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  چکیده
 بنیانگـذار  ،مالصـدرا است.  ینیباور دمسئله توجیه  ،ینید شناسی مباحث مهم در معرفت ازجمله

 ينـو بـرا   يمعاصر، راهکـار  نیدر فلسفه د مؤثر يها چهرهاز  ،آلستون امیلیوو  هیحکمت متعال
 ،هیپا يباور منزله به ندتوا می ینید يباورها یبرخ اساس ؛ برایناند ارائه کرده ینید يباورها هیتوج

در آثـار خـود در    مالصـدرا . ردیقرار گ ینیاز معارف د گرید یو اثبات برخ هیتوج يبرا ییمبنا و
اي  اسـتفاده گسـترده  کشف و شـهود   زیو ن ـ روایاتو  آیاتاعم از  ـ یاز ادله نقل ،یکنار ادله عقل

و  تابـد  نمـی بر یرا در مباحث فلسف لیدو دسته دل نیاز فلسفه، استفاده از ا جیرا یده است. تلقکر
ـ  اختالف نظر باعث ایجاد همین مسئله  ورد نقـش ایـن دو دلیـل در نظـام فلسـفی      عمیقـی در م

ـ   یاز برخـ  مالصـدرا  هـا،  بر اساس یکی از دیدگاه است.ه شد مالصدرا ـ و ن یادلـه نقل شـهود   زی
ـ حد وسط ق منزله به ،عصومم ؛ بـرد  مـی  بهـره  یو دو مقدمـه در اسـتدالل برهـان    یبرهـان  اسی

 برخـورداري از  درصـورت شده باشد،  لیتشک دلیلدو  نیکه حد وسط آن از ا یاسیق اساس براین
از آن در اثبـات و   نتـوا  می است و ینیقیآن  جهیخواهد بود و نت یبرهان ی، استداللطیشرابعضی 
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کـه از راه   ،حس حضور خدا و حس تکلم با خداهمچون  ادیبن جلوه يباورها یاز برخ زین آلستون
 هیتوج منزله بهو آنها را  دکن میاستفاده  ،حاصل شده است ندارانیدعمومی  یو عرفان ینیتجربه د

هـا و   تفـاوت  ،یاتیهو ال یمعرفت جیآثار و نتا ردرکنا دگاهیدو د نی. ادپذیر می ینید يباورها عضیب
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  مقدمه

سعی در توجیه باورهاي دینی با  ،ی ارسطوییسنّت قدیمی منطق هاي همبناگرایان براساس نظری
ن نیز در مواجهه با اشکاالت مبناگروي، رویکـرد  گرایا و انسجام ارجاع آنها به قضایاي بدیهی دارند

رویکـرد جدیـدي کـه در قـرن بیسـتم رشـد و        .)121، ص1380انیس، ( جایگزینی را ارائه کردند
گسترش یافت، با اصالح نظریه مبناگرایی سعی در توجیه باورهاي دینی دارد. دیدگاه مشترك این 

، شناسان این بود که حصر باورهاي پایه در بدیهیات اولی، حسی و امور خطاناپـذیر  دسته از معرفت
ـ ي پایه را گسترش داددامنه باورها ؛ بدین جهت ایشاناستحصري غیر موجه  مـذکور  د. دیـدگاه  ن

نیکـوالس  فیلسـوفانی چـون   وسـیله   بـه رو بـود،   همبناگروي حداکثري که با مشکالتی روب برابردر
، 1384، عباسی( مطرح و توسعه یافت برن سوئینو  آلوین پالنتینگا، آلستون ویلیام ،ولترستورف

، شناسی گذاران این نوع از معرفت ین پایهتر مهمیکی از  عنوان به باره دراین آلستون .)139-107ص
برخی از آنها که از تجربه دینی افراد  کم دستایفا کرد. وي معتقد بود اعتقادات دینی یا  نقش مهمی

 ،از قضایاي دیگري نیستبرگرفته پایه است و توجیه آنها  ، در زمره باورهاي واقعاًگیرد سرچشمه می
کـامالً  عملـی،   لحاظ بهکه د کن می ، بیانادراك خداو درکتاب بلکه از توجیه ذاتی برخوردار است. ا

و آشـکارا  انـد   باور بنیادي بپردازیم که از نظـر اجتمـاعی نهادینـه شـده     هاي عاقالنه است به مشی
درمورد باورهاي بنیادي به واقعیـت عـالم مـادي وجـود دارد و هـم       همغیرموثق نیستند. این امر 
  یابیم. می تجربه دینی از آن اگاهی راه که از هایی باورهاي بنیادي به واقعیت

و  آیـات اعم از  ـفالسفه اسالمی و در متون فلسفی خویش، از ادله نقلی   درمیانکه  مالصدرا
، مـورد توجـه اندیشـمندان    شناسـی  روشلحـاظ   بـه است، همـواره  فراوانی کرده استفاده  ـ روایات

و  انـد  زدهالتقـاط و تلفیـق    ،سـرقت ادبـی  اتهـام   صـدرا مالبـه  اي  اسالمی قرار داشته است. عـده 
اي  مطالعـه  و شـده، فرازبـان   آن را فلسـفه کالمـی  نیـز  برخـی   .انـد  نظـام دانسـته   بی اش را فلسفه

و  آیـات عـم از  ا ـ  در آثار خود در کنـار ادلـه عقلـی، از ادلـه نقلـی      مالصدرا اند. دانستهاي  رشتهبینا
است. تلقی رایج از فلسفه، اسـتفاده از ایـن دو   فراوانی کرده استفاده و نیز کشف و شهود  ـ روایات

