،تفاهم» تابع «نسبیت» است به این معنا که باید ببینیم مخاطب ما
چه اموری را قبول دارد و تفاهم را از همانجا آغاز کنـیم و اگـر کسـی خـدا را قبـول
نداشته باشد با او باید از «انکارناپذیرها» آغاز کرد (همان.)۷۱ :
در نقد این پاس باید گفت :اوالً ،این نظریه مدعی است کـه کشـف را بهصـورت
مطلق انکار نمیکند ،به این معنا که کشف واقع را فی الجمله میپذیرد .مسلما این ادعا

نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسالمی در علم دینی

بسته میشد؛ چراکه کاری میکرد که نتوانید با آن استدالل کنید (مجمع عالی حکمـت،

مخالف با مبنای ایشان است که مطلق علم را جهتدار میداند و اساسا فهـم برابـر بـا
واقع را انکار میکند .زیرا دو احتمال در این ادعا وجود دارد؛
 .۱نفی نکردن علی االطالق کشف ،به این معناست که در مواردی کشف مطابق بـا
واقع امکان دارد که این احتمال صریحاً در این نظریه رد شد.
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 .۱معنای دومی که میتوان برای آن تصور کرد این است که فاعل شناسا در مواجهه
با هر امر واقعی ،تنها وجهی از آن واقعیت را کشف میکند ،برای مثال در مواجه با فیل
فقط میفهمد که قسمتی از جسم آن مانند ستون است و سایر وجوه این واقعیت برای
او کشف نمیشود و او تنها میتواند بگوید فیل واقعیتی است که بخشـی از جسـم آن
مانند ستون است؛ این احتمال نیز به معنای کشف مطابق با وجهی از واقعیت است کـه
در حقیقت مصداقی از کشف مطابق با واقع است و از نگاه این نظریه پذیرفتنی نیست.
انیاً ،این نظریه هدف از مواجهه با دیگران را اساسا تکاشف نمیداند و تنها قصد
ممکن از مواجهه با مخاطب را تفاهم معرفی میکند .در اینجا این سؤال مطرح میشود
که واقعاً قرار است مخاطب چه چیزی را بفهمد؟ وقتی فهم او تابع اراده است ،به چه
امیدی میتوان بح

با او را آغاز کرد تا نظریه ما را بفهمد؟ تفاهم از مفاهیم ذو اضافه

است و الزم است متعلق آن به روشنی مشخص گردد .بهنظر میرسد الزمۀ این بخش
از نظریه که تالش دارد تنها از مقبوالت مخاطب بح

را آغاز نماید ،دستبرداشتن از
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فهم واقع و اکتفا به جدل است.
الثاً ،در صورتی میتوان سخن از ربوبیت خداوند متعال و ارادۀ حاکم او بـه میـان
آورد که پیش از این ،اصل وجود خداوند متعال و صفات او ا بات شده باشـد .چراکـه
ا بات آموزههای بنیادین معرفت با آموزههای دینی و ا بات همان آموزههـای دینـی بـا
آموزههای بنیادین معرفت ،دور محال است .در نقطۀ آغـاز ،دعـوت کننـدگان فراوانـی
انسانها را بهسوی خود میخوانند و در این سطح «من» بر سر دو راهی بلکـه چنـدین
راهی انتخاب است .ترجیح یکی از میان هزاران راهی که هر کدام مـدعی  .۱شـناخت
سعادت انسان .۱ ،شناخت راه رسیدن به این سعادت ،و  .۵برتری راه خویش نسبت به
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رقیباناند ،نیازمند معیاری معرفتشـناختی اسـت کـه بـه لحـاظ معرفتشـناختی نـه
هستیشناختی ،مقدم بر امثال این سه ادعا باشد.

