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  چکیده
شناختی اعتمادگرایانه دچار  هاي معرفت اعتمادگرایی، نظریهاز نظر برخی از منتقدان 

معضل ارزش هستند. زاگزبسکی اعتقاد دارد براي حل این معضل باید رابطـۀ میـان   
گیري باور با باور را درونی کرد تا دچار معضـل ارزش   بستر و زمینه و فرایند شکل

شـناختی   فـت نباشد. این پژوهش درصدد بررسـی ایـن مسـئله کـه آیـا نظریـۀ معر      
کـه فالسـفۀ اسـالمی معرفـت را      مالصدرا قابلیت حل معضل ارزش را دارد؟ با آن

اند ولی  شناسان غربی به عنوان باور صادق موجه مورد توجه قرار نداده مانند معرفت
رسـد   خصایصی در نظریۀ اتحاد عالم و معلوم مالصدرا وجود دارد که به نظـر مـی  

ازجمله اتحاد وجودي دانستن رابطۀ میان فاعـل  توانایی حل معضل ارزش را دارد؛ 
شود. همچنـین مالصـدرا    ها می شناسا با باور، که موجب درونی بودن رابطۀ میان آن 

شناسا با بـاور، فراینـدهاي شـناخت را از     براي تبیین درونی بودن رابطۀ میان فاعل 
شناسا  اعل مندي ف داند و معتقد است ارزش نوع علّی و معلولی و ماده و صورت می

 بر حصول باور صادق مؤثر است.

مالصدرا، نظریـۀ اتحـاد عـالم و معلـوم، معضـل ارزش، زاگزبسـکی،        :ها دواژهیکل
  هاي اعتمادگرایی.  نظریه
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گیرند. به طور خالصـه،  گرایانه نشأت می برونگرایانه و  شناختی از دو رویکرد درون معرفت
دانـد، امـا    شناسا را نسبت به معرفت داشتن خویش ضـروري مـی   گرایی، آگاهی فاعل درون
تـرین تأکیـد را دارد،    هـا و سـازوکارهاي حصـول معرفـت بـیش      گرایـی بـر مکـانیزم   برون

آورنـد. از سـوي    مـی  کنند و معرفت به بـار هایی که گاه فارغ از آگاهی فرد عمل می مکانیزم
ــاگرایی و  دیگــر، نظریــه ــه برآمــده در هــر دو قســم رویکــرد در دو دســتۀ مبن هــاي توجی

هـاي  تـر نـاظر بـه نظریـه     بنـدي بـیش   گیرند، هرچند که ایـن تقسـیم  گرایی قرار می انسجام
گرایانه است. ساختار معرفت و اندیشه در نظریۀ مبناگرایی بـه سـاختمانی متشـکل از     درون

شود و دو نوع باورهـا، باورهـایی موجـه     وساخت و باورهاي زیرساخت شبیه میباورهاي ر
-145: 1383زاده،  هستند، ولی علّت موجه انگاشتن هر یک متفاوت از دیگري است (فتحی

شناسـا    گرایی، باوري موجه است که با مجموعه باورهاي دیگـر فاعـل   ). اما در انسجام148
 ).  270-286: 1385؛ کشفی، 270-268: 1387مان، انسجام و سازگاري داشته باشد (پوی

شناسانی مانند ریچارد فیومرتون، لـورنس بونجـور و ویلیـام آلسـتون،      به گواهی معرفت
گرایانه است. بر مبناي نظریۀ اعتمـادگرایی، دسترسـی    ترین نظریۀ برون اعتمادگرایی شاخص

شناسا بتواند دلیلی به   لشناسا به توجیه، شرط حصول معرفت نیست. الزم نیست فاع  فاعل
سود باور خـود اقامـه کنـد، شـرط حصـول معرفـت آن اسـت کـه بـاور از طریـق فراینـد            

اندیشی، حدس، استدالل نادرست از جملۀ  آوري پدید آمده باشد. آرزو شناختی اطمینان روان
چـه در   اي از یک فرایند مطمـئن اسـت. آن   فرایندهاي نامطمئن هستند و ادراك حسی نمونه

تمادگرایی مطمح نظر براي باور موجه است، چگونگی پیدایش باور اسـت و نـه توانـایی    اع
  شناسا براي اقامه دلیل به سود باور.   فاعل

شناسی است و بر مؤدي به صدق بـودن فراینـدها،    اعتمادگرایی رهیافتی کلی در معرفت
تأکیـد دارد.   شناسی مهـم هسـتند،   هاي تشکیل باور و سایر عوامل که از حیث معرفت روش

ها بر اعتمادپذیري به عنوان مؤلفه اصلی شـناخت یـا توجیـه توجـه دارنـد.       این دسته نظریه
) در consequentialismگرایـی (  شناسـی را معـادل نتیجـه    تـوان اعتمـادگرایی در معرفـت    می

هـاي اعتمـادگرایی، نسـبت بـاالي بـاور       ). در نظریهZagzebski, 1996: 42شناخت دانست (
گیـري بـاور اسـت. بـه      کنندة معتبر و موثق بودن فرایند شکل ل از فرایند، تعیینصادق حاص

کنندة اعتبار معرفتی فرایند هسـت و بـاور بـه واسـطۀ      عبارتی نتیجه حاصلۀ فرایند، مشخص
شـود و   که محصول فرایند تولید صدق موثق و معتبر است، صادق و موجه محسوب می این