در تعیـین  اي  اخـتالف نظـر گسـترده    دلیـل  همـین  بهتابد و  نمیدسته دلیل را در مباحث فلسفی بر
ـ اایجاد شده است. مذکور و نیز جایگاه این دو در نظام فلسفی  مالصدرافلسفه  شناسی روش دو  نی

  خواهیم پرداخت.بدان  ادامهد که درندار ییها ها و شباهت تفاوت ،دگاهید
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  ویلیام آلستون و توجیه باور دینی .1

دنبـال ارائـه    با استفاده از تجربـه دینـی بـه    ،از فیلسوفان بنام و معروف معاصر ویلیام آلستون
مبتنـی  راهی براي اثبات معقولیت و توجیه باورهاي دینی است. این نظریه بر یـک سـري مبـادي    

  این مبانی عبارتند از: .پردازیم آنها میبه بیان طور خالصه  نخست بهاست که 
است که شخص در آن حضور خدا اي  تجربه دینی در معناي خاص، تجربه دینی: تجربه الف)

بر تلقی صـاحب   که بنااي  د. تجربهکن می واسطه احساس یا ادراك بی گونه بهیا موجودي الوهی را 
دانستن ایـن سـنخ از    با عمومی آلستون .)Alston, 1982, p.250( آن، آگاهی تجربی از خداست

در طـول تـاریخ ارائـه    هـا   تجربـه  گونه متعددي که صاحبان این هاي ها، معتقد است گزارش تجربه
چندین ویژگی مشترك دارد: نوعی آگاهی تجربی به خداوند و متفاوت از اندیشه انتزاعـی   اند، کرده
کـامالً   ،خداوند است ـ البته در ادیان توحیدي ـ  متعلق تجربه ،استواسطه و مستقیم  بی باشد، می

  .)Ibid, p.254( حسی از خداوند استکامالً و نوعی ظهور باشد  میبهره  بی از محتواي حسی
شکل گرفتـه   باورساز يها رویهبرخی بر اساس  ،باورهایی که هر انسان دارد باورساز: يها رویه )ب

 و هـا  از گـرایش اي  ، مجموعـه باورسـاز رویـه   .درسـت اسـت  درست و گاهی ناکه گاهی استفاده از آنها 
نـوعی بـا یـک ورودي     بـه  ونشـاند   مـی  بـار  خروجی به عنوان بهاز آنها باوري را  یکهرست که ها عادت

خاص بـر   هایی شیوهباورها به گیري  شکل هاي از عادتاي  که ادراك حسی مجموعه چنان مرتبط است؛
رسـاز  البتـه روال باو  .)Ibid, 1991, p.153( حسی هاي از تجربه اند عبارتکه است  هایی مبناي ورودي

 باورسـاز  يهـا  رویـه  ، ولـی حسی بسیار عام است باورساز يها رویه نیستند. ازنظر عمومیت در یک اندازه
  .)Ibid, 2005, pp.198-199( باشد میبصري از عمومیت کمتري برخوردار 

از  اي تولیـدي بـه دسـته    باورسـاز رویـه   نـد. ا بـر دو دسـته تولیـدي و اسـتنتاجی     هـا  رویه این
که از سنخ باور نیسـتند، بـاوري    هایی د که با استفاده از وروديشو می تولید باور گفته سازوکارهاي

و  ادراك حسـی  همچـون مـواردي   ؛افزایـد  مـی  و بر غناي نظام باورهـاي انسـان   کند میرا تولید 
کـه  شـود   بـه سـازوکارهایی گفتـه مـی    تبـدیلی نیـز آن    باورسـاز  يها رویه .اند گونهعرفانی از این 

ی که مقدمات و ید. استدالل قیاسی و استقراکن می از سنخ باور را به باور جدید تبدیل هایی ورودي
ازنظـر  سازوکارها این  ).Ibid, 1991, pp.157-158اند ( دستهنتیجه آن از سنخ باور است، از این 

  و استفاده از آنها معقول است. ندقابل اعتماد دلیل همین بهو اند  اجتماعی جاافتاده و تثبیت شده
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این دسته از باورها نوع خاصی از باورهـاي   :)Manifestation Belief( بنیاد باورهاي جلوه )ج
ناظر به کارهایی از خداوندند که معطوف به فاعـل   ،ادیان توحیدي هاي ند که مطابق آموزها ادراکی
ـ یـا  و حمایـت قرارداشـتن، رهانیـدن از جهـل      تأییـد گفـتن، مـورد    مانند سـخن  اند؛ تجربه رف ص
  .)Ibid, 1982, p.155(شدن  آشکار

خداوند واجـد اوصـاف    که هاي مبتنی بر ادراك عرفانی و متضمن این امررباو، آلستونبه نظر 
نـوعی از باورهـاي    ،)Ibid, 1991, p.77( دشو می و افعال قابل ادراکی است که از ناحیه او صادر

 هسـت در خارج  متعلق آن نیز که حتماً کند میرف وجود چنین باورهایی اثبات نند. البته صا ادراکی
ـ  ادراك، مـدرِك و مـدرك   ـ  جزئـی  حقیقی و سـه نحو  بهو چنین ادراکی   ؛ زیـرا روي داده اسـت  ـ

ـ  مـی که تصور باشد  متکی میبه تلقی خود شخص فقط این باورها بودن  موجه د چنـین ادراکـی   کن
در  بـوده، موجبه جزئیه گفت گاهی این ادراك واقعی نحو  بهن توا میحال  بااین ؛صورت گرفته است

  .)Ibid, pp.1, 11( نه توهم ادراك ،خود خداوند است نیزوراي چنین ادراکی، متعلق ادراك 
 یعنـی است و ادراك شدن  لفه اصلی ادراك، نمایانؤم آلستونبه نظر  :ادراك و نظریه نمود )د

