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چکیده

ثطّبى اًجبضتی یکی اظ هْنتطیي ثطاّیٌی است کِ ثطذی اظ فالسفِ هؼبغط غطثی ثطای اثجبت ٍجَز ذسا ثِ
آى ضٍی آٍضزُاًس ثِ قَضی کِ ثطذی اظ آىّب ّوچَى ضیچبضز سَئیيثطى ،ایي ثطّبى ضا تٌْب زلیل هَجلِ
قلوساز هیکٌٌس ٍ ثقیِ ازلِ ضا ضبّس ٍ هَیس هسػب هیذَاًٌس .قج اظ کبًت فالسفِ غطثی ٍ فالسفِ اسالهی
هؼتقس ثَزًس کِ هسبی فلسفی ثبیس ثب ضٍش قیبسی ثكَض یقیٌی اثجبت ضَز اهب ثؼس اظ ایٌکلِ کبًلت هیلعاى
تَاًبیی ضٌبذت یقیٌی ػق ضا ثِ چبلص کطیس ،فالسفِ غطثی هغلَة ایي چبلص ضسًس ٍ اظ اثجبت یقیٌی ثب
ضٍش قیبسی ،ثِ هحتو سبذتي هسػب ثب ضٍش ػلوی ٍ استقطایی ضٍی آٍضزًس؛ اهب ثطاسبس هجلبًی فلسلفِ
اسالهی ًظطیِ کبًت قبث قجَل ًویثبضس ٍ فالسفِ اسلالهی ضٍش ثطّلبًی ٍ اثجلبت یقیٌلی ضا زض لیص
گطفتِاًس .زض ایي هقبلِ اثتساء ،ثٌب زاضین کِ ثػَضت هرتػط تؼطیفی اظ ثطّبى اًجبضتی اضایِ ثسّین ٍ سلس
ثِ تجییي ًظطیِ ضٌبذت کبًت کِ هْوتطیي ظهیٌِای گطایص اًسیطوٌساى غطثی ثِ ثطّبى اًجبضتی ثطاثجلبت
ٍجَز ذسا است ثسطزاظین ٍ سطاًجبم ثب هجبًی فلسفِ اسالهی ًظطیِ کبًت ضا ثِ ًقس ثگصاضین.
ياژههای کلیدی :کبًت ،ثطّبى اًجبضتی ،ضٌبذت ،یقیي.

 زاًص آهَذتِ کبضضٌبسی اضضس فلسفِ ٍ کالم ،زاًطگبُ ثبقطالؼلَم
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مقدمه

یکی اظ هْوتطیي ثطاّیي اثجبت ٍجَز ذساًٍس زض هیبى فالسفِ هؼبغط غطثی ّوچلَى
ثبظی هیچ  ،سَئیي ثطى ٍ زیَی

ثطّبى اًجبضتی است .هقػَز اظ ایي ثطّبى ایلي اسلت

کِ هب ثب تَجِ ثِ ّوِای ثطاّیي ٍ ضَاّسی کِ ثطای تَجیِ ثبٍض ثِ ذساًٍلس هكلطش ضلسُ
است ٍ ثب تَجِ ث ِ ایطازّبی هرتلفی کِ زض ضز آًْب شکط ضسُ ،ثجیٌین کِ هفبز آًْب ضٍی ّن
ضفتِ چیست .ثِ ػجبضت زیگط ،زض ػیي حبل کِ ّیچ یک اظ ایي ازلِ ٍ ثطاّیي ٍ ضَاّس قبزض
ثِ اثجبت یب هؼقَلیت ٍجَز ذساًٍس ًیستٌس ٍلی زض کٌبض یکسیگط احتوبل ظیلبزی ثلِ ًظطیلِ
ذساثبٍضی هیثرطٌس .هٌكق حبکن ثط ثطّبى اًجبضتی ،استقطاگطایی است ثِ ایي هؼٌب کِ ایي
ثطّبى ذَز ًیع ،یکی اظ اًَاع زلی استقطایی هیثبضس.
قج اظ کبًت فالسفِ غطثی ػوستب ثِ ثطاّیي ٍ ازلِ سٌتی قیبسی ثلطای اثجلبت ٍجلَز
ذساًٍس توسک هیجستٌس ٍلی اظ ظهبى کبًت ،فالسفِ غطثی گطایص ثِ ازلِ استقطایی یلسا
کطزًس تب ثطای اثجبت ٍ تَجیِ هسلبئ فلسلفی ّوچلَى ٍجلَز ذساًٍلس اظ ضٍش ػلولی ٍ
استقطایی ثْطُ ثجطًس ٍ ثؼس اظ آى ثِ تسضیج ثطذلی اظ فالسلفِ ثرلبقط ٍجلَز ظهیٌلِّلبیی،
گطایص ثِ ثطّبى اًجبضتی ٍ ثطضسی تبثیط اًجبضتی ّوِ ازلِ ٍ ضلَاّس یلسا کطزًلس .سلَال
اغلی هقبلِ ایي است کِ هْوتطیي ظهیٌِای گطایص فالسلفِ غطثلی ثلِ ثطّلبى اًجبضلتی
چیست ٍ چگًَِ هیتَاى ایي ظهیٌِ ضا ثب هجبًی فلسفِ اسالهی اضظیبثی کطز؟
پیشیىه برهان اوباشتی در سىت فلسفه غربی

یطیٌِ ثطّبى اًجبضتی ضا زض سِ هطحلِ هیتَاى ثطضسی کلطز .زضهطحللِ اٍل ،ثطّلبى
اًجبضتی غطفب ،یک ایسُ ٍ تفکط ثَزُ است .ثطّبى اًجبضتی زض اٍائل سلبلّلبی هلیالزی،
تَسف ذساثبٍضاى ٍ هتکلویي هسیحی زض هقبث هلحسیي هَضز استفبزُ قطاض هیگطفتِ اسلت
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ٍلی زض آى ظهبى ،اغكالش ثطّبى اًجبضتی ًجلَز ٍ ثػلَضتًظبهٌلس ثلب هقلسهبت ٍ هجلبًی،
غَضتثٌسی ًطسُ ثَز ٍ غطفب ،ثػَضت یک تفکط ٍ ایسُ ٍ یلک ضاُ ثلطای اثجلبت هسلبئ
زیٌی هكطش ثَز .ثطای ًوًَِ ،زض آى ظهبى «آتبًبظیَس» 1ثطای اقٌبع کطزى هلحسیي ،ثِ ًفغ
ذساثبٍضی اظ ایي ضیَُ استفبزُ هیکطزُ است .هطحلِ زٍم ،ظهبى یسایص اغلكالش ثطّلبى
اًجبضتی است .ایي اغكالش تب ظهبى ثبظی هیچ  ،زض ّیچ هٌجغ ٍ اثطی ٍجَز ًساضتِ اسلت
ٍ اٍلیي ثبض ثبظی هیچ زض کتبة «تَجیِ ثبٍض زیٌی» 2ثطای ایلي ضلیَُ اظ اسلتس لً ،لبم
«ثطّبى اًجبضتی» 3ثکبض ثطزُ است .ایطبى هبّیت ثطّبى اًجبضتی ضا ثػَضت کللی زض یلک
فػ ثیبى کطزُ ٍلی ّیچ غَضتثٌسی ثطای ایي ثطّبى اًجبم ًسازُ اسلت .هیچل هؼتقلس
است کِ ثطّبى اًجبضتی ثِ ّیچ ٍجِ قبث غَضت ثٌسی قیبسی ٍ استقطایی ًیست .هطحللِ
سَم ،غَضتثٌسی ٍ سبظهبًسّی ایي ثطّبى است .ثؼس اظ ثبظی هیچ  ،استبز فلسلفِ زیلي
زاًطگبُ آکسفَضز ،ضیچبضز سَئیيثطى ،ایي ثطّلبى ضا ثػلَضت هجسلَـ زض کتلبة «ٍجلَز
ذسا» 4ثحث کطزُ است .سلَئیي ثلطى تٌْلب فیلسلَفی اسلت کلِ ثلطای ثطّلبى اًجبضلتی
غَضتثٌسی ذبغی اضایِ زازُ استٍ .ی توبهی ازلِّبی سیٌی اثجبت ٍجَز ذسا ضا ضَاّس