تـرین نقریـر از اعتمـادگرایی را    ترین و منسـجم شاخص گراست. به لحاظ این ویژگی نتیجه
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  آلوین گلدمن ارائه کرده است. 
بـرن، وارد جـونز معتقدنـد     شناسـانی ماننـد لینـدا زاگزبسـکی، ریچـارد سـویین       معرفت

هاي اعتمادگرایی فرایندي دچار معضل ارزش هسـتند. بـر اسـاس ایـن ایـراد؛ ارزش       نظریه
بد، ولی اعتمادپذیري فرایند به عنوان ارزش به باور سـرایت  یا صدق باور به فرایند انتقال می

شود). زاگزبسکی بـا طـرح نظریـۀ     کند (در ادامه به طور مفصل به این ایراد پرداخته می نمی
کند معضل ارزش را در نظریۀ شناخت حل کند و تا  گرایانه سعی می شناختی فضیلت معرفت

محـور، دسـتۀ سـومی از     شناختی فضیلت تهاي معرف حدودي در این امر موفق است. نظریه
ها و فضـایل عقالنـی و اخالقـی     هاي ساختار توجیه هستند که با دخالت دادن ویژگی نظریه
شناسـا، یـا بـه عبـارتی       گیري باور و درونی کردن رابطۀ باور با فاعـل  شناسا در شکل فاعل 

 ;Plantinga, 1997: 387( گیـري بـاور    درونی کردن رابطۀ باور با فرایند و زمینه و بستر شکل

Sosa, 1991: 225; Sosa, 2007: 22-23; Zagzebski, 1996: 1-6 ــل ارزش در )، معض
سازند. در این پژوهش سعی شـده اسـت در    هاي اعتمادگرایی فرایندي را برطرف می نظریه

گرایـان ارائـه    هاي اعتمادگرایـان و فضـیلت   حلهایی از معضل ارزش و سپس راه ابتدا تبیین
شناختی مالصـدرا بـا عنـوان اتحـاد عـالم و       د و سپس نشان داده شود که نظریۀ معرفتشو

توان معضـل ارزش را در   اي است که با این ساختار میشناختی معلوم داراي ساختار معرفت
  نظریۀ شناخت برطرف ساخت.

  
 ارزش معضل. 2

معضل ارزش اسـت و   کنند که این نظریه دچار برخی از منتقدان نظریۀ اعتمادگرایی ادعا می
) و یـا  extra Value of knowledge» (ارزش مضـاعف شـناخت  «این ایراد را تحـت عنـاوین   

کنـد. همچنـین ایـراد بـه حسـاب آمـدن مجـدد         ) طـرح مـی  swamping» (غرق شدن«ایراد 
)double-countingشناسـان بـه   طـورکلی، معرفـت   گیرد. به ) نیز در همین چهارچوب قرار می

رند که مزیت معرفت نسبت به باور صادقِ صـرف بایـد ناشـی از ارزش    پذیطور ضمنی می
شود. منتقدان تأکید دارند کـه اعتمـادگرایی    مضاعف باشد که در تعریف شناخت آشکار می

فرآیندي بر این اساس استوار است که ارزش اضـافی شـناخت نسـبت بـه بـاور صـادق از       
) یکـی از  Ward Jones. وارد جونز (شود که علت باور استاعتمادپذیري فرآیندي ناشی می

  کند. وي مدعی است:  کسانی است که این ایراد را بر اعتمادگرایی وارد می
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 دلیلـی  باشـد،  صـادق  بـاور  یـک  که مادامی اعتمادگرایانه، چهارچوب اساس بر درمجموع،
 را صـادق  بـاور  یـک  روش، کـدام  کـه  باشـیم  داشـته  توجه موضوع این به که ندارد وجود

 اما نهیم،می ارزش را صدق زیرا دانیم؛مندتر می  ارزش را بهتر روش ما. است آورده وجود به
 آن توسـط  کـه  را صـادقی  باورهـاي  مـا  چرا که کندنمی روشن را موضوع این اعتمادگرایی

 اعتمادپـذیر  تـر  کـم  هـاي روش توسـط  کـه  صـادقی  باورهاي به نسبت اندشده ایجاد روش
   .)Jones, 1997: 426دانیم (میمندتر   ارزش اندآمده وجود به

اي دیگـر ایـن ایـراد را مطـرح     ) نیـز بـه شـیوه   Richard Swinburne( برنریچارد سوئین
  کند: می

 کنـد؛ مـی  تـأمین  را اعتمادپـذیري  الزام ما باورهاي که مطلوب است امري این آشکارا اکنون
 احتمـاالً  هـا  آن...  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  به هستند چنان مذکور باورهاي که واقعیت این زیرا

 را موضـوع  ایـن  تـوانم نمـی  باشـد،  صادق من باورهاي از یکی اگر اما،. بود خواهند صادق
. است مضاعفی )worthشایستگی ( حایز اعتمادپذیري الزام تأمین واسطۀ به آن که کنم درك

 ایجـاد  را آن کـه  فرآینـدي  که واقعیت این رسدنمی نظر به است، صادق باور آن که جا آن تا
 مضـاعفی  شایسـتگی  واجد را بحث مورد باور کند،می تولید صادق باورهاي معموالً کندمی

  . )Swinburne, 1999: 58کند (

سازد. اگر یک فنجـان قهـوة   زاگزبسکی نیز این ایراد را در قالب تمثیلی کوتاه روشن می
کـه   بـود؛ امـا ایـن   مند خواهد  ) مزة خوبی داشته باشد، این موضوع ارزشespressoاسپرسو (