هر پدیده مشخص بـر یـک   شدن  ی مشخص در تجربه شخص نمایان شود. نمایانصورت بهچیزي 
ن شـیء  عبارت است از اینکه آ پس فرایند ادراك صرفاً ؛دارد ناپذیر شخص، رابطه بنیادین و تحلیل

 ,Ibid( خاص و با اعراض مشخصه نمایان یـا نمـودار شـود    اي گونه یا پدیده بر آگاهی شخص به

pp.7, 51(. ناپـذیر  تحلیـل اي  ین ویژگـی نظریـه نمـود ایـن اسـت کـه ادراك را رابطـه       تـر  مهم ،
 شـیء یا هرگونه اعمال مفـاهیم کلـی بـر    ها  باورها، تلقی ها، پردازي و مستقل از مفهوم ناپذیر تقلیل

 هـاي  ، در ادراكآلسـتون در نظریه نمود مد نظر  اساس براین ؛)Ibid, 1991, pp.37, 55( دکن می
و در این تجربـه، نسـبت بـه     کند میبا خود شیء ارتباط برقرار  و مستقیماً ذاتاًحسی، فاعل شناسا 

  .)Ibid, p.38( دشو می پیدا اي واسطه بی آگاهی مستقیم و، اشیا
از مشابهت میان سـاختار تجربـه حسـی و تجربـه     گیري  با بهره آلستونباتوجه به این مبانی، 

ادراکی، قصد دارد نشان دهد تجربه ادراکـی انسـان از خـدا     باورساز يها رویه دینی و نیز عرفانی/
معقول و موجهی ادراکی تجربی از خداوند است؛ ادراکی تجربی از سنخ تجربه دینـی. فـرد    گونه به

یابد که ادامه حیاتش بـه خداونـد    میتجربه حضور و تصرف خداوند در واسطه بهدر تجربه عرفان و 
را بـه او   هـایی  پیـام و بخشـد   می به او نیرو ،خداوند او را از عشق خویش آکنده است وابسته بوده،
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 وسـیله  بـه بلکـه مسـتقیم    ،ندشـو  مـی ن اعتقادات، از تجربیات دینی استنتاج گونه د. اینکن می ابالغ
  .)237، ص1379پترسون، ( بدون هیچ فرایند استنتاجی ،ندشو می تجربه دینی موجه

در مبناها  یاز خداوند، نقش مهم یممستق یتجرب یآگاهد که شو می مشخص اساس براین
خداونـد و صـفات و    درباره ینید يباورها نتوا میکه  صورت بدین ؛دارد ینیو موجبات باور د

 یـک  يباورهـا  دیگـر  عبـارت  بهکرد.  یهتوج ،ندا معروف یادبن یتجل يباورهااو که به را افعال 
اسـت   ینخدا چن ینکهبر ا یراو دا یموجب تجربه ادراک به داوند،صفات و افعال خدرباره انسان 

  .دشو می موجه د،کن می چنان یا

  تبیین رویکرد مالصدرا .2

گذار حکمت متعالیـه، از قضـایاي نقلـی و     فیلسوف پرآوازه مسلمان و پایه مالصدراي شیرازي
گسـترده اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن اسـتفاده        صـورت  بهشهودي در آثار فلسفی و حکمی خویش 

تعیین جایگاه کشف و شـهود   بارهوارن اسالمی در نظران و اندیشه است که میان صاحب اي اندازه به
ـ   ت. آنچـه از جمـع  نظر ایجاد شده اس اختالف ،دیگر ازسويو ادله نقلی  سو ازیک  هـاي  هبنـدي نظری

وي دو رویکـرد بـراي   اینکـه  آیـد   می دست به و عملکرد وي در آثار فلسفی و غیرفلسفی مالصدرا
ـ  روایاتو  آیاتاعم از  ـ  نقش ادله نقلی ،اثبات مباحث فلسفی و کشـف و شـهود داشـته اسـت.      ـ

بـا  کـه  دیـدگاهی اسـت    ،ن رویکرد مشهور و رایج دانست و رویکـرد دوم توا می را نخسترویکرد 
کـار بسـته اسـت. آنچـه      بـا لطافـت آن را بـه    ،الي مباحث نظریه آن را ارائه کـرده  ظرافت در البه

دهنـده   عـواملی کـه نشـان    انـد؛  عوامـل معرفتـی   برخیداد،  سمت این رویکرد سوق را به مالصدرا
از: اند عبارتتنهایی است. این عوامل  رف و شهود بهناکارآمدي عقل ص  

و پس از آنکه حیات خویش در دهه آخر  مالصدرا ناامیدي از کارآمدي فلسفه رایج: الف)
کـه   دسـت یافـت  به این نتیجه  ،عمري در مطالعه و بررسی سخنان فالسفه سپري کرده بود

نسبت به مبـدأ و نزاهـت الهـی از     هایی عقلی در تحصیل دانش هاي فلسفه و استداللگرچه 
، 7الـف، ج  1366، مالصـدرا ( اسـت  مؤثرشی از احکام معاد صفات امکانی و حدوثی و نیز بخ

ایجـاد شـور و عشـق در انسـان، در رسـاندن انسـان بـه         ازجملهدر اموري ولی  ،)11ـ10ص
شـناخت   موردفکري در  هاي سرمنزل مقصود در دیدار حق تعالی، در گشایش بسیاري از گره

وي فایـده   .)5، ص6ج(همان، ناکارآمـد اسـت   حقیقت عالم ملکـوت و حیـات پـس از مـرگ    
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دانـد   مـی  حقیقی و حقایق عینی را دستیابی به معارف و علوم روایاتمراجعه به قرآن کریم و 
، 7همان، ج( منعکس شده است سنّت در کتاب وبوده، یافتنی  با ذوق و وجدان دستفقط که 
 هـاي  کتـاب  خداوند،همچون شناخت خداوند، شناخت اسما و صفات  هایی آموزه .)11ـ10ص