ٍ قطائي هیذَاًس ٍ تٌْب زلیلی ضا کِ هیتَاًلس ثلبٍض ثلِ یلک گلعاضُ ضا هَجلِ ٍ هؼقلَل ٍ
هحتو تط ثکٌس ،ثطّبى اًجبضتی هیزاًس( بسد سلَئیيثلطى ثلِ ایویل ًگبضًلسُ  .ثٌلبثطایي
سَئیيثطى زض ایي کتبة ثػَضت هفػ تالش کطزُ تب هجلبًی ٍ هقلسهبت ایلي ثطّلبى ضا
کبهال تَؾیح زّس ٍ سس

ایي ثطّبى ضا ثلب غلَضتثٌلسی ذبغلی تقطیلط ًوبیلس .ثؼلس اظ

سَئیيثطى ،ثطذی اظ فالسفِ ّوچَى زیَی


ٍ زیَیس لیي ،اظ ایي زیسگبُ ٍ هجبًی هیچ ٍ

سَئیي ثطى زض گطایص ثِ ایي ثطّبى ،هتبثط ضسُاًس ٍ ثطذی ًیع ّوچَى جی .ال .هکی ایي
1

Athanasius.
Mitchell, Basil, The Justification of Religious, Belief, The Macmillan Press, LTD,
1973.
3
Cumulative argument.
4
Richard Swinburne, THE Existence of God, Oxford, University Press, 2004.
2
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هجبًی ضا ثِ ًقس گصاضتِاًس .لکي ّوِای فالسفِ ثؼس اظ هیچ ٍ سَئیيثطى ،هتبثط اظ آى زٍ
ضسُاًس ٍ ػوستب تقطیط ًَیٌی ثطای ایي ثطّبى ًساضًس.
تقریر برهان اوباشتی

ثطای تقطیط زقیق ایي ثطّبى اثتساء ،ثبیس هثبلی ضا شکط کٌین ٍ سس

تؼطیف زقیقلی اظ

آى اضائِ ثسّین.
« زض یک کطتی ،زض َّایی قَفبًی ،هبهَض ًگْجبى اظ ٍجَز یلک فلبًَس زضیلبیی زض
هَقؼیت ذبغی ذجطهی زّس .افسط ضاُ {; هبهَض جْت یبثی ٍ ّسایت کطتی} هیگَیس کِ
هبهَض ًگْجبى ًویتَاًس یک فبًَس زیسُ ثبضس ،چَى ثطقجق هحبسجِ اٍ ،آًبى غسهبی تلب
ذطکی فبغلِ زاضًس .هبهَض ًگْجبى ثبیس گطزثبزی یب ًٌْگی ضا زض حبل فَاضُ ظزى یب سیلسُ
زضیبیی زیگطی ضا هوکي است هبًٌس فبًَس ثِ ًظط ثطسس زیسُ ثبضس .هلبهَض ًگْجلبى قلبًغ
هی ضَز کِ ثس اضتجبُ کطزُ است .اهب اًسکی ثؼس ،زیلسُ ثلبى اظ ٍجلَز ذطلکی زض جبًلت
ضاست کطتی ذجط هیزّس .افسط ضاُ ،کِ ٌَّظ ثِ کبض ذَیص هكوئي است ،هیگَیس :ثلس
اثط است ٍ -زض ٍاقغ ًیع زض ایي ضطایف ،تطریع اثط اظ ذطکی ثسیبض زضَاض است .اهب
اظ آى ،اثطذطکی ًوبی زیگطی زض هَقؼیتی زیگط ظبّط هیضَزٍ .اقؼب زاضز ثِ ًظط هیضسلس
کِ گَیب افسط ضاُ زض هحبسجِ ذَز اضتجبُ کطزُ است .ضبیس اٍ جطیلبى آة ضا کوتلط ثلطآٍضز
کطزُ ثبضس ،یب آذطیي ضغس اٍ اظ ستبضگبى ثِ آى زقت کِ ٍی فکط هلیکلطزُ ًجلَزُ ثبضلس.
هطبّسات گعاضش ضسُ ثب یکسیگط سبظگبضًس ٍ ًطبى اظ ًعزیک ضسى ثِ ذطکی زاضًس.
ثِ ایي طسص کِ آیب فبًَسی زضیبیی زض آًجب ثَزُ است یب ًِ ٍ ،ایي طسص کلِ آیلب
هبهَض ًگْجبى آى فبًَس ضا زیسُ یب چیع زیگطی ضا ،یب فقف ذیبل کطزُ کِ آى ضا زیسُ ،تٌْب
ثب یک اضظیبثی فطاگیط اظ آى هَقؼیت هیتَاى بسد زاز .اضظیبثی اثتسایی افسط ضاُ ،ثطاسلبس
هحبسجِ غطف ،اٍ ضا ثِ ایٌجب ضسبًس کِ ثگَیس فبًَسی ٍجَز ًساضز ٍ هلبهَض ًگْجلبى آى ضا
ًسیسُ است؛ ٍ ایي ثِ قسض کبفی ثطای آى هطحلِ هٌكقی ثَز .اهب گعاضشّبی زیگطّ ،طچٌس
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اضظش اثجبت کٌٌسگی آًْب ،اگط ثِ تٌْبیی زض ًظط گطفتِ ضًَس ،اًسک ٍ ثلِ اًلساظُ گلعاضش
ًرست ،قبث هٌبقطِ است ،ثِ ًحَ اًجبضتی زض حکن زلیلی قبًغ کٌٌسُاًس ثطا ایٌکلِ اظ کل
هَقؼیت تفسیط زیگطی ثِ زست زّین» (. Mitchell, 1973, pp. 112-113
ثب تَجِ ثِ هثبل هصکَض هیتَاى ثطّبى اًجبضتی ضا ایٌگًَِ تقطیط کطز:
«ثب تَجِ ثِ ّوِی ثطاّیي ٍ ضَاّسی کِ ثطای تَجیِ ثبٍض ثِ ذساًٍلس هكلطش ضلسُ
است ٍ ثب تَجِ ثِ ایطازّبی هرتلفی کِ زض ضز آًْب شکط ضسُ ،ثجیٌین کِ هفبز آًْب ضٍی ّن
ضفتِ چیست .ثِ ػجبضت زیگط ،زض ػیي حبل کِ ّیچ یک اظ ایي ازلِ ٍ ثطاّیي ٍ ضَاّس قبزض
ثِ اثجبت یب هؼقَلیت ٍجَز ذساًٍس ًیستٌس ٍلی زض کٌبض یکسیگط احتوبل ظیلبزی ثلِ ًظطیلِ
ذساثبٍضی هیثرطٌس» (ای لیي ،1383 ،ظ . 328
مهمتریه زمیىهای گرایش به برهان اوباشتی

ظهیٌِّبی گطایص فالسفِ غطثی ثِ ثطّبى اًجبضتی هتؼسز است ٍلی هْوتطیي ظهیٌلِ
گطایص ثِ ایي ثطّبىً ،ظطیِ ایوبًَئ کبًت ضاجغ ثِ ًلبتَاًی ػقل اظ ضلٌبذت یقیٌلی زض
هسبئ فلسفی است .ثطای تجییي ایي ظهیٌِ اثتساء ،ظم است ثِ اقسبم ػق اضبضُ کٌلین ٍ
سس  ،ثِ هسبلِ هیعاى تَاًبیی ػق ًظطی زض هسبلِ ضٌبذت یقیٌی ثسطزاظین.
قَ ُای اًسبًی ثِ زٍ ثرص ػلوی ٍ ػولی تقسین هیضًَس .ضید الطئی