اي قهوة مذکور توسط یک ماشین اسپرسوي اعتمادپذیر تهیه شده باشد هـیچ ارزش اضـافی  
کند. به همین ترتیب، اگر باوري صادق باشد، ناشی شدن آن از یـک منبـع تولیـد    ایجاد نمی

  ). Zagzebski, 2003: 110باور اعتمادپذیر تأثیري در ارزش آن نخواهد داشت (
  برن از این قرار است: استاندارد و منطقی ایراد مذکور بنا به قرائت سوئینصورت 

)S1        شناخت معادل است با باور صادقی کـه بـه نحـو اعتمادپـذیر تولیـد شـده اسـت (
  (اعتمادپذیري ساده)؛

 )S2 شـود کـه بـه    ) اگر باور مفروض صادق باشد، ارزش آن از این واقعیت ناشی نمـی
  ه است؛نحو اعتمادپذیر تولید شد

 )S3مندتر از باور صادقی نیست که بـه نحـو    ) پس، مطابق اعتمادگرایی، شناخت ارزش
  اعتمادناپذیر تولید شده است.

  ) پیش نهاده است:Kvanvig( صورت دیگري از این ایراد را کوانویگ
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)K1       شناخت معادل است با باور صادقی که توسـط فرآینـدي تولیـد شـده اسـت کـه (
  کند (اعتمادپذیري ساده)؛تولید میمعموالً باور صادق 

 )K2  کنـد صـرفاً بـه    ) تولید شدن توسط فرآیندي که معموالً باورهاي صادق تولیـد مـی
  ) صادق بودن است؛likelyمعناي احتمال (

 )K3تـر از ارزشِِ داشـتنِ    ) ارزشِِ داشتنِ باور صادقی که مستعد صادق بودن باشد بیش
  صرف باور صادق نیست؛

)K4شناختی که به نحو اعتمادپذیر تولید شده است بیش از ارزش صـرف   ) پس ارزش
  باورهاي صادق نیست.

چکیده این قرائت از ایراد ارزش مضاعف شناخت این اسـت کـه مؤلفـۀ اعتمادپـذیري     
گونه که یـک دسـتگاه    اي است براي رسیدن به باورهاي صادق، همانصرفاً در حکم واسطه

  اي است براي رسیدن به یک فنجان قهوة اسپرسوي عالی.سازي قهوة اسپرسو وسیلهآماده
خود گلدمن یکی از نخستین کسانی است که به اهمیت این ایراد واقف شـد و در رفـع   

که این فرض پذیرفتنی است کـه   با آن«پذیر است: خدشه K2کند که آن کوشید. وي ادعا می
کند بر مسـتعد بـودن بـراي     یتولید شدن توسط فرآیندي که معموالً باورهاي صادق تولید م

صادق بودن داللت دارد، این داللت در جهت عکس قابل قبول نیست. مستعد صادق بودن، 
گلدمن معتقد ». کند داللت نداردبر وجود فرآیندي اعتمادپذیر که باور مورد نظر را تولید می

  است که قرائت اخیر ایراد ارزش مضاعف شناخت بر این اصل استوار است: 
 بـر  *P و P ارزش گاه آن باشد، P خصوصیت ارزش از ناشی *P خصوصیت ارزش اگر

  .داد نخواهد افزایش را P ارزش هم روي
  ) موسوم است:simple derivationصورت دیگري از اصل اخیر به اصل اشتقاق ساده (

 از مرکـب  حالت ارزش باشد، دیگر حالتی ارزش از اشتقاق قابل تماماً حالت یک ارزش اگر
  . )Goldman, 2008: 3بخشد ( نمی ارتقا را دوم مولفۀ ارزش اخیر، مولفۀ دو

اگر این اصل رعایت نشود، با ایراد محاسبۀ مجدد مواجه خـواهیم شـد. ایـراد محاسـبۀ     
طـورکلی ایـراد ارزش    مجدد درواقع بیان دیگري است از ایراد ارزش مضاعف شناخت. بـه 

توانـد  گانه راهی کـه اعتمـادگرایی مـی   مضاعف بر اساس این فرض شکل گرفته است که ی
کـه اسـتفاده از فرآینـد     معضل ارزش مضاعف را حل کند عبارت است از تمسـک بـه ایـن   

نفسه داراي ارزش است. اما ابتنا به فرض اخیـر، اعتمـادگرایی را در معـرض     اعتمادپذیر فی
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ر صـادقی کـه   دهد. ارزش فرآیند اعتمادپذیر همواره از ارزش بـاو یک اتهام اساسی قرار می
شود. ناقد مدعی است که این ارزش اشتقاقی واقعـاً ارزش مضـاعفی   کند مشتق میتولید می

کند مبتنی است. درواقع ناقد مـدعی  نیست؛ زیرا کامالً بر باور صادقی که آن فرآیند تولید می
توان با طرح است که اعتمادگرایی دچار خطاي محاسبۀ مجدد شده است. این موضوع را می

مثال روشن کرد. فرض کنید شما یک شمش طـال داریـد و آن را در صـندوق امانـات      یک
کنید که در آن قید شـده اسـت   اي از طرف بانک دریافت میاید. شما تأییدیهبانک قرار داده

که محتویات آن صندوق متعلق به شما است. این تأییدیه چیزي به ارزش شمش طال اضافه 
  شود.تماماً از شمش طالي موجود در بانک ناشی می کند؛ زیرا ارزش تأییدیهنمی