میرباقری معتقد است با کسی که خدا را قبول نداشته باشد باید از «انکارناپـذیرها»
آغاز کرد .اما چنانکه پیشتر نیز اشاره شد ،بر اساس مبنای ایـن نظریـه (جهـت داری
مطلق علم) اساسا علومی که هیچ کس امکان انکار آن را نداشته باشد ممتنع است .زیرا
همواره چنین احتمالی وجود دارد که فاعلی شناسا ،بر اساس شـرایط خـا ،خـود و
در متناسب با شرایط خود ،این علوم را انکار کند.
رابعاً ،بر اساس این نظریه «در سطحی از تفاهم و احتجاج ،اراده انسان تبعی محض
و مجبور است» .عالوه بر اینکه سخن گفتن از «ارادۀ مجبور» پارادوکس اسـت ،الزمـۀ
این سخن این است که در مواردی ،فهم و ادرا بدون اراده ،تحقق یابد و این با مبنای
جهتداری مطلق علم و نقش داشتن اراده در مطلق علـم سـازگار نیسـت .چراکـه در
سطح مذکور ،انسان حقیقتی را در میکند ،اما ارادۀ او نقشـی در ایـن در نـدارد و
فرآیند در  ،علیتی است که بر اساس مبنای این نظریه ،برای فهم کافی نیست.
عقالنیت مشتر برای تفاهم با دیگران است؛
ادعای ما این است که اصول ایمانی هدفساز است و برای رسیدن بـه آن اهـداف
میتوان از مبادی عام احتجاج عقلی استفاده کرد .به تعبیر دیگر ،از ظرفیت حـداقلی و
تبعی ایمان شروع کرد؛ ظرفیتی که قابل انکار نبوده و انسان هم قدرت تخلف از آن را
ندارد .این نقطۀ شروع ،پایگاه عجز فهم است که متناظر بدیهیات در دستگاه منطقـی و
فلسفی رایج است .در این صورت میتوان تحت تأ یر ایمان ،فلسفهای ساخت کـه بـا
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آنهه بر ناسازگاریهای این نظریۀ میافزاید توصیه به تولیـد فلسـفهای مبتنـی بـر

منکر ایمان هم قابلیت احتجاج داشته باشد  ...نقطۀ شـروع تفـاهم بایـد سـطح ایمـان
مخاطب باشد؛ یعنی باید از سطح تعلقات و گرایشات او شـروع کـرد (مجمـع عـالی
حکمت.)۱۷۱ :۱۵۷۵ ،
اما اوالً ،در این توصیه ،روشن نیست که نقطۀ آغاز ،مبادی عام احتجاج عقلی است

011

یا تعلقات و گرایشها .انیاً ،آغاز از مبادی عام احتجاج عقلی ،سخن حقی است ،اما با
مبانی این نظریه سازگار نیست .در حقیقت این همان کاری است که فیلسوفان اسالمی
به مر رساندهاند .مبانی این نظریه ،اعم از جهتداری مطلق علم ،تقدم اراده بر مطلـق
علم ،نفی نیازهای مشتر  ،و نفی فهم برابر بهصورت مطلق ،چنانکه در نقد مبانی این
نظریۀ توضیح داده شد جایی برای «عقالنیت مشتر » باقی نمیگذارد.
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حاصل آنکه ،استداللهای این نظریه برای ا بات جهتداری مطلق علـم ،خـالی از
اشکال نیستند و توان ا بات این مبنا را ندارند .در برابر ،تقدم شناخت بر اراده فیالجمله
با برهان قابل ا بات است.
همهنین ،الزمۀ مبنای جهتداری مطلق علم ،نسبیتگرایی نامعتبر اسـت کـه هـم
ا بات اعتبار این نظریه را ممتنع میسازد و هم امکان تفاهم را بیمعنا مینماید.
عالوه بر اینها ،گرچه وجود فلسفه بهعنوان زیرساخت سایر علوم ،ضروری اسـت،
مبانی این نظریه اجازه تولید فلسفهای بر مبنای عقالنیت مشتر را نمیدهد و اساسـا
سخن گفتن از فلسفه و عقالنیت مشـتر  ،موجـب ناسـازگاری درونـی ایـن نظریـه
میگردد.
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