ثَػلی سلیٌب

اظ ایي زٍ ثب ػٌَاى قَای ػالهِ ٍ ػوبلِ یبز کطزُ است ٍ زض قسلوت حکولت اظ زاًطلٌبهِ
ػالئی ،آًْب ضا قَُای کَضص ٍ کٌص ٍ یب زاًص ٍ ثیٌص ذَاًسُ اسلت .گطچلِ زض تفسلیط
ػق ًظطی ٍ ػولی اذتالف است لکي ضبیستِ آى است کِ ایي زٍ ضا ًبظط ثلِ ّولبى زٍ
ثرص ًظطی ٍ ػولی اًسبى ثساًین .زض یک ًگبُ ،اًسبى زاضای زٍ جٌجِ ػلن ٍ ػو اسلت.
ػلن ٍ اًسیطِ اًسبى ضا ػق ًظطی ضّجطی هیًوبیس ٍ اًگیعُ ٍ ػو اًسبى ضا ػق ػولی،
کٌتطل قغیبىّبی ػلوی هبًٌس ٍّن ،ذیبل ،قیبس ٍ گوبى ،ثب ػق ًظطی اسلتٍ ،للی ضام
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کطزى لغعشّبی ضَْت ٍ غؿت ،کبض ػق ػولی است .ثٌبثطایي ّوِ اهَض ازضاکی اًسلبى
تحت ضّجطی ػق ًظطی است ،اػن اظ آًکِ هَؾَع ٍ هتؼللق آى ذلبضا اظ حلَظُای اضازُ
اًسبًی ثبضس ٍ یب آًکِ زض ظطف اضازُ اًسبى تحقق یسا کٌسٍ .لی آًچِ کِ ثِ جٌلبش ػوللی
اًسبى ثبظگطت هیًوبیس هطثَـ ثِ ػق ػولی است .اجطای احکبم الْی ٍ اهلَض تحطیکلی
اًسبى کِ اظ سٌد ػو است تحت ضّجطی ػق ػولی است .هطظ ٍظلبیف ػقل ًظلطی ٍ
ػق ػولی کبهالً هتفبٍت است ٍلی ّط زٍ اظ ضئَى ًف

اًسبى ٍ ظیط ًظط ًف

ّسلتٌس.

زض ایي زیسگبُ گفتِ هیضَز کِ ػق ًظطی چًَبى قَُّ هقٌٌِّ ٍ ػقل ػوللی ثسلبى قلَُّ
هجطیِ است ٍلی زض حقیقت ضّجطی ثب ػق ًظطی است چَى ػق ػولی اظ ػقل ًظلطی
فطهبى هیگیطز؛ ػق ًظطی فتَا هیزّس کِ حالل ٍ حطام الْلی ،ظضلت ٍ ظیجلب ٍ حلق ٍ
ثبق کسام است (جَازی آهلی ،1393 ،الف ،ظ  ٍ 153جَازی آهللی ،1395 ،ا  ،20ظ
 ٍ 414غسضالسیي ضیطاظی ،1392 ،ا  ،1ظ . 48
اظ زیسگبُ فلسفِ اسالهی ػق ًظطی هیتَاًس ثِ یقیي هؼطفلت ضلٌبذتی ًلبفیضلک
زست یسا کٌس .فالسفِ اسالهی هؼتقسًس کِ هسبئ فلسفی ثبیس ثلب قیلبس ثطّلبًی هٌلتج
یقیي اثجبت ثطًَس ٍ اظ سَی زیگط ضسیسى ثِ ایي یقیي ضا زض تَاًبیی ػق ًظطی هیزاًٌلس
لصا فالسفِ اسالهی ّوَاضُ ،زض الْیبت ،اظ ضٍش تؼقلی ٍ قیبسی ثطّبًی استفبزُ هیکٌٌس ٍ
ظهیٌِایی ثطای گطایص آًْب ثِ ضٍشّبی ػلوی ثَجَز ًیبهسُ است ٍ حتی فالسفِ اسالهی،
ػوستب ،زض آثبض ذَز ،اظ ثطّبى ًظن کِ یکی اظ هقسهبت آى استقطائی است ثحثی ثلِ هیلبى
ًویآٍضًس .تکیِ ثط ػق ًظطی ثطای ضسیسى ثِ ضٌبذت یقیٌی زض هسبئ الْیبتی تلب ظهلبى
کبًت زض هیبى فالسفِ غطة ًیع ضبیغ ثَزٍ .لی اظ ظهبًی کِ ایوبًَئ کبًلت ،کتلبة «ًقلس
ػق هحؽ» 1ضا زض سبل  1781اًتطبض کطز (کب لستَى ،1380 ،ا  ،6ظ  ، 230تَاى ػق
ًظطی ثطای ضسیسى ثِ ضٌبذت یقیٌی زض هسبئ هبثؼسالكجیؼی کبهال ظیط سَال ضفت.

Critique of Pure Reason.
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ایوبًَئ کبًت زض ایي اًسیطِ ثَز کِ چطا ػلَهی ّوچَى ضیبؾی ٍ فیعیلک ّویطلِ
زض حبل یططفت ٍ تطقیاًس ٍلی ػلن هبثؼسالكجیؼِ کِ ازػبی ام الؼللَم ثلَزى ضا زاضز ّلیچ
یططفتی زض آى ضخ ًویزّس ٍ تٌْب اذتالف ًظطّب ٍ تٌبقؽّب زض آى ثیطلتط هلیضلَز .اٍ
ثسًجبل یسا کطزى ضاظ ثحطاى هبثؼسالكجیؼِ ثَز ،اٍ هیرَاسلت ضٍضلي سلبظز کلِ چلطا ػللن
فیعیک ٍ ضیبؾی ٍاجس قؿبیبی یقیٌیاًس ٍ ثطای ّوِ هَضز قجَلاًس ٍللی هسلبئ الْیلبتی
فبقس چٌیي یقیٌی ّستٌس .اٍ زض کتبة توْیسات چٌیي هیگَیس:
«اگط هبثؼسالكجیؼِ ذَز ػلن است ،چطا هبًٌس ػلَم زیگط قجَل ػبم ٍ زائن ًیبفتِ است ٍ
اگط ًیست ،چِ ضسُ است کِ ّوَاضُ ثِ غَضت ػلن هتظبّط ثَزُ ٍ فبّوِای آزهلی ضا ثلِ
اهیسّبیی کِ ّطگع ًِ قكغآٍض هیگطزز ٍ ًِ ثطآٍضزُ هیضَز هؼكل سلبذتِ اسلت؟  ...زض
حبلی کِ ّوِای ػلَم زیگط ثیٍقفِ قسم زض ضاُ تَسؼِ ٍ یططفت زاضًس .ایلي ثلِ هسلرطُ
هیهبًس کِ هب زض ػلوی کِ ذَز ضا حکوت هحؽ هلیذَاًلس ٍ ّوگلبى ًیلع آى ضا لسلبى
الغیت هی ٌساضًس ٍ ح هؼوبی ذَیص ضا اظ آى هیقلجٌس ،ثیآى کِ قسهی فلطا یص ًْلین،
زائوب گطز یک ًقكِ هیچطذین» (کبًت ،1370 ،ظ . 84
هبثؼسالكجیؼِایی کِ اظ آى سري هیگَیین ،ثِ غَضتّبی هرتلفی تؼطیف ضسُ است.
یکی اظ آى هَاضز هؼطٍف تؼطیف اضسكَ است کِ هیگَیس فلسفِ یب هبثؼسالكجیؼلِ ػللن ثلِ
ٍجَز استّ .ط ضیئ زٍ حیث زاضز ،یکی حیث هَجَزیت ٍ زیگطی حیلث هبّیلت اسلت.
فلسفِ اظ احکبم هَجَزیت اضیبء ،ثحث هیکٌس .قجلق یکلی زیگلط اظ تؼلبضیف ،فلسلفِ یلب
هبثؼسالكجیؼِ ػجبضت است اظ ػلن ثلِ شات ٍ حقیقلت اضلیبء ٍ ػللَم قجیؼلی اظ ػلَاضؼ ٍ
غَضت اضیبء ثحث هیکٌٌس (هؼػَم ،1390 ،ظ . 26
کبًت ثِ ایي ًتیجِ ضسیس کِ قج اظ ٍضٍز ثِ هسبئ فلسفی ،ثبیس ایي سَال ضا هكلطش
کٌین کِ آیب اغَ ػلوی ثِ ًبم هبثؼسالكجیؼِ هوکي است یب ًِ؟ اٍ ػلَم فیعیک ٍ ضیبؾلی
ضا هوکي هیزاًست ،لصا سَال اظ چگًَِ هوکي ثَزى آًْب هی طسیس ٍلی زض هَضز فلسفِ ٍ
هبثؼسالكجیؼِ ،هؼتقس ثَز کِ ثبیس سَال اظ اهکبى آى ثسطسین.
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اظ زیسگبُ کبًت هبثؼسالكجیؼِ ثِ سِ قسن تقسین هیگطزز -1 .هبثؼسالكجیؼلِ ًلبهوکي.
 -2هبثؼسالكجیؼِ هوکي -3 .هبثؼسالكجیؼِ ٍاقغ .قسن سَم ثِ ػٌَاى یک ػلن زض هقبثل زٍ
ػلن قجلی ًیست ثلکِ یک گطایطی زض ثبقي جبى اًسبى است .کبًت هؼتقس است کِ توبهی
اًسبى ّب ،قجؼب توبی زاضًس ثِ هسبئلی هبًٌس ٍجَز ذساًٍس ،هلط ٍ ثقلبی ًفل