  
 پاسخ گلدمن و السون به معضل ارزش. 3

 Reliabilism and the value( شـناخت اعتمادگرایی و ارزش «) در Olssonگلدمن و اُلسون (

of knowledgeدهند.  حل ارائه می ) بر اساس مقدمات اخیر، براي این ایراد دو راه  
  

  مبتنی بر تفکیک میان ارزش بنیادي و ارزش ابزاريحل راه 1.3
توانـد معضـل ارزش مضـاعف    نظر غالب این است که یگانه راهـی کـه اعتمـادگرایی مـی    

که اسـتفاده از فرآینـد اعتمادپـذیر خـود      شناخت را حل کند عبارت است از تمسک به این
. گلـدمن ایـن   حل نخست بر اساس قبول این نظر شکل گرفته استداراي ارزش است. راه

) و ارزش fundamental( پـذیرد، امـا میـان دو قسـم ارزش، یعنـی ارزش بنیـادي      نظر را می
ارزش معرفتـی یـک فرآینـد    «شود. او معتقد اسـت  تفکیک قائل می )،instrumentalابزاري (

تواند ارزش بنیادي باشد، و احتماالً ارزش ابزاري است ... زیرا اعتمادپذیري اعتمادپذیر نمی
فرآینـد تشـکیل بـاور مربـوط اسـت بـه فرآینـد تشـکیل بـاوري کـه داراي اسـتعداد             یک

)propensityایجاد درصد باالیی از باورهاي صادق است ( «)ibid: 12(.  
ممکن است این تفکیک مورد اعتراض قرار گیرد و استدالل شود که ارزش ابزاري تماماً 

اي اصل اشتقاق ساده، فرآیند اعتمادپـذیر  از ارزش بنیادي قابل اشتقاق است. درنتیجه، بر مبن
واجد ارزش ابزاري اشتقاقی است. اما این ارزش ابزاري تماماً از ارزش معرفتی بنیادي بـاور  

شود. پس، آن ارزش ابزاري چیـزي بـه کـل     صادق در دقیقاً همان حالت شناختی مشتق می
  کند.ارزش معرفتی آن حالت شناختی غیر از ارزش باور صادق اضافه نمی
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بیند که مجدداً دو قسم ابزارانگاري را از گفته را در این میگلدمن راه رهایی از نقد پیش
  یکدیگر متمایز کند؛

): یک رویداد یا حالت امور جزئی ارزش را tokenالف) ابزارانگاري جزیی یا مصداقی ( 
است، اگـر  کند که معلول رویداد نخست از هر رویداد یا حالت امور جزئی دیگري اخذ می

  و فقط اگر رویداد جزیی حاصل واجد ارزش بنیادي باشد. 
، ارزش را از طبقـه یـا   C): طبقـه یـا مجموعـۀ رویـدادهاي     typeب) ابزارانگاري کلـی ( 
(بـه   Eکه تمایل به ایجاد اعضـاي   Cکند، اگر اعضاي اخذ می Eمجموعۀ دیگر رویدادهاي 

  رزش بنیادي باشند.طور دائم و یا به با طور غالب) دارند، داراي ا
آیـد.  مثالً، معموالً خالص شدن از درد، از قبیل سردرد، یک ارزش بنیادي به شـمار مـی  

اي از رویدادهایی است که اعضاي آن مجموعه تمایل به این دارنـد  خوردن مسکن مجموعه
اي از کارهـایی  که باعث خالص شدن از سردرد شوند. بنابراین خـوردن مسـکن مجموعـه   

رو، بر اساس ابزارانگاري کلی، هـر مصـداق و یـا     د ارزش ابزاري است. ازایناست که واج
  اي نیز واجد ارزش ابزاري خواهد بود. نمونۀ جزیی از چنان مجموعه

گفته پاسخ خواهد گفت. اکنون ببینیم گلدمن چگونه بر اساس این تفکیک، به ایراد پیش
کند. ذیر جزئی، باور صادقی را تولید میخواهد فرض کنیم که یک فرآیند اعتمادپاو از ما می

وجـود   پس مطابق اعتمادگرایی فرآیندي، کل حالت امور مـذکور مـوردي از شـناخت را بـه    
آورد. اکنون جاي آن است که این پرسش مهم را مطرح کنیم که آیا ارزش معرفتـی ایـن    می

ت اسـت،  حالت شناخت ارزش معرفتی باور صادقی را که در حکم مولفۀ آن حالـت شـناخ  
که مولفۀ دیگر، یعنی فرآیند اعتمادپـذیر، واجـد ارزش معرفتـی     دهد، مشروط بر اینارتقا می

دهد که ارزش معرفتی ابزاري فرآیند اعتمادپذیر جزئی ابزاري باشد؟ گلدمن چنین پاسخ می
 گیرد، بلکه نهایتاً از ارزش بنیـادي منـابع  تماماً از ارزش بنیادي باور صادق جزئی نشأت نمی

شود، یعنی همۀ باورهاي صادقی کـه معلـول سـایر مصـادیق و     مشتق می )foreignخارجی (
گیرد که ایراد می اعضا همان مجموعۀ فرآیند اعتمادپذیر هستند. گلدمن با این استدالل نتیجه

  شدن بر اعتمادگرایی فرآیندي وارد نیست.محاسبۀ مجدد و یا ایراد غرق
توانـد  اعتمادپذیر جزئی واجد قسمی ارزش ابزاري است که مـی که یک فرآیند  نتیجه آن