و بهشت  ،صراط ،میزان ،حساب ،بعث ،اعم از قبر معرفت نفس و حاالت او ،پیامبران ،آسمانی
انـد   ، ازجمله مسائلییافتنی است با تعلیم الهی دست فقطکه حقیقت آن  يجهنم و امور دیگر

   .)همان( باشد که علم کامل به آنها فقط از راه کتاب و سنّت میسر می
در مـوارد زیـادي بـر     صـدرا مال شناختی: سائل مهم هستیعدم کفایت عقل در برخی م )ب

  :دکن می امور مهم اشارهحقایق و  برخیناکارآمدي عقل در شناخت 
ماننـد   ؛. معارف دینی خردگریزي که عقل نظري از ادراك آنهـا نـاتوان و عـاجز اسـت    1

ـ پنجاه هزار سال دنیاست، سرّ حشر و رجوع جمیع خال اندازه معرفت روز قیامت که به ق بـه  ی
نهار أمیزان، سرّ شفاعت و معناي کوثر،  پروردگار عالم و حشر ارواج و اجساد، معناي صراط و

 ،، معناي اعراف، نزول مالئکه، شـیاطین هریکطبقات  و دوزخ و ربعه، درخت طوبی، بهشتأ
عقیده  نبیاست. بهاأل سرّ معراج روحانی و جسمانی که مخصوص خاتم و الکاتبین حفظه و کرام

 همو،( مقدور نیست و اهل بیت اکرمپیامبر ادراك این امور جز با متابعت وحی  درامالص
  .)59ـ58، ص1340
 راهبه دو صورت ممکن اسـت: یـا از    ،به حقیقت وجود بییا وقوف به حقایق وجودات: دست. 2

دستیابی به فقط باعث که راه دوم ننکته مهم ایولی  ،استدالل به آنهاوسیله  بهمشاهده حضوري یا 
  .)53، ص1، ج1981همو، ( د و خود از تیررس عقل خارج استشو می یمعرفت ضعیف

معلـول در نظـام حکمـت     يدستیابی به حقیقت وجودهاي معلول: ازآنجاکـه وجودهـا  . 3
از  انـد  عبـارت که   ـها  م آنو تعلقی دارند، بدون معرفت حضوري به مقو یمتعالیه، هویت رابط

1همـان، ج ( را درك کـرد هـا  ن حقیقـت آن توا مین ـ  اش مات فاعلیمبادي وجودي آن و مقو ،
بـردن   داند، بلکه گاهی پنـاه  می عقل را در شناخت برخی امور ناتوان تنها نه مالصدرا .)87ص

روي و  شمارد و جوالن عقل را به کـج  نمی آن را مبنایی محکم ،داند نمی مصلحت به آن را به
 معلـول دو چیـز اسـت:    ،ناکارآمـدي عقـل   .)438صب،  1366همـو،  ( دکن می خطا توصیف

ـ منظور  بهحقیقت و عدم توانایی عقل بودن  ستردهگ  .1  /10، ص1، ج1981همـو،  ( نه آنیل ب
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 تمایالت نفسانی، انحرافات اخالقـی و تعصـبات   تأثیرتحت   .2 ؛)103ـ102، ص1420همو، 
  .)327، ص7، ج1981 همو،( جا قرارگرفتن عقل بی

در کنـار عـدم کفایـت عقـل در شـناخت حقیقـت،        مالصدرا شهود: عدم کفایت کشف و )ج
نـاتوان   ،گـرفتن از برهـان   مکاشفه و وجدان را نیز در شناخت و شناساندن حقیقـت بـدون کمـک   

 هـاي  تو مجاهدها  جهت اشتغال فراوان به ریاضت رو عرفا به ازاین ؛)326، ص7همان، ج(داند  می
کـه بـراي تعلـیم مناسـب      اي گونه به ـخود   هاي تبیین منظور خود و نیز تقریر کشف براينفسانی، 

مباحث آنها از نقص و ایراد خالی نیست و اصالح ایـن   دلیل همین به ؛ندارندرا توانایی الزم  ـ باشد
ـ گ براي کسانی ممکـن اسـت کـه بـا بهـره      فقطایرادها و استفاده از آنها  از دو بـال برهـان و    يری

  .)284، ص6همان، ج( اند از منظور آنان آگاهی یافته ،با نفس مجاهده
حکـیم   بـه وسـیله  ی که جز صورت به-ظاهري در کلمات عرفا  هاي ابهام و تناقض اساس براین

د استفاده از مکاشفات عرفا براي کسی که خـودش در برهـان   شو می سبب -قابل رفع نیسته متألّ
بـر اسـاس    .)326، ص7همـان، ج ( کننده نموده استو وجدان زبردست باشد، سخت و گاه گمراه 

 ، نقش و جایگاه شریعت و ادلـه بازگوکننـده دیـدگاه شـارع حکـیم مشـخص      گفته پیشمحورهاي 
ررنـگ آن در دسـتیابی بـه عـالم     بر جایگاه رفیع شریعت و نقش پ مالصدرا دلیل همین به ؛دشو می

 دیگـر سـنجش معـارفی اسـت کـه از     معیاري بـراي ارزیـابی و    دیگر ازسوي .دکن می کیدأهستی ت
 سـنّت  همـاهنگی ایـن معـارف بـا مـتن کتـاب و      همچنین  .دست آمده است معرفت به هاي شیوه

  .)5ص ،1363همو، ( داند می را نشان صحت پاسداري خویش و اهل بیت اهللا رسول
از نقـش   ،متحـول شـده  کـامالً  ، در این رویکرد، تلقی وي از ادلـه نقلـی و شـهود معصـوم    