ٍ آغلبظ ٍ

اًجبم جْبى ثسطزاظًس ٍ زضثبضُ آًْب ثیٌسیطٌس .اٍ هبثؼسالكجیؼِ ًبهوکي ضا ّولبى فلسلفِایلی
هیزاًس کِ زض آى ،ثِ ضٌبذت یقیٌی حقبیق هبٍضای قجیؼت طزاذتِ هیضَز .ثِ ًظط کبًت،
ایي قسن اظ هبثؼسالكجیؼِ زض ضاُ تجییي جْبى ،قسهی ثطًساضلتِ اسلت کلِ هقجلَل ّولِای
فالسفِ ثبضس ثطذالف ػلَم قجیؼی کِ زض تفسیط جْبى گبمّب ثطزاضتِ ٍ ثِ ًتبیجی ضسیسُ
است کِ هقجَلیت ػبم یبفتِ است .ایي ًَع هبثؼسالكجیؼلِ ظهلبًی «هلکلِ ػللَم» 1ذَاًلسُ
هیضس ٍلی اکٌَى ثِ فالکت افتبزُ است ٍ اگط آضظٍ ضا هسبٍی ٍاقؼیت ثساًین ،هبثؼسالكجیؼِ
ثِ زلی اّویت هوتبظ هَؾَع ذَز ،حقیقتب ضبیستِای ایي ػٌَاى افتربضی ًیع ثَز اهب اهطٍظ
ضسن ظهبًِ ایي است کِ ثِ هبثؼسالكجیؼِ ثی احتطاهی ضَز ( ،Kant, 1966, A VIIIکبًلت،
 ،1390ظ  . 17کبًت زض ایيثبضُ هیگَیس:
«ّط في کبشة ٍ ّط حکوت ثبقلی سطاًجبم ضٍظگبضش ثسط هیضسس ٍ زض ًْبیت ،ذَز
هَجت فٌبی ذَز هیضَز ٍ ّوبى ًقكِای اٍا تطقی آى ،آغبظ اًحكبـ آى است .زلی ایي
کِ چٌیي لحظِای ثطای هبثؼسالكجیؼِ فطا ضسیسُ استٍ ،ؾؼی اسلت کلِ هبثؼسالكجیؼلِ-زض
هقبیسِ ثب ضَض ٍ ضَقی کِ ًسجت ثِ آهَذتي سبیط ػلَم اثطاظ هیضَز -زض هیلبى ّولِای
اقَام ثب فطٌّگ یسا کطزُ استّ .یچ کتبة ٍاحسی ٍجَز ًساضز کِ ثتَاى آى ضا آى گًَِ کِ
هیتَاى کتبة اقلیسس ضا ػطؾِ کطزً ،طبى زاز ٍ گفت :ایي هبثؼسالكجیؼِ اسلت» (کبًلت،
 ،1370غع . 223-22-107
لصا اٍ فلسفِایی ضا کِ ثیي الْی زاًبى سٌتی هطسَم ٍ هؼوَل ثَز ٍ ّسف آى ضٌبذت
حقبیق ٍ شٍات ٍ اهَض ًف

ا هطی ثَز ،غیطهوکي ذَاًس ٍ گفت ًویتَاى ثِ ٍسیلِای ایي
The Queen of all Science.
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ػلن ،ضٌبذت یقیٌی زضثبضُای جْبى ثسست آٍضز .ظیطا اثعاض ضٌبذت زض ایي ػلن ،ػق است
ٍ ػق تَاًبیی ٍ قسضت ضٌبذت ٍ هؼطفت یقیٌی ٍ ػیٌی ضا ًساضز ٍ ّطگًَلِ ضلٌبذتی کلِ
ػق کست کٌس ثطّبًی ًیست ،ثلکِ جسلی الكطفیي است ٍ ًویتَاى زض ایي ظهیٌلِ حکلن
قكؼی غبزض کطز .اظ ایٌجب سَالی هكطش هیضَز کِ هَؾَع هبثؼسالكجیؼِ هوکي ضا تطکی
هیزّس کِ هیعاى تَاًبیی ػق زض کست ضٌبذت ،چقسض است؟ اٍ تٌْب هبثؼسالكجیؼِ ایلی ضا
کِ هوکي هیزاًس« ،هؼطفت ضٌبسی» هیثبضسّ .سف ایي ػلن ثطضسی ٍ سلٌجص تَاًلبیی
ػق زض ضٌبذت است .زض ایي ػلن ،ػق ثجبی تَجِ ثِ ضٌبذت شٍات اضیبء ،ثِ ذَز تَجِ
هیکٌس ٍ تَاًبیی ذَز ضا زض هسبلِ ضٌبذت ثطضسی هیًوبیس .اظ زیسگبُ کبًت ایلي ػللن ًلِ
تٌْلب غیلطهوکي ًیسلت ثلکللِ یلک ػللن ؾلطٍضی ٍ ظم اسللت .کبًلت ضلطـ ٍضٍز ثللِ
هبثؼسالكجیؼِ ضا ایي هیزاًس کِ اثتساء ،ثبیس زض ػلن هؼطفت ضٌبسلی ثبثلت ثطلَز کلِ ػقل
هی تَاًس ثِ ضٌبذت یقیٌی ثطسس ،سس


ثِ هسبئ الْیبت سٌتی ثب اثعاض ػق طزاذتِ ضلَز.