به نحو مشروع به ارزش باور صادق حاصل از آن افـزوده شـود و ارزشـی را بـراي حالـت      
شناختی مرکب از آن دو به بـار آورد، بـه طـوري کـه ارزش بـاور صـادقِ صـرف را ارتقـا         

  بخشد.  می
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  حل مبتنی بر احتمال شرطیراه 2.3
نامنـد. ایـن    ) میconditional probabilityحل دوم را احتمال شرطی (ن راهگلدمن و السو

حل دوم مدعی اسـت کـه اگـر یـک بـاور      حل نخست ندارد. راهحل هیچ ارتباطی با راهراه
صادق محصول یک فرآیند اعتمادپذیر باشد، حالـت امـور مرکـب از آن بـاور صـادق و آن      

گونـه   اهد بود که اگر همان باور صادق آنفرآیند اعتمادپذیر واجد خصوصیت مشخصی خو
شد، آن خصوصیت نیز وجود نداشت. عالوه بر این، داشتن خصوصیت مذکور از تولید نمی

مند است. این خصوصیت مهم عبارت است از محتمل ساختن صـادق   حیث معرفتی ارزش
قسـم  بودن باورهاي مشابه دیگر. مطابق اعتمادگرایی فرآیندي، خصوصـیت داشـتنِ همـان    

است تا مشروط به صـرف   Sاز سوي  pتر مشروط به دانستن  باورهاي صادق در آینده بیش
توانـد بـه   حل میبه نحو صادق. گلدمن و السون معتقدند که این راه Sتوسط  pباور داشتن 

وسـیلۀ یـک دسـتگاه    مثال قهوة اسپرسو پاسخ دهد. اگر یک فنجان قهوة اسپرسوي عالی به 
گـاه   ر تولید شود و این دستگاه همچنـان در اختیـار شـخص باشـد، آن    اسپرسوي اعتمادپذی

تـر از احتمـال عـالی بـودن      که فنجان بعدي قهوة اسپرسوي وي عالی باشد بیش احتمال این
فنجان بعدي اسپرسوي وي در حالتی خواهد بود کـه نخسـتین فنجـان اسپرسـوي عـالی او      

مادناپذیر تولید شده باشد. بنـابراین در  صرفاً به طور اتفاقی توسط یک دستگاه اسپرسوي اعت
  مند است.  اختیار داشتن این ارتقا احتمال یک خصوصیت ارزش

شـود؛ زیـرا بـه ارزش بـاور     شدن و محاسبۀ مجدد مواجـه نمـی  حل با ایراد غرقاین راه
تنهایی توجهی ندارد، بلکـه بـر حالـت مرکبـی      تنهایی و ارزش فرآیند اعتمادپذیر به صادق به

دارد که از شناخت حاصل از فرآیند اعتمادپذیر تشکیل یافته است. سپس ارزش آن را تأکید 
یافته از باور داشتن به نحو صادق، و بدون حصول آن باور با استفاده  با حالت مرکب تشکیل

حل، از میان دو حالت اخیر، حالـت  کند. مطابق این راهاز یک فرآیند اعتمادپذیر، مقایسه می
  د خصوصیت ارزشمندي است که حالت دوم فاقد آن است. مرکب نخست واج

دهند، بلکـه داوري  حل را بر دیگري ترجیح نمی کدام از این دو راهگلدمن و السون هیچ
ویـژه مـدافعان    شناسان، به دهند. اما برخی از معرفتدر این باره را بر عهدة مخاطب قرار می

کننـد.  حـل مزبـور مخالفـت مـی    دو راهگرا مانند زاگزبسـکی بـا هـر     شناسی فضیلتمعرفت
  پردازیم. نهد که در ادامه به آن می حل دیگري را خود پیش می زاگزبسکی راه
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  حل زاگزبسکی براي حل معضل ارزش راه. 4
هاي اعتمادگرایی اگر صرفاً اعتمادپذیري فرایند موجب اعتبار و ارزش معرفـت در   در نظریه

دهـد. فراینـد در نظریـۀ     ش خـود را نشـان مـی   مقایسه با بـاور صـادق باشـد، معضـل ارز    
اعتمادگرایی امري مستقل و مجزا از باور قلمداد شده است و جزئی از باور نیست و با بـاور  

کنـد   ارتباط علّی و معلولی ندارد لـذا ارزش و اعتبـار علّـت بـه معلـول سـرایت پیـدا نمـی        
گیـري بـاور    و زمینـۀ شـکل  شناسا اگر به عنوان بستر  ). فاعل 192-186: 1392(زاگزبسکی، 

شناسا عالوه بر استفاده از فرایندهاي اعتمادپذیر براي وصـول   درنظر گرفته شود و اگر فاعل 
ها شـود و   به باور صادق سعی در کسب فضایل معرفتی (اخالقی و عقالنی) کند و واجد آن

اسـا بـه   شن یابـد. فاعـل    این فضایل در او رسوخ کنند، احتمال رسیدن به صدق افزایش مـی 
گیري باور، علت باور است و باور معلول اوست. و در رابطه علّـی   عنوان زمینه و بستر شکل

شناسا بـه سـبب    کند به عبارتی ارزشمندي فاعل  و معلولی ارزش علت به معلول سرایت می
طور که ارزش  کند همان ویژگی فضیلتی اخالقی و عقالنی به باور به عنوان معلول تسرّي می

گیري بـاور یـا همـان فاعـل      شود. و بستر و زمینه شکل شناسا منتقل می ر به فاعل صدق باو
شناسـایی کـه واجـد     کند. احتمال رسیدن به صدق در فاعـل   مند می شناساي عالم را ارزش 