و   ارسـطو  یمبناگرایشدن  سبب کنار گذاشته رف ادله عقلی عبور کرده است. این کارگري صتأیید
رایجـی اسـت    . تلقی او از ادله نقلی و شهود معصوم، همان تلقیشده استمقدمات برهان توسعه 

 مالصـدرا که مشهور فالسفه پـیش از وي نسـبت بـه مبـادي برهـان و بـدیهیات ثـانوي دارنـد.         
ـ  مـی  ی از برهان ارائـه سازي وسیع مفهوم ر حکمـاي  دیگـ د و در مبنـاگرایی توسـعه بیشـتري از    کن

قراملکـی،  ( اولیات و محسوسات نیست د. در این توسعه، مقدمات برهان صرفاًده می مسلمان ارائه
 برخی شرایط،بودن  کشف معصوم و نقل قطعی درصورت دارا دلیل همین ؛ به)115ـ113ص، 1388

و مواد و مفاد آن حد وسط قیاس برهانی قرار گیرد. برخـی  شود ند در برهان منطقی استفاده توا می
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و  ،نوصدراییان معاصر به این نظریه تمایل دارند و با تفکیک میان نظر معصوم و اصـول موضـوعه  
ن تـوا  مـی  قـول معصـوم را   نـد ن مبدأ برهـان معتقد اعنو عدم صحت استفاده از اصول موضوعه به

، اسـتداللی برهـانی خواهـد    گونه تشکل از مقدمات اینمکار برد و استدالل  مبدأ برهان به عنوان به
  .)160ص، 1384جوادي آملی، ( بود

 بـه  اسـتناد پـردازد و دربـاره    می عرض ادله نقلی و ادله عقلی به ارزش معرفتی همآشکارا  يو
  :دیگو میگونه  این معارف در معصوم یقطع قول تیحج و یوح

واألخبـار   یل اإللهیمتناع قام التنزاإلاإلحالۀ و عن ظاهره لیل ما أزک
ذب مقـام  کـ والۀ الصادرة عن قائل مقـدس عـن شـوب الغلـط     یالنبو
، مالصدرا( ۀیالحساب يۀ والدعاویمیالمسائل التعل یۀ فین الهندسیالبراه
  .)168ـ167، ص9، ج1981

درصورتی که دربردارنده امري محال و ممتنـع   نامعصوم روایاتو  یاله یوح بنابراین
کـه برهـان هندسـی در مسـائل ریاضـی دارد؛       اسـت بخشـی دار  نباشد، چنان جایگاه معرفت

د و هیچ احتمال خالفـی  کن می خص را ایجاداأل معنا که این دلیل نقلی نیز یقین بالمعنی بدین
یـل  دالآن دسـته از  ایی، این شرط محتـو جز  بهماند. البته مشخص است که  نمی در آن باقی

قرار گیرد که ازنظـر   شناسی دلیل براي اثبات و ارزیابی مدعیات هستی منزله بهند توا می نقلی
بنابراین اگـر   ؛)19ص ،1، ج1383جوادي آملی، ( قطعی باشد ،سندي و داللتی ایرادي نداشته

سند و داللتش قطعی و نص باشد و ازنظر جهت صدور نیـز  بوده،  سخن مربوط به معصوم
نـد حـد وسـط قیـاس     توا مـی  از روي تقیه صادر نشده باشد، چنین کالمـی  یاایرادي نداشته 

برهانی قرار گیرد؛ زیرا چنین کالمی از شخصی صادر شده است کـه بـر اسـاس ادلـه نقلـی      
و ارزش اسـت  کالمی برهـانی   ،پس این کالم ؛جهل و گناه مبرّاست ،از خطا بوده، معصوم

  .)160، ص1384همو، ( علمی و یقینی دارد

  دو دیدگاه مقایسه .3

 اخـتالف و تفـاوت  نیز جهات اشتراك و در جهاتی برخی این دو اندیشمند در اي  دیدگاه توسعه
  یم.کن می اشارهدیدگاه ین نقاط توافق و اختالف این دو تر مهم از عضی. درادامه به بدارد
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  اشتراكوجوه  .3ـ1
این دو دیدگاه در یک سري نقاط داراي اشتراك است که برخی از مهمتـرین ایـن اشـتراکات    

  عبارتند از:
  مبنایی و پایه هاي توسعه در گزاره .3ـ1ـ1

 مالصـدرا ) و Alston, 1976, pp.22-23( آلستونین آثاري که دیدگاه جدید تر مهم ازجمله
مبنـایی و پایـه اسـت.     هاي توسعه در تعداد گزاره اند، داشته )155ص ، 10ج ،1383(جوادي آملی، 

مبنایی متداول داشتند، متوجه شـدند نـوعی    هاي از این دو اندیشمند با نگاهی که به گزاره یکهر
آنهـا  د بتـوان  شو می سببشده و برخی قضایاي دیگر وجود دارد که  اشتراك میان قضایاي پذیرفته

  پایه افزود. هاي به فهرست گزارهرا 
  در توجیه باور دینها  استفاده از این گزاره .3ـ1ـ2

ایـن توسـعه   آنکـه  وجـود دارد  هـا  ن این دو فیلسوف و رویکرد جدید آنمیااشتراك دیگري که 
کلـی عبـارت اسـت از     صـورت  بههیاتی دارد که دهاي معرفتی، نتیجه و کاربردي العالوه بر کاربر

آگاهی تجربی مستقیم از خداوند،  آلستوننظر  . بهدر توجیه برخی باورهاي دینیها نمندي از آ بهره
دربـاره  ن باورهـاي دینـی   توا می که صورت بدین ؛نقش مهمی در مبناها و موجبات باور دینی دارد