زض ًتیجِ ثِ اػتقبز کبًت هبثؼسالكجیؼِ ثِ ػٌَاى هؼطفت ضٌبسی ٍ ثلِ ػٌلَاى یلک توبیل
قجیؼی زض شات اًسبى ،هوکي ثلکِ هتحقق است ٍلی هبثؼسالكجیؼِ ثِ ػٌَاى ضٌبذت یقیٌی
حقبیق ٍ شٍات اضیبء ،غیطهوکي اسلت ظیلطا اظ زیلسگبُ اٍ ،ػقل چٌلیي تَاًلبیی ضا ًلساضز
(هؼػَم ،1390 ،ظ . 30
کبًت ًِ تٌْب اهکبى ضٌبذت ًظطی هسبئ هتبفیعیک اظ جولِ ذساًٍس ضا هٌکط اسلت،
ثلکِ آى ضا اهطی غیط ظم هیضوبضز ٍ ثطآى است کِ زض زیي ًیبظی ثِ ثبٍض ثِ ٍجَز ذساًٍس
ًیست ثلکِ هفَْم ذساًٍس غطفب ثطای یص فطؼ ثطای زیي کبفی است (زیلَی ،1391 ،
ظ.6
تب ظهبى کبًت استفبزُ اظ اثعاض ػق ٍ قیبس زض فلسفِ هطسَم ٍ هؼولَل ثلَز ٍللی اظ
ظهبًی کِ کبًت هیعاى تَاًبیی ػق ضا زض هسبلِای ضٌبذت ظیط سَال ثطز ،کن کلن فؿلبی
الْیبت سٌتی ضًگ ٍ ثَی ضٍشّبی ػلوی ضا گطفت .زض چٌیي فؿبی تبضیکی کلِ اظ یلک
سَ ،الْیبت ػقلی ضضس ٍ تَسؼِ ظم ضا ثطای هقبٍهت زض ثطاثط ؾطثبت سْوگیي هَا الحبز
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زض جْبى هسیحیت ًیبفتِ ثَز ٍ ،اظ سَی زیگط ظهیٌِای اًسبى هساضی (اٍهبًیسن ٍ تجطثِ-
گطایی (زض ثطاثط ًظطیِّبی اًتعاػی فلسفی ّط چِ ثیطتط ضٍاا هییبفت ٍ زض ًْبیت ًقبزی
کتبة هقسس کِ هْوتطیي سٌس زیٌی هَهٌبى هسیحی-یَْزی هغطة ظهیي تلقی هیضس ثِ
قطش طسصّبیی اسبسی زضثبضُای ایي کتبة طزاذتِ ٍ ثب ثطضسی جَاًت گًَبگَى آى ،ثلِ
ًتبیجی ضسیسُ ثَز کِ چٌساى ذَضبیٌس هَهٌبى ًجَز ،ػسُای اظ فالسفِ کِ ثِ ثحث اثجلبت
ٍجَز ذساًٍس ثب تجطثِّبی زیٌی گطایص یسا کطزًس ٍ تقطیط جسیسی اظ ایلي ثطّلبى اضائلِ
زازًس(زیَی  ،1391 ،ظ  . 6ثطّبى تجطثِ زیٌی یک زلی استقطائی اسلت کلِ ثلب ضٍش
ػلوی استقطائی ثِ یک ًتیجِ هحتو هیضسس.
ثؼس اظ ایٌکِ فالسفِ ذساثبٍض ثطای اثجبت ٍجَز ذساًٍس ثِ ازلِ ػلوی ٍ اسلتقطایی ضٍی
آٍضزًس ،هلحسیي کَضیسًس ّطیک اظ ایي ازلِ ضا ثب چبلصّبی جسی هَاجِ سبظًس تب قلسضت
اثجبتکٌٌسگی آًْب ثِ غفط ثطسس یب هقساض آى کبّص یسا ثکٌس کِ ثبٍضّب ثطاسبس آى ازللِ
هَجِ ًطًَس .اظ ثبة ًوًَِ ،سَئیيثطى تحت تبثیط هجبًی کبًت (ػق ًظطی ًویتَاًلس ثلِ
یقیي ثطسس ضٍی آٍضزُ است ثِ هحتو ًطبى زازى ٍجَز ذساًٍس ثب ازلِ ػلوی ٍ استقطایی
ّوچَى ثطّبى ًظن ،ثطّبى ػٌبیت ،ثطّبى کیْبى ضٌبذتی ،ثطّبى آگبّی ٍ ثطّبى هؼجعُ
کِ زض کتبة «ٍجَز ذساًٍس» ثِ تفػی ثحث کطزُ است ( . Swinburne, 2004, p.2زض
هقبث  ،فیلسَف هلحس جی ال هکی ،زض کتبة «هؼجعُ ذساثبٍضی» کَضیسُ است توبم ازلِ
سَئیيثطى ضا ًقس کٌس .چبلصّبیی کِ هلحسیي ثِ ازلِ اثجبت ٍجَز ذساًٍس ٍاضز کلطزُاًلس،
سجت ضسُ است کِ ایي ازلِ ًتَاًٌس ثِ تٌْبیی ،ثبٍضّبی زیٌلی ضا هَجلِ ٍ هؼقلَل ًطلبى
زٌّس ،ثٌبثطایي ثطای ح ایي هطک اثتساء ،ثبظی هیچ ٍ سس

سَئیي ثطى گلطایص ثلِ

ثطّبى اًجبضتی کِ ذَز ًَػی اظ ازلِ ػلوی ٍ استقطایی است ،یسا کطزُاًس ٍ هؼتقس ضسُاًلس
کِ گطچِ تک تک ازلِ ًویتَاًٌس ثبٍضّب ضا هَجِ ًطلبى زٌّلس ٍللی زض کٌلبضّن ثػلَضت
اًجبضتی هیتَاًٌس ثِ چٌیي قسضتی ثطسٌس .ثٌبثطایي یکی اظ ظهیٌِّلبی گلطایص ثلِ ثطّلبى
اًجبضتی اػتقبز ثِ ًبتَاًی ػق ًظطی اظ ضٌبذت یقیٌی است.

یىٍای گرایش فالسفٍ غربی بٍ برَان اوباشتی بر اثبات يجًد خدا
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شىاخت یقیىی عقل از دیدگاه فالسفه اسالمی

ثب تَجِ ثِ هكلجی کِ کبًت شکطکطزّ ،ط فیلسفی قج اظ ٍضٍز ثِ هسبئ فلسفی اثتساء
ثبیس هَؾغ ذَز ضا ًسجت ثِ هیعاى تَاًبیی ػق ثطای ضسیسى ثِ ضٌبذت یقیٌی ضٍضي کٌس
ٍاضز هجبحث فلسفی ضَز .اظ زیسگبُ فالسفِ اسالهی ًِ تٌْب ضسلیسى ثلِ ضلٌبذت

ٍ سس

ی قیٌی هوکي ثلکِ تحقق ایي ًَع ضٌبذت زض هسبئ فلسفی اظ ؾطٍضیبت است ثِ ایي هؼٌب
کِ اگط زض هسبلِای ًتَاًستین اظ قطیق قیبس ثطّبًی ثِ یقیي ثطسلین ثلبٍض ثلِ آى هسلبلِ
ثطای هب هَجِ ًیست .ثطاسبس هجبًی فلسفِ اسالهی ،زض هسبئ فلسفی لعٍهب ثبیس ثِ یقیي
هؼطفت ضٌبذتی ثطسین ٍ حػَل ظي ٍ ٍّن ٍ ضک زض ایلي ػللن هؼتجلط ًیسلت .حکلین
سجعٍاضی زض ضطش هٌظَهِ تػطیح هیکٌس کِ «آًچِ زض حکوت (فلسفِ هَضز اتجبع اسلت،
ثطّبًی است کِ هٌتج یقیي ثبضس ظیطا ظي ّیچ اػتجلبضی زض حکولت ًلساضز» (سلجعٍاضی،
 ،1390ظ  . 109ػالهِ قجبقجبیی ًیع ،تػطیح کطزُ است کِ زض ثحثّبی فلسفی ثبیس اظ
قیبس ثطّبًی کِ هٌتج یقلیي اسلت اسلتفبزُ ضلَز (قجبقجلبیی ،1386 ،ظ  . 14زض ایلي
قسوت ،اثتساء اضبضُای ثِ اقسبم یقیي ٍ تؼطیف آى هیکٌین سس

ثِ اثجلبت اهکلبى یقلیي

هؼطفت ضٌبذتی هی طزاظین.
زض فلسفِ ٍ کالم اسالهی ،یقیي ثِ زٍ قسن تقسین هلیضلَز؛ یقلیي ػلولی ٍ یقلیي
ضٍاىضٌبذتی .یقیي ػلویً ،ظیط هسبئ ضیبؾی است کِ یب ثیّي است یب هجیّي؛ یؼٌی یب هبًٌس
«زٍ زٍ تب چْبضتب» ضٍضي است یب ًظیط هؼبز ت یچیسُ ضیبؾی است کِ ثبیس ثِ زٍ زٍ تلب
چْبض تب ذتن ضَز؛ ظیطا اگط هسبئ ًظطی یچیسُ ثِ اغَل ثلسیْی ذلتن ًطلَز ،یقلیيآٍض
ًیست.

 ،ثطای یسایص جعم ٍ یقیي ػلویً ،رست ثبیس ّوِ هجَْلّبی ضیء هؼللَم

ضَز؛ آىگبُ ّوِ هؼلَمّبی ًظطی ثبیس ثِ هؼلَهبت ثسیْی ذتن ضَز تب اًسبى ثِ آى ضیء
جعم یساکٌس .ایي قسن اظ یقیي ،یقیي ػلوی ٍ قبث اػتوبز است .ثِ ثیبى زیگط ،یقیي ػلوی
کِ اظ آى ،یقیي ثبلوؼٌی ا ذع ،یقیي ضیبؾی ،یقیي هؼطفت ضٌبذتی ٍ یقیي فلسلفی ًیلع

<<
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یبز هیضَز ،ػجبضت است اظ« :الیقیي َّالتػسیق الجبظم الوكبثق للَاقغ الثبثلت» (قَسلی،
 ،1363غع  ، 360-49اثي سیٌب ،1357 ،الف ،ظ . 168
زض ایي تؼطیف یقیي ػلوی ،چْبض قیس اذص ضسُ است .تػسیق ،جعم ،هكبثقت ثب ٍاقغ ٍ
ثجبت (ػسم قبثلیت ظٍال یب ًقؽ  .قیس اٍل ،جٌ

تؼطیف است کِ ضبه ظي ّن هیضَز.