شناسایی است که فضـایل معرفتـی نـدارد. و فقـط از       تر از فاعل فضایل معرفتی است بیش
کند. در این روش فراینـد اعتمادپـذیر بـه عـالوه فضـایل       ه میفرایندهاي قابل اعتماد استفاد

معرفتی در تولید باور مؤثر هستند. به طور مثال اگر کسی ویژگی فضیلتی ذهن باز داشتن را 
تـري بـه    داشته باشد و عقاید خالف نظر خودش را هم بپذیرد، بـا دقـت و وسـواس بـیش    

با کسی که این ویژگی فضیلتی را ندارد، پردازد. و از همین رو در مقایسه  بررسی شواهد می
تري براي وصول به باور صادق دارد. کسب فضایل معرفتی مانند عـادل بـودن،    احتمال بیش

شوند  پذیري، سعۀ صدر، ذهن باز داشتن، به کسب الگوهاي رفتاري خاصی نائل می انعطاف
ان ادعـا کـرد رفتارهـاي    تـو  گذارند و لذا می و این رفتارها بر فرایند مؤدي به صدق تأثیر می

گذارنـد.   فضیلتی بر فرایند مؤدي به صدق و احتمال کسب باورهاي صادق تأثیر مستقیم می
هاي اعتمادگرایی فرایندي، پیامد فرایند مورد توجه است. فرایندي معتبـر و مـؤدي    در نظریه

تبـر،  تري باور صادق بـه بـار آورد و فراینـد مع    شود که به تعداد بیش به صدق محسوب می
فرایندي است که میزان باورهاي صادق تولیدي از آن از نظر کمی از تعداد باورهاي کـاذب  

تر باشد. بنابراین معیار تشخیص اعتبار و اعتمادپذیري فراینـد، میـزان کمـی     تولیدي آن بیش
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محور، کیفیـت فراینـد مـؤدي بـه      باورهاي صادق تولیدي از آن است ولی در نظریۀ فضیلت
  شـود. فاعـل   گیري باور، موجب اعتبار فراینـد مـی   ن کیفیت زمینه و بستر شکلصدق یا هما

کارگیري فرایند مؤدي به صدق، کیفیـت فراینـد را    شناسا با کسب فضایل معرفتی در کنار به
شـود و میـزان کمـی باورهـاي      تـر مـی   برد و احتمال به صدق رسیدن فرایند بـیش  باالتر می

نتیجه و پیامد فرایند مبتنی بر فضیلت بر میـزان ارزش فراینـد    تولیدي از فرایند و به عبارتی
منـدتر از باورهـاي کـاذبی     منـد، ارزش  افزاید. باور کاذب حاصل از فرایند معتبر فضیلت نمی

مند چه باور صـادق تولیـد کنـد      آیند. فرایند فضیلت دست می هاي دیگر به است که از روش
شود به طوري که باور کـاذب   ن به باور منتقل میمند است و ارزش آ چه تولید نکند، ارزش

منـد    مندتر است و اگر از فرایند فضـیلت  حاصل از آن نسبت به سایر باورهاي کاذب، ارزش
دهـد.   فقط یک بـاور صـادق تولیـد شـود، اعتبـار و اعتمادپـذیري خـود را از دسـت نمـی         

شناسـا   اعـل  هاي کیفی فضیلتی بخشی از علّـت رسـیدن بـه صـدق هسـتند. اگـر ف       ویژگی
مند نباشد و فقط از فرایند مؤدي به صدق براي وصول به حقیقـت اسـتفاده کنـد در      فضیلت

کنـد، احتمـال    مند است و از فرایند معتبـر اسـتفاده مـی     شناسایی که فضیلت مقایسه با فاعل 
شناسـا بـا بـاور      ). فاعلZagzebski, 1996: 166-176تري وجود دارد که به صدق برسد ( کم
مند باشد، داراي ارزش خواهد بود   شناسا فضیلت  ت علّی و معلولی دارد. حال اگر فاعلنسب

هـاي فضـیلتی    کند. درواقع ویژگـی  جا که معلول اوست از او ارزش دریافت میو باور از آن
شناسا جزئی از باور هستند و علّت آن هستند و کامالً منفک و مجزا و بیرونی نیسـتند    فاعل

). در اعتمـادگرایی  193-191: 1392هـا بـه بـاور سـرایت نکنـد (زاگزبسـکی،        که اعتبار آن
مند نیست، دوماً فرایند ارزشی غیـر از مـؤدي بـه صـدق       شناسا فضیلت  فرایندي، اوالً فاعل

بودن ندارد و سوماً فرایند با باور رابطه علّی و معلولی ندارد و لذا فرایند اعتمادپذیر مسـتقل  
منـد محسـوب شـود،     گر این فرایند به دلیل تولید بـاور صـادق ارزش  از باور است و حتی ا

  کند.  ارزش آن به باور سرایت نمی
گرا با اعتمادگرایی فرایندي در این است که در اعتمادگرایی،  اولین تفاوت نظریۀ فضیلت

کنـد ولـی در نظریـۀ     شناسا از فرایند قابل اعتماد بـا نتـایج کمـی بسـیار اسـتفاده مـی       فاعل 
کارگیري فراینـد قابـل اعتمـاد، فضـایل معرفتـی کسـب        شناسا عالوه بر به  گرا فاعل لتفضی
کند و باور صادق حاصل از فرایند قابل اعتماد به عالوه فضـایل معرفتـی اسـت. تفـاوت      می