 ,Alston, 2005( توجیه کـرد  ،ندا بنیاد معروف که به باورهاي تجلیرا خداوند و صفات و افعال او 

pp.278-279(نیــز اســتفاده از ایــن توســعه در توجیــه و صــدرامالکــه نتیجــه رویکــرد  چنــان ؛ 
  .)238، ص1، ج1383جوادي آملی، ( کردن باورهاي دینی است مستدل

  استفاده از تجربه دینی و شهود در اثبات عقالنیت باور دینی  .3ـ1ـ3
کـه براسـاس   شـود این  دیده می مالصدراو  آلستونن رویکرد میاوجه شباهت دیگري که 

ن باورهـایی عقالنـی و قابـل اسـتناد دانسـت و      توا می ، باورهاي دینی رااي هتغییر روی چنین
هرچند در مسئله  ؛معناي اعم نخواهد داشت بهها منافاتی با عقالنیت آنها اعتقاد و ایمان به آن

 يفرایند چنینعقالنیت موجود در  د که نگاه این دو فیلسوف در تلقی ازشو می تمایزات گفته
  رد.دا یکدیگر تفاوتبا 
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  افزودهصدق و اعتبار موارد اشدن  دینی درون .3ـ1ـ4
 هـاي  شده به گـزاره  که در هر دو رویکرد، موارد افزوده شباهت دیگر میان دو رویکرد این است

 هـاي  تجربـه  هاي معنا و داللت ،آلستون یهدر یک بافت خاص اعتبار اولیه دارند. در نظر فقطپایه، 
 ،1391عباسـی،   :(ر.ك دینی به نظام الهیـاتی مفـروض شـخص صـاحب تجربـه وابسـته اسـت       

 عنـوان  بـه  نیز تجربه دینی و مکاشفه معصومانه شخص معصـوم  مالصدرادر رویکرد  .)232ص
ـ  اسـت  که اعتبار اولیه آن مختص گروهـی خـاص   رود میشمار  گزاره مبنایی و بنیادي به یعنـی   ـ

ـ  )درمـورد ائمـه معصـوم   ( و شـیعیان  )امبر اکرمدرمورد شخص پی( مسلمانان اینکـه امـر    نـه  ـ
این دو دسته از مبادي براي کسانی که در آن بافت قرار ندارند یـا   دلیل همین به ؛ذهانی باشداأل بین

  نخواهد بود.ها  گزاره برخیقابل پذیرش نیست و مبدأ اثبات و توجیه  ،اند آن را نپذیرفته
  حاصله هاي صدق و اعتبار گزارهشدن  دینی درون .3ـ1ـ5

و باورهایی کـه  ها  صدق و اعتبار گزاره در این است که در هر دو،دیدگاه اشتراك دیگر این دو 
است که در آن بافت اعتقادي قـرار دارنـد    وابسته ند، به کسانیشو می این رهگذر توجیه و اثبات از

هایی که از مقدمات نقلی بهره بـرده   ستداللکمک ا بهها  و براي دیگران اعتباري ندارد. اثبات گزاره
ند و توجیـه و عقالنیـت باورهـایی کـه از     ا براي کسانی اعتبار دارد که مسلمان یا شیعه فقطاست، 

براي کسـانی اعتبـار دارد    آید نیز صرفاً می دست بنیاد به عرفانی باورهاي جلوه رهگذر تجربه دینی/
  شده است. »باورساز جاافتاده لروا«بنیاد در آنجا  که این باورهاي جلوه

  وجوه افتراق .3ـ2
ازجهـت  میان  درایننیز ها  تفاوتبرخی ، مالصدراو  آلستونباوجود شباهت میان رویکرد جدید 

 شود. ها اشاره می درذیل به این تفاوتکمیت و کیفیت توسعه و نتایج و لوازم حاصله وجود دارد. 

  میزان توسعه .3ـ2ـ1
ایجـاد  مبنایی و پایه زمان خود توسـعه   هاي در گزاره مالصدراو  آلستونتر اشاره شد که  پیش

کـه بـه   را هـا   یک دسته از گـزاره  آلستوناین توسعه به یک اندازه نبوده است.  میزان کردند، ولی
دو دسـته از   مالصـدرا مبنایی اضافه کـرد و   هاي به گزاره ،کرد می بنیاد اطالق جلوه هاي گزارهها آن

  .افزودمبنایی و پایه  هاي به گزاره ،اعنوان شهود و ادله نقلی معتبربرا ها  گزاره



  15  ینیباور د هیدرباب توج نیآلستون و صدرالمتأله امیلیو دگاهید یقیتطب یبررس  

 استدالل .3ـ2ـ2

در استداللی است که در آن از ایـن   آلستونو  مالصدراشده  دیدگاه اصالح هاي یکی از تفاوت
بـرد،   مـی  از قضایاي نقلی و شهودي بهـره  مالصدراقضایا استفاده شده است. استداللی که در آن 

از مقـدمات عقلـی و نقلـی بـا     متشکل ن استدالل میا. در این نگاه، تفاوتی است برهانی استداللی
وجـود دارد، اسـتدالل    آلسـتون شـده   استداللی که در رویکرد اصـالح  ولی ،شرایط یادشده نیست

  .هم ازنوع برهانی نیست قیاسی آن
  یقین حاصله .3ـ2ـ3

د باور بـه امـوري   شو می سببت که ، اطمینان اسآلستونشده  حاصل از رویکرد اصالح نتیجه
گونـه   حـال شـخص هـیچ    بااین ؛گیرد، باوري عقالنی باشد می بنیاد قرار که مبتنی بر باورهاي جلوه