ثب قیس زٍم ،ظي ٍ ثبقیس سَم ،جْ هطکت ٍ ،ثب قیس چْبضم ،تقلیس اظ تؼطیلف هلصکَض ذلبضا
هیگطزز .قجق ایي تؼطیف ،زض یقیي ػلوی ،ػلن هؿبػف ضطـ است .یؼٌی ،یقیي ػلوی ،زض
حقیقت ،هتطک اظ زٍ ػلن است .هثالٍ ،قتی هب یقیي زاضین کِ ک اظ جعء ثعضگتلط اسلت،
ایي یقیي هب ،اظ زٍ یقیي ٍ ػلن تطکی ضسُ است؛ یکی ػلن ٍ یقیي ثِ ثعضگتط ثَزى ک اظ
جعء ٍ زٍهی ػلن ٍیقیي ثِ ایٌکِ هحبل است ک اظ جعء ثعضگتط ًجبضس .اگط یقیٌی هتطک
اظ ایي زٍ ػلن ًجبضس ،زض هٌكق ثطّبى ،ثِ آى یقیي ًولیگَیٌلس .ثٌلبثطایي ،یقلیي ثلبلوؼٌی
ا ذع ػجبضت است اظ ػلن ثِ ثجَت چیعی ثطای چیلعی ّولطاُ ثلب اسلتحبلِ ًقلیؽ آى
(غسض ،1398 ،ظ  . 322جبیگبُ ایي ًَع اظ یقیي ،زض ػللَهی ّوچلَى ضیبؾلی ،هٌكلق،
هؼطفت ضٌبسی ٍ فلسفِ است (اغغطی ،1394 ،ظ . 149
اهّب یقیي ضٍاىضٌبذتی کِ اظ آى ثِ یقیي شاتی ًیع تؼجیط هیضَز 1،یقیٌی اسلت کلِ اظ
تلقیي ثطهیذیعز؛ اگط چیعی ضا چٌس ثبض ثِ کسی تلقیي کٌٌلس ،کلنکلن ثلطای اٍ ثلبٍض یلسا
هیضَز ٍ ثطاسبس آى یقیي ،ػو هیکٌس(جَازی آهللی ،1393 ،ة ،ظ  . 240ثلِ ثیلبى
زیگط ،یقیي ثبلوؼٌی ا ػن ،ػجبضت است اظ هكلق اػتقبز جبظم کلِ ؾلطٍضتی ًلساضز زض آى
احتوبل ذالف هٌتفی ثبضس(هظفط ،ثی تب ،ظ  . 259هثال ،اًسبى ذَاة َّلٌبکی هیثیٌلس ٍ
اظ آى ذَاة یقیي هیکٌس کِ هطگص ًعزیک است ٍ یب گبّی ًبهِای کلِ ذكلص ثسلیبض

 .1آیت اهلل شهیذ صذر(ره) در کتاب االسس المنطقیه لالستقرا از یقین بالمعنی االخص به یقین منطقی و
ریاضی و از یقین بالمعنی االعم به یقین راتی تعبیر نموده انذ .ظاهرا اولین شخصی که از اصطالح یقین
بالمعنی االخص و بالمعنی االعم استفاده نموده است مرحوم مظفر در کتاب المنطق میباشنذ.
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ضجیِ ذف زٍستص است ،ثِ زستص هیضسس ٍ یقیي هیکٌس کِ ًبهِ اظ زٍستص است .اهلب
زض ػیي حبل ،اغال هحبل ًویثیٌس کِ ظًسُ ثوبًس یب ًبهِ اظ قطف زٍستص ًجبضس ،ثلب آًکلِ
احتوبل ایي هؼٌب ضا ًویزّس ،لکي احتوبل ًسازى ثِ هؼٌبی استحبلِ ًیسلت (غلسض،1398 ،
ظ . 322
یقیيّبی ػلوی ثط زٍ قسن است ،ثیّي (ضٍضي ٍ هجیَّي کِ ثبیس ثِ کوک چطاؽ ثسیْی
ضٍضي ضَز؛ ًظیط قؿیِ «ػسز چْبض ،ظٍا است» یب «ػسز ٌج ،فطز اسلت» .ایليّلب اهلَض
ثسیْی است کِ ًیبظ ثِ استس ل ًساضز .اگط ّن زلی اقبهِ ضَز ،زض کٌبض آى زلیل  ،هلسلَل
شکط ضسُ است .اگط سَال ضَز کِ چطا «ػسز چْبض ،ظٍا است» بسلد ایلي اسلت کلِ ثلِ
جْت ایٌکِ قبث تقسین ثِ زٍ ػسز هسبٍی اسلت ٍ ّلط چیلع قبثل تقسلین ثلِ زٍ ػلسز
هتسبٍی ،ظٍا است.

ػسز چْبض ًیع ظٍا است؛ ایي زلی زض کٌبض آى هلسّػب شکلط ضلسُ

است .ثٌبثطایي یقیي ػلوی ثبیس ثِ ثسیْی ثطگطزز.
ًرستیي قؿیِّ ثسیْی« ،استحبلِ تٌبقؽ» است؛ یؼٌی جوغ ثَز ٍ ًجَز ضلیء هؼلیّي،
هحبل است ،یک ضیءّ ،ن ثبضس ٍ ّن ًجبضس هثالً «الف»ّ ،ن «الف» ثبضس ٍ ّلن ًجبضلس
هحبل است ٍ هحبل ثَزى آى ،اهطی ثسیْی استّ .وِ یقیيّبی ػلوی ثبیلس ثلِ ثلسیْی
ثطگطزز ٍ ٍقتی ثِ یقیي ثسیْی ثطگطت ،ضٍضي است ٍ سؤالثطزاض ًیست کِ کسلی سلؤال
کٌس :چطا قؿیِّ «الفّ ،ن الف است ٍ ّن الف ًیست» هحبل اسلت؛ ظیلطا اظ اهلط ثلسیْی
سؤال ًویضَز ٍ اگط کسی سؤال کٌس ،هؼلَم هیضَز اغ هسألِ ضا ثِ ذَثی زضک ًکطزُ
است ٍ ثبیس اٍ ضا ثِ تػَض غحیح اظ اغ هسألِ اضضبز کطز(جَازی آهلی ،1393 ،ة ،غع
. 240-239
ّوبًكَض کِ هالحظِ ضس ،یقیي ضٍاًطٌبذتیًَ ،ػی اقویٌبى ضٍاًی ٍ شٌّی است کلِ
الجتِ هوکي است ًبضی اظ ح

ٍ ضَاّس حسی ٍ یب کطف ٍ ضَْز ٍ غیطُ ثبضس ٍ یب حتلی

هوکي است هٌطب آى ثطای ضرع هؼلَم ًجبضلس .آًچلِ زض ایلي ًلَع یقلیي هْلن اسلت،
زستیبثی ثِ چٌیي اقویٌبًی است ًِ هٌطب زستیبثی ثِ آى .چطا کِ ضاُ زستیبثی ثِ اقویٌلبى
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ضٍاًی زض افطاز هرتلف ،هتفبٍت است .لصا ،ثب تَجِ ثِ تؼبضیف یقیي ػلوی ٍ ضٍاى ضلٌبذتی،
ٍاؾح هی گطزز کِ یقیي ػلوی قبث جوغ ثب ظي ٍ احتوبل ًیست .چطا کِ زض ظي ٍ گوبى،
احتوبل ذالف هٌتفی ًیست (اثي سیٌب ،1357 ،ة ،ظ ٍ 258لی ثب یقیي ضٍاًطٌبذتی قبث
جوغ است.
یقیي زض ثحث ثطّبى ،اغكالش ذبغی است کِ ثبیس تَجِ زاضت کِ هٌظلَض اظ آى زض
هجبحث فلسفی ،یک یقیي ثِ هؼٌی ا ذع ٍ یقیي ًف