دوم این است که در اعتمادگرایی فرایندي، مؤدي به صدق بودن تـابعی از تعـداد باورهـاي    
کنـد یعنـی میـزان کمـی باورهـاي       ست که یک فرایند تولید مـی درست به باورهاي غلطی ا
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گرایـی، فراینـد    شود ولی در فضیلت صادق در ویژگی مؤدي به صدق بودن فرایند لحاظ می
شود حتی اگر یک باور صـادق تولیـد کنـد.     مند فرایند مؤدي به صدق محسوب می  فضیلت

هـاي متـداول    برنـد روش  یکـار مـ   هاي خالق براي حصول معرفت بـه  هایی که انسان روش
گرایی برخالف اعتمادگرایی فرایندي  ناپذیرند، بنابراین در فضیلت بینی معمولی نیستند و پیش

  ). Zagzebski, 1996: 181-183احتمال دارد فرایند غیرمتداول فرایند معتبر شناخته شود (
هـاي فاعـل    گـی هایی که بـه ویژ  توان ادعا کرد نظریه چه شرح داده شد میبا توجه به آن

دهنـد و   شناسا در کنار استفاده از فرایند قابل اعتماد براي وصـول بـه حقیقـت اهمیـت مـی      
گیرنـد   شناسا را درونی و علّی و معلولی درنظر می همچنین رابطۀ میان باور و فرایند و فاعل 

  هاي اعتمادگرا دچار معضل ارزش نیستند.  مانند نظریه
  

  شناسی مالصدراام از معرفتپاسخ به معضل ارزش با اله. 5
مالصدرا با (الف) طرح بحث اتحاد عالم و معلوم و (ب) وارد کردن نظریۀ استکمال انسـان  

شناسـا و بـاور    در اثر معرفت و (ج) برقرار کردن رابطۀ درونی و علّی و معلولی میان فاعـل  
تحـاد وجـودي   شناسا و باور تحت بحث ا و صورت میان فاعل  (د) برقرار کردن رابطۀ ماده

-تواند براي پاسخ به معضل ارزش الهام نهاده که می اي پیش شناختی استکمالی، نظریۀ معرفت
شناختی مالصدرا تحـت عنـوان    بخش باشد. براي اثبات این مدعا در ادامه به نظریۀ معرفت

پردازیم و زیر هر بحث ارزش شناخت و رابطه علّی و معلـولی بـاور    اتحاد عالم و معلوم می
  دهیم. شناسا و درونی بودن فرایند شناخت از نظر مالصدرا را توضیح می فاعل  با

  
 اتحاد عالم و معلوم 1.5

شود ارزش بـاور   اي است که موجب می گونه شناسا به  به باور مالصدرا، نسبت باور با فاعل
شناسـا،    شناسا کامل شود و با استکمال ذاتـی فاعـل   شناسا انتقال یابد و ذات فاعل  به فاعل 

زمینه و بستر مناسب حصـول باورهـاي صـادق دیگـر مهیـا شـود. مالصـدرا نسـبت میـان          
رو پیش از پرداختن به محتـواي   داند ازاین شناسا و باور را اتحاد وجودي استکمالی می فاعل

شـود. یکـی    نظریۀ اتحاد عالم و معلوم، مقصود مالصدرا از اتحاد وجودي استکمالی بیان می
اد زمانی است که یک موجود در طی استکمال وجودي، مصداق مفهوم عقلی و از اقسام اتح

ماهیت کلی شود و این نوع از اتحاد محال نیست. انسان مصداق این نوع اتحاد است؛ زیـرا  
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اي است که به طور پراکنده در جماد، نبات و حیوان موجود اسـت   جامع جمیع معانی عقلی
هـاي علمـی    همچنین اتحاد نفس انسان با صورت ).266-267: 1378(صدرالدین شیرازي، 

شـود (همـان، ج    حاصل در آن، جزء این نوع از اتحاد است و اتحاد عالم و معلوم نامیده می
هاي علمی، موجب  ). نفس محل ادراك و معرفت است، اتحاد نفس با صورت168-269: 3

اي است.  ، دومرحلهشود. فرایند اتحاد نفس با صور علمی استکمال وجودي و ذاتی نفس می
در مرحلۀ اول؛ اتحاد علّی و معلولی است و در مرحلۀ دوم اتحاد از سـنخ مـاده و صـورت    

شناسـا    است. این دو مرحلۀ اتحاد در طول یکدیگر موجب فعلیت و تمامیت وجودي فاعل
شوند. براي اثبات این مدعا باید قواي ادراکـی، اتحـاد علّـی و معلـولی و اتحـاد مـاده و        می
رت از نگاه مالصدرا توضیح داده شود. از نظر مالصدرا انسان داراي سـه قـوة ادراکـی    صو

تواند واجد سه نوع ادراك احسـاس، تخیـل و تعقـل باشـد      حس، خیال و عقل است و می
هاي برخاسته از عملکرد هر یک از قـوا، در طـول هـم     ). سه قوه و ادراك301-300(همان: 
  بخشند. گذارند و نفس را تکامل می یشوند و بر نفس تأثیر م واقع می

  
  اتحاد حاس و محسوس 2.5

شناسا   مالصدرا معتقد است برخالف نظر جمهور حکما، ادراك صورت حسی توسط فاعل
ازاي ادراك حسی، شـیء   شود. مابه از طریق تجرید صورت حسی از مادة حسی حاصل نمی