شـده   نتیجـه رویکـرد اصـالح    ولی ،بطالن نقیض آن باور ندارد نیزیقینی به مفاد باوري که دارد و 
  خص است.األ یقین بالمعنی مالصدرا

  بنیادي هاي واسطه اعتبار گزاره بابودن  ل اثباتبقا .3ـ2ـ4
عرفـانی شخصـی اسـت،     استناد در توجیـه بـه تجربـه دینـی/     ازآنجاکه ، آلستوندر رویکرد 

 ،نیسـت  عنـوان قابـل اثبـات    هـیچ  ، بـه براي کسـانی کـه در آن بافـت قـرار ندارنـد      ،نتایج حاصله
تجربـه شـهودي شـخص    گرچـه اسـتناد در اثبـات و توجیـه بـر       مالصـدرا که در رویکرد  درحالی

 صـورت  بـه ، باشـد  مـی استدالل قابـل اثبـات    راهاعتبار این پشتوانه از ازآنجاکه ولی  ،معصوم است
نتیجـه حاصـله از   اسـاس   بـراین  بـود؛ غیرمستقیم نتایج حاصله نیز براي دیگران قابل اثبات خواهد 

براي کسانی اعتبار دارد کـه در آن بافـت اعتقـادي و     فقطبنیاد  استناد و استدالل به باورهاي جلوه
اسـت و هـیچ دلیلـی نیـز      شان بنیادي نیز تفاوت افراد در باورهاي جلوه د و دلیل آنمعرفتی حاضرن

دست نداریم و باورهاي روبنـایی حاصـله از باورهـاي     در آلستوننظر  بر ترجیح یکی بر دیگري به
نتیجـه حاصـله از اسـتناد     ، امـا قبـول و اثبـات نیسـت   بنیاد مسیحی براي غیرمسیحی قابـل   جلوه

 ، پـس از اثبـات مقـدمات و مبـانی آن    به قضایاي نقلی قطعی و شـهودي معصـومان   مالصدرا
  ست.قابل استناد ابراي دیگران نیز 

گفتـه شـد،    آلسـتون و  مالصدراالبته این تفاوت با آنچه درمورد دو شباهت آخر میان رویکرد 
اسـتناد ادلـه نقلـی و روال     بود که مواردي که بـه  اساس براین ،درآنجا گفته شدمنافاتی ندارد. آنچه 
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براي کسانی که در آن بافت اجتماعی، دینـی و عرفـانی   فقط خود  خودي به ،دشو میعرفانی اثبات 
مـد نظـر    باورسـاز ولی تفاوت این دو در این اسـت کـه چـون اثبـات روال      ،اعتبار دارد ،قرار دارند

براي افراد خـارج از   شکلیهیچ  را به ن نتایج آنتوا مین ،از پشتوانه نظري برخوردار نیست آلستون
مقـدمات  برخـی  بـا اثبـات    مالصـدرا صدق ادله نقلی معتبر مد نظر اما  ،ارائه کرد باورسازآن روال 

اثبات نبوت و امامت آن شخص، اثبات علم و عصمت او و نیز اثبات سند و داللت همچون نظري 
ي اسـت کـه در آن فضـاي اعتقـادي و     دیگـر  قابل ارائه به افراد صورت بدین بوده،قابل اثبات آن 

  دینی قرار ندارند.
  ارزش معرفتی براي دیگران .3ـ2ـ5

واسطه و دسـت اول یـا    بی براي خود شخص، معرفتیفقط  آلستونتجربه دینی مد نظر 
 برخـی ند مبنا بـراي توجیـه   توا می دلیل همین بهعبارتی معرفت ازمنظر شخص اول است و  به

براي دیگران معرفت این شخص، معرفت ازمنظـر سـوم شـخص و     ، ولیباورهاي دیگر باشد
 ،ایـن معرفـت   نسبت به آگاهی این شخص معرفـت یابنـد،  ها آن هم اگر .باور درجه دوم است

 واسطه نیست و توجیه آن باور بر اساس استنتاج از باورهاي دیگـر شـخص صـورت    بی دیگر
 ،)Alston, 1976, pp.22-23( براي دیگران نـدارد  رو اعتباري ازاین دلیل همین بهگیرد و  می
گر معتبر اسـت،   عالوه بر اینکه براي خود شخص تجربه مالصدراتجربه عرفانی مد نظر  ولی

  براي دیگران نیز اعتبار دارد.
  عقالنیت و تلقی از آن .3ـ2ـ6

یکـدیگر  یادشده نیز وجـود دارد، بـا    هاي که در توسعهعقالنیت مد نظر میان این دو فیلسوف 
 ،آلسـتون عقالنیـت مـد نظـر     بـوده، ، عقالنیـت منطقـی   مالصـدرا دارد. عقالنیت مد نظر  تفاوت

دنبال دستیابی به یقین منطقی است و با توسـعه   به مالصدرا. است عقالنیت هدف وسیله یا عملی
آنکـه   حـال  ،یازیـدن بـر آن اسـت    ل براي دستسعی در توسعه در مبادي استدال ،در مبادي برهان

  به یقین منطقی. بییا نه دست ،دنبال ایجاد باور است بهو دنبال عقالنیت هدف وسیله  به آلستون
  تعداد قضایاي مبنا .3ـ2ـ7

شـش   ؛هشت مورد خواهد بود ،، تعداد قضایاي پایهمالصدراشده  اصالح شناسی معرفتپایه بر 
نظـر   بـه ولـی   ،همراه دو قسم نقـل قطعـی و شـهود معصـوم     به متداول و مشهور روشنقضیه 
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چهار مورد خواهد بود: قضایاي بدیهی اولی، قضایاي حسی و امـور   آشکار،تعداد قضایاي  ،آلستون
  بنیاد. خطاناپذیر و باورهاي جلوه