ا هلطی اسلتً ،لِ یقلیي ضٍاى

ضٌبذتی .یقیي ضٍاى ضٌبذتی ،لعٍهب هكبثق ثب ٍاقغ ًیست ٍ ،هوکي است ثلب جْل هطکلت
ّوطاُ ث بضس .آى کِ جْ هطکت زاضز ،یقیي ًفسی زاضز اهب یقیي ًف
ًف

ا هطی یک اػتقبز هكبثق ثب ٍاقغ است ثِ ػجبضت زیگط ،یقیي ًف

ا هطی ًساضز .یقیي
ا هلطیّ ،ولبى

ػلن ٍ هؼطفت حقیقی است .زض ثطّبى چٌیي یقیي ٍ هؼطفتی ضا هلیجلَیین .ایلي یقلیي اظ
سَیی ٍغف ػبلن است ،کِ حبلتی ضٍاًی ٍ ًفسی است ٍ اظ سَی زیگط ،ثلب ذلبضا اضتجلبـ
زاضز ٍ ،ثطایي اسبس ،اػتقبزی ٍاقغ ًوبست ٍ اظ ایي جْت ثِ حق ثَزى هتػف هلیضلَز.
ثٌبثطایي تٌْب ثبٍض ٍ جعم ،ثطای یقیي ًف

ا هطی ٍ هٌكقی کبفی ًیست ،ثلکِ ایي جعم ٍ

ثبٍض ثِ تػسیقی تؼلق هیگیطز کِ هكبثق ثب ٍاقغ ٍ کبضف اظ آى ثبضلس(یعزاى ٌلبُ،1395 ،
ظ . 82
امکان یقیه معرفت شىاختی

ثحث اهکبى ضٌبذت یقیٌی ثب تَجِ ثِ ذكبّبی حَاس ٍ ػق زض زستطسی ثِ حقبیق
هؼٌب یسا هیکٌس؛ یؼٌی ثب تَجِ ثِ آى کِ ح

ذكب هیکٌس ٍ ػق ًیلع زض هلَاضزی زچلبض

ذكب هیضَز ،ایي سَال هكطش است کِ اظ کجب هكوئي ثبضین کِ ثِ ٍاقلغ زستطسلی یلسا
کطزُاین؟ ّویي ضجِْ ٍ سَال ،توبم یقیيّبی هب ضا هتعلعل هیسبظز ،ظیطا احتوبل هیزّین
کِ ّوِای یقیيّبی هب ثب زقت ٍ تبه  ،ثِ ضک ٍ ظي ٍ گوبى تجسی ضًَس ،اظ ایي ضٍ زض
قَل تبضید فلسفِ ،ػسُای ثِ زلی ّویي ضجِْ ٍ اهثبل آى ثِ سوت ضکگطایی هی یسا
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کطزُاًس .اظ زیسگبُ فلسفِ اسالهی ،ضٌبذت یقیٌی یک هسبلِ هوکلي ٍ ثلسیْی هلیثبضلس.
فالسفِ اسالهی هؼتقسًس کِ کسبًی کِ قبئ ثِ ػسم اهکلبى ضلٌبذت یقیٌلی ّسلتٌس ،زض
کالهطبى تٌبقؽ ٍ بضازک

ٍجَز زاضز.

ّط اًسبى ذطزهٌسی ثط ایي ثبٍض است کِ چیعّبیی ضا هىزاًس ٍ تَاًبیی زضک اهلَضی
ضا زاضز .اظ ایيضٍ ،ثطای کست اقالع اظ اهَض هَضز ًیبظ یب هَضز ػالقِاش کَضص هلىکٌلس.
ثْتطیي ًوًَِ ایي گًَِ تالشّبّ ،وبى است کِ تَسف زاًطوٌساى ٍ فالسفِ اًجبم گطفتِ
ٍ ضضتِ ّبی گًَبگَى ػلَم ٍ فلسفِ ضا سیس آٍضزُ است .ثٌبثطایي ،اهکبى ٍ ٍقلَع ضلٌبذت
اهطی ًیست کِ ثطای ّیچ اًسبى ػبقلی ،کِ شٌّص ثِ ٍسلیلِ لبضُای اظ ضلجْبت آضلفتِ
ًطسُ ثبضس ،قبث اًکبض ٍ یب حتی قبث تطزیس ثبضلس ٍ آًچلِ جلبی ثحلث ٍ ثطضسلی زاضز ٍ
اذتالف زضثبضُ آى هؼقَل است تؼییي قلوطٍ ػلن اًسبى ،تطریع اثعاض زسلتیبثی ثلِ ػللن
یقیٌی ،ضاُ ثبظضٌبسی اًسیطِّبی زضست اظ ًبزضست ٍ هبًٌس آى است.

ثِ ّط حبلّ ،ط ک

زض ّط چیعی ضک کٌس ًوىتَاًس زض ٍجَز ذلَزش ٍ زض ٍجلَز

ضکص ٍ ًیع قَای ازضاکىاش هبًٌسً :یطٍی ثیٌبیی ٍ ضٌَاییٍ ٍ ،جَز غَضتّبی شٌّلی ٍ
حبلت ّبی ضٍاًی ذَزش ضک کٌس ٍ ،اگط کسی حتی زض چٌیي اهلَضی ّلن اظْلبض ضلک
ً وبیس یب ثیوبضی است کِ ثبیس هؼبلجلِ ضلَز یلب ثلِ زضٍؽ ٍ ثلطای اغلطاؼ سلَئی چٌلیي
اظْبضًظط هىکٌس کِ ثبیس تأزیت ٍ تٌجیِ ضَز.

ثٌبثطایي اگط کسی ازػب کٌس کِ «ّیچ ضٌبذت یقیٌی اهکبى ًساضز» ،اظ ٍی هى طسین:
آیب ّویي ضا کِ گفتی هىزاًی یب زضثبضُ آى ضک زاضی؟ اگط بسد زّس «هلىزاًلن» ،ل
زستکن ،ثِ یک ضٌبذت یقیٌی اػتطاف کطزُ است ٍ ،ثسیي تطتیت ،ازػبی ذَز ضا (کِ ّیچ
یقیٌی ثطای اًسبى حبغ ًویضَز ًقؽ کطزُ است؛ ٍ اگط ثگَیس «ًوىزاًلن»؛ هؼٌلبیص
ایي است کِ احتوبل هىزّن هؼطفت یقیٌی هوکي ثبضس؛ ظیطا هؼٌبی ًوىزاًن ایي است کِ
ًوىزاًن آیب آًچِ هىگَین ثب ٍاقغ هكبثق است یب ذیط ٍ هي تَاًستِام حقیقت ضا ثیلبثن یلب
ًِ ٍ ،چِ ثسب ٍاقغ چیعی غیط اظ ایي ثبضس کِ هي فْویسُام .زض ایي غَضت ،هٌکط ضلٌبذت
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ثِ گًَِای زیگط سري ذَز ضا اثكبل کطزُ است .اهب اگط کسی ثگَیس «هي زضثلبضُ اهکلبى
ػلن ٍ ضٌبذت جعهی ،ضک زاضم» ،اظ ٍی هى طسین« :آیب هىزاًی کِ ضک زاضی یب ًلِ؟»
اگط بسد زّس «هىزاًن کِ ضک زاضم»

ًِ تٌْب اهکبى ،ثلکِ ٍقَع ػلن ضا ّن صیطفتِ

است ،اهب اگط ثگَیس «زض ضک ذَزم ّن ضک زاضم» ایي ّوبى سرٌی است کِ یب هٌطأش
ثیوبضی ضٍاًی ٍ اثتال ثِ ٍسَاس شٌّی ضسیس است ٍ یب آًکِ اظ ضٍی غطؼ گفتِ هىضلَز.
زض غَضت اٍّل ،ثبیس ثِ زضهبى ٍ هؼبلجِ ثیوبضی طزاذت ٍ ضاُ ثحث فلسفی هسسٍز ذَاّس
ثَز ٍ زض غَضت زٍم ،ثبیس ثِ آى بسد ػولی زاز (غسضالسیي ضیطاظی ،1392 ،ظ . 90

اظ زیسگبُ فلسفِ اسالهی ،اهکبى ضٌبذت یک هسبلِ ثسیْی اٍلی هیثبضلس ٍ زض ٍاقلغ
ػ لَم حؿَضی ٍ ثسیْیبت اٍلیِ ػلَم ،غیطقبث تطزیس ٍ ضک ّستٌس ٍ ّویي ػلَم ،بیِای
ػلَم زیگط قطاض هیگیطًس .زض ًتیجِ ٍقتی ضسیسى ثِ هؼطفت یقیٌلی هوکلي اسلت ،زیگلط
ٍجْی ًساضز ثب ضٍش ػلوی ثِ ح هسبئ فلسفی طزاذتِ ضَز ٍ ثِ تؼجیط سَئیيثطى ثلبٍض
قَی اظ ثبٍض ؾؼیف ثْتطاست.
معیار یقیه معرفت شىاختی

زض چیستی هبّیت ضٌبذت حقیقی سِ ًظطیِ ٍجَز زاضز -1 .ضٌبذت حقیقی آى است
کِ هكبثق ثب ٍاقغ ثبضس -2 .ضٌبذت ٍاقؼی آى است کِ اشّلبى ضٍی آى تَافلق کٌٌلس-3 .
ضٌبذت حقیقی اهطی ًسجی است .اظ زیسگبُ فلسفِ اسلالهی ،هؼطفلت ٍ ضلٌبذت حقیقلی
ػجبضت است اظ :یقیي هكبثق ثب ٍاقغ ٍ ثبثت ،کِ تَؾیح آى ضا ثیبى کطزین .زض ایٌجلب هلی-
ذَاّین ثحث کٌین کِ چِ هؼیبضی ثطای توییع ضٌبذت حقیقی اظ غیطحقیقی اسلت .هلثال،
ٍقتی اًسبى هتَجِ ثطَز کِ قال چیست ٍ چِ اضظضی زاضز ،سَال هیکٌس کلِ اظ چلِ ضاُ-
ّبیی تطریع ثسّس یک قكؼِ فلع ظضز ضًگ ،قلالی حقیقلی اسلت یلب جؼلی(هكْلطی،
 ،1387ظ  . 203ثِ تؼجیط زیگط ،اظ کجب ثفْوین یقیي هب ،یلک ضلٌبذت حقیقلی ٍ یقلیي
هؼطفت ضٌبذتی است ًِ یقیي ضٍاى ضٌبذتی.

یىٍای گرایش فالسفٍ غربی بٍ برَان اوباشتی بر اثبات يجًد خدا
بررسی تحلیلی -اوتقادی مُمتریه زم 
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اظ زیسگبُ فلسفِ اسالهی ضٌبذت حقیقی ٍ یقیي هؼطفت ضٌبذتی زض ٍاقغ هتطلک اظ
زٍ یقیي است .هثال ،هي یقیي زاضم کِ اجتوبع ًقیؿیي هحبل است ٍ یقیي زاضم کلِ ػلسم
آى هوکي ًیست(هؼلوی ،1387 ،ظ ٍ . 56لی زض یقیي ضٍاى ضٌبذتی ،فقف قكغ ثِ ًسجت
جولِ ٍجَز زاضز ٍ زض هَضز ػسم آى ،یقیٌی ٍجَز ًساضز .هثال ،یکی یقیي زاضز سض هبزض فؼلی
اشٍ ،السیي حقیقی اٍ ّستٌس ٍلی اگط ثسطسی اظ اٍ ،آیب هحبل هیزاًلی کلِ آًْلب ٍاللسیٌت
ًجبضٌس؟ ایٌجب ًویتَاًس ثگَیس هي یقیي زاضم .ظیطا غسّب احتوبل ٍجَز زاضز کِ اٍ اظ ٍجلَز
آًْب ثی ذجط است .حبل سَال ایي اسلت کلِ چلِ ضلٌبذتی ٍ یقیٌلی هتطلک اظ زٍ یقلیي
هیثبضس؟ اظ زیسگبُ فلسفِ اسالهی ٍ هٌكق اضسكَیی ،ضٌبذتی کِ کِ ذَزش ثسیْی اٍلی
ثبضس ٍ یب هٌتْی ثِ ثسیْی اٍللی ثبضلس ،آى ضلٌبذتّ ،ویطلِ هتطلک اظ زٍ یقلیي ٍ زٍ
ضٌبذت است .اظ ثبة ًوًَِ ،گعاضُای «اجتوبع ًقیؿلیي هحلبل اسلت» اظ ثلسیْیبت اٍلیلِ
هیثبضس .ضٌبذت ٍ یقیي ثِ ایي گعاضُ ،هتطک اظ زٍ یقیي است .یقلیي ثلِ هحلبل ثلَزى
اجتوبع ًقیؿیي ٍ یقیي ثِ ایٌکِ هوکي ًیست ایي گعاضُ چٌیي ًجبضس.

هؼیلبض ضلٌبذت

حقیقی کِ ّوبى یقیي هؼطفت ضٌبذتی است ،ایي است کِ آى یقیي هتطلک اظ زٍ یقلیي
ثبضس ٍ هؼیبض تطریع ایٌکِ یک یقیي اظ زٍ یقیي تطکی ضسُ یب ًلِ ایلي اسلت کلِ آى
یقیي یب ذَزش اظ ثسیْیبت اٍلیِ ثبضس یب هٌتْی ثِ ثسیْیبت اٍلیِ ثبضس.
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وتیجهگیری


زض ایي هقبلِ ثطضسی کطزین کِ اٍ ً ،ظطیِ ضٌبذت کبًت هْوتطیي ظهیٌِای گلطایص
فالسفِ غطثی ثِ ثطّبى اًجبضتی ثطاثجبت ٍجَز ذسا است ٍ زٍهب ،آیب ایي ظهیٌِ ثطای گطایص
ثِ ایي ثطّبى اظ زیسگبُ فالسفِ اسالهی هَجِ است یب ًِ .قجل اظ ظهلبى کبًلت ،فالسلفِ
غطثی ٍ فالسفِ اسالهی زض هسبی فلسفی ثِ زًجبل زٍ هكلت ثَزًس؛ یکلی اثجلبت یقیٌلی
هسػب ٍ زٍم اثجبت ثب ضٍش قیبسی هٌكقی .اهب ثؼس اظ ایٌکِ کبًت کتبة «ًقس ػق هحؽ»
ضا ًَضت ٍ هیعاى تَاًبیی ػق ًظطی ضا ثِ چبلص کطلبًس ،اظ آى ل  ،ثطذلی اظ فالسلفِ
غطثی کِ هغلَة ًقس کبًت ٍاقغ ضسًس ،ػوستب زض ثطذَضز ثب هسبی فلسفی ثلسًجبل زٍ چیلع
ثَزًس؛ یکی هحتو تط کطزى هسػب اظ ػسم آى یب اظ گعاضُّبی هتٌبظط ذَزش ٍ زٍم ایٌکلِ
ثسًجبل ضٍشّبی ػلوی ّوچَى استقطاگطایی (ثطّبى اًجبضلتی یکلی اظ اًلَاع ضٍشّلبی
استقطایی است ثَزًسٍ .لی فالسفِ اسالهی کِ ّوچٌبى زض هسبلِ ضٌبذت یقیٌی ػق  ،ثِ
اػتقبز سبثق ذَز ثبقی ثَزًس؛ یؼٌی قبئ ثَزًس کِ ػق هیتَاًس ثِ ضلٌبذت یقیٌلی قلبقغ
ثطسس ٍ ایي ضا ثسیْی هیزاًستٌس؛ ثِ ًقس ًظطیِ ضٌبذت کبًت طزاذتٌس ٍ ّوچٌبى ثِ اثجبت
یقیٌی هسبی فلسفی ثب ضٍش قیبس ثطّبًی ازاهِ زازًس .ثِ ػجبضت زیگط ،فالسفِ اسلالهی
تبکٌَى هغلَة ّیچ یک اظ ظهیٌِّبی گطایص ثِ ثطّبى اًجبضتی ٍ ازلِ استقطایی ًطسُاًس ٍ
ّویطِ هؼتقسًس ثِ اثجبت یقیٌی هسبی فلسفی ثب قیبس ثطّبًی.

یىٍای گرایش فالسفٍ غربی بٍ برَان اوباشتی بر اثبات يجًد خدا
بررسی تحلیلی -اوتقادی مُمتریه زم 
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