 نظر وردتجربه دینی م .3ـ2ـ8

بـا   آلستونتجربه دینی مد نظر  ولی ،گرچه وحی یکی از اقسام تجربه دینی دانسته شده است
  است: محورتفاوت دارد. تفاوت این دو در سه  مالصدرانظر  شهود مکاشفه مد

کـار   ن تجربه دینی را بدون ذکر قیود توضیحی، بر کشف و شهود بـه توا مین کلی صورت به. 1
کـه   چنانمتفاوت است. کامالً  ،برد. سنخ تجربه دینی متعارف با تجربه دینی از نوع کشف و شهود

، متافیزیک تجربه دینی، متافیزیک قواي ادراکی در دسـترس همگـان و تجربـی اسـت     ،گفته شد
(قـواي ادراکـی    شناسـانه  مثال)، معرفت (عالم خیال/ شناسانه کشف و شهود با نظریات هستی ولی

پس ایـن دو قـائم بـه دو     ؛)12ج ،1393 عباسی،( شناسانه حمایت شده است باطنی) و حتی انسان
   دارند.نیز احکام متفاوتی  بوده، نظري متفاوت لحاظ بهند و ا متافیزیک متفاوت

  تجربه وحیانی است. مالصدرانظر  ، تجربه عرفانی و تجربه مدآلستونتجربه مد نظر . 2
باورسـاز   یـک روال  ، عمـوم مردمـی اسـت کـه در    آلسـتون کننده در نگاه  فرد تجربه. 3

 ، فقـط مالصـدرا در نگـاه   ولیعرفاي مصطلح،  دارند، نه پیامبران و حتی لزوماً مشترك قرار
از  انـد  عبـارت کـه   د است که عصمت آنان اثبات شـده باشـد  تجربه دینی کسانی مورد استنا
  .انبیاي عظام و اولیاي معصوم

 تلقی از توجیه .3ـ2ـ9

 نـوع نگـاه ایشـان بـه مقولـه      درها شده آن تفاوت دیگر میان این دو اندیشمند و رویکرد اصالح
 معقـول  فقط ،بنیاد باورهاي دینی مبتنی بر باورهاي جلوه ،آلستوننظر  ازتوجیه و مفهوم آن است. 

 مالصـدرا امـا در نظـر    ،ندشو مین معناي منطقی ولی اثبات به ،)271ص ،1391 (عباسی، ندشو می
فقـط  نـه   ،نظـر اسـت  مـد  شـدن   معنـاي منطقـی آن و اثبـات    بـه شـدن   منظور از توجیه، مسـتدل 

  معناي عملی. آن هم به ،بودن معقول
  گرایی یا برون گرایی درون .3ـ2ـ10

اواخـر عمـر   در  آلسـتون در این است کـه   دیدگاه عمده میان این دو هاي یکی دیگر از تفاوت
(مبینـی،   گرایـی  درون و گرایـی  از برون یترکیبکم  دستگرا یا  شناسان برون سلک معرفتخود، در 
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گراست و بـه عوامـل بیرونـی از     ، درونشناسی ازنظر معرفت مالصدراولی  ،رآمد) د146ص، 1389
  د.شو مین نفس شناسنده متوسل

  نتیجه

 میـان اسـت کـه در  دیـدگاهی  نقـل شـد، دو    ویلیام آلستونو  صدرالمتألهیندیدگاهی که از 
معتقدنـد، در  اینکـه بـه وجـود توجیـه خطـی در توجیـه        رویکردهاي مبناگرایی قرار دارد و درعین

. هر دو دیدگاه بـر اسـاس   کوشند میهاي پایه و مبنایی  گسترش و توسعه مبادي استدالل و گزاره
بعضـی  مبنایی و پایه براي توجیـه و اثبـات   اي  گزاره عنوان بهمبادي معرفتی، از تجربه دینی برخی 
رویکـرد، باورهـاي دینـی    دو  برند. عالوه بـر اینکـه درنتیجـه ایـن     می هاي دینی دیگر بهره گزاره

د. وجه شباهت دیگر ایـن دو در آن اسـت   شو میواسطه تجربه دینی توجیه و عقالنیت آن اثبات  به
مسـتقیم   صـورت  بـه دینی خواهـد بـود و    این فرایند توجیهی، امري دروناز آمده  دست که نتیجه به

هـایی نیـز میـان ایـن دو      قابل استفاده نیسـت. تفـاوت   ،دیگري که به آن اعتقاد ندارند براي افراد
  از: اند عبارتدیدگاه وجود دارد که 

که تجربه دینی مـورد نظـر    صورت بدین؛ مالصدراو  آلستوند نظر ـ تفاوت در تجربه دینی م
خاص یا عام، خطاناپذیري مـوارد و   صورت بهست و ها انسانتجربه عرفانی متداول عامه  ،آلستون

، وحـی و الهـام بـه    مالصـدرا تجربه دینی مورد نظـر   لیومصادیق این تجربه قابل اثبات نیست، 
  باشد. میعام، صدق و خطاناپذیري آن قابل اثبات  صورت بهاست که  نامعصوم
عقالنیت عملی و عقالنیـت   ،لستونآتفاوت در عقالنیت مورد نظر و اینکه عقالنیت مد نظر ـ 

  است. عقالنیت منطقی مالصدرامد نظر 
  .دینی مورد استناد هاي تجربهبودن  تفاوت در قابل اثبات باواسطه ـ
  .تفاوت در ارزش باور حاصلـ 

یقــین  ،آلســتون، یقــین منطقــی و نتیجــه توجیــه مالصــدرااینکــه نتیجــه توجیــه درنهایـت  
  .است شناختی معرفت
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