  شـود. فاعـل   میـده مـی  مادي خارجی نیست بلکه صورت ادراك حسی است که احساس نا
شناسا به کمک قوة حس و شرایطی مانند نسبت وضعیه با شـیء مـادي خـارجی، صـورت     

کند. قوة حس و موجود مادي حسی خارجی، معدات و زمینۀ خالقیـت و   حسی را خلق می
بندي ادراك حسی هستند. قوا و شرایط، وسایط و ابزارهایی  شناسا در صورت فاعلیت فاعل 

کنـد   هاي مادي خارجی می شناسا را آمادة خلق صورت علمی نظیر صورت  هستند که فاعل
کند  شناسا صورتی علمی شبیه صورت مادي خارجی در ذات خود خلق و ایجاد می  و فاعل

شناسا با آن اتحـاد دارد، شـیء مـادي      چه فاعل ). آن356-355: 1366(صدرالدین شیرازي، 
شناسـا اسـت. صـورت ادراك      اعـل شده توسـط ف  خارجی نیست بلکه صورت حسی خلق

شـود.   شـود و بـه آن محسـوس گفتـه مـی      حسی امري مجرد است که در نفس حاصل مـی 
بنابراین صورت ادراکی و محسوس، یک امر واحد هستند و با شیء مـادي خـارجی تغـایر    

توان ادعا کرد که یکی از دو طرف حاس و محسوس از مراتب وجـودي دیگـري    دارند. می
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شناسا و باور حسی  شود که بدانیم رابطۀ اتحادي میان فاعل  ا زمانی اثبات میاست و این ادع
شناسا خالق صورت حسی است، بنابراین علّت وجـودي   علّی و معلولی برقرار است. فاعل 

شناسا قرار دارد. اگـر فاعـل    اي از مراتب وجودي فاعل  محسوس است. محسوس در مرتبه
رت علمی استفاده کنـد، محسـوس بـا مرتبـۀ وجـودي      شناسا از قوة حسی براي ادراك صو 

شناسا متحد است و اگر صورت علمی از جنس تخیل باشد، متخیـل بـا مرتبـۀ     حسی فاعل 
شناسا متحد است و اگر صورت علمی از جنس تعقل باشد، متعقَّل بـا   وجودي خیالی فاعل 

  شناسا اتحاد دارد.   مرتبۀ وجودي عقلی فاعل
وه و استعداد محض اسـت کـه بـا فعلیـت یـافتن اولـین صـورت        انسان در بدو تولد، ق

کند. با شروع حرکت کمـالی، اولـین مرتبـه     محسوس، حرکت اشتدادي و کمالی را آغاز می
گیرد و با اضافه شدن هر صورت علمـی بـه نفـس، فعلیـت      تجرد نفس در انسان شکل می

تر  و فعلیت نفس کاملشود و بدین صورت با کسب باور، تجرد  تر می نفس و تجرد آن بیش
شناسـا   شود و فاعل  شناسا ایجاد می شود. در همان لحظۀ آغاز تجرد نفس، ذهن در فاعل  می

شناسا آغـاز     شود و بدین صورت خالقیت و فاعلیت فاعل با اولین صورت ادراکی، عالم می
فـس  ). از نظر مالصدرا همین تجـرد حاصـله در ن  272: 1378شود (صدرالدین شیرازي،  می

حتی اگر هنوز ناقص باشد و به مرحلۀ تجرد محض نرسیده باشـد، علّـت خالقیـت اسـت     
شناسا متحد اسـت هـر     جا که محسوس با فاعل ). از آن42-44: 1366(صدرالدین شیرازي، 

شـود و بـه    تـر مـی   شناسا کامـل  شناسا ادراك شود، فاعل   محسوس بالفعلی که توسط فاعل
کننـد. بـا هـم از     اقع مدرِك و مدرك با هـم تجـرد پیـدا مـی    شود. درو اش افزوده می فعلیت

کـه   یابند تـا آن  وجودي به وجودي دیگر و از نشئه و عالمی به نشئه و عالمی دیگر انتقال می
). نفـس  304و  272: 1378شود (صدرالدین شیرازي،  نفس، عقل، عاقل و معقول بالفعل می

  ). 77: 1373گردد (مطهري،  یشود و مستکمل م با هر صورت ادراکی، عین آن می
شـود کـه    پس از فعلیت یافتن مرتبۀ صورت نفسانی حس، نفس وارد مرتبۀ خیـالی مـی  

تري برخوردار است. نحوة صـدور ادراکـات    شأنی باالتر از مرتبۀ حس دارد و از تجرد بیش
شناسـا خـالق صـور خیـالی      هاي حسی است، یعنی فاعل  شناسا مانند ادراك خیالی از فاعل 

تـري نسـبت بـه مرتبـۀ حـس       ست با این تفاوت که قوة خیال و مدرکات آن از تجرد بیشا
). از نظـر مالصـدرا   301-300و  272: 3، ج 1378برخوردار هستند (صـدرالدین شـیرازي،   

قواي نفس از هم و از نفس جدا و مختلف نیستند، هر یک شأنی از شئون نفـس و مراتـب   
  نفس هستند. 
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شناسا در مرحلۀ اول فرایند شناخت، علّی و معلـولی اسـت بـه      نسبت میان باور و فاعل
هاي علّی و معلولی این است کـه   شناسا علّت موجدة باور است. ویژگی رابطه عبارتی فاعل 

هـاي   دهد. یعنـی فضـایل و ویژگـی    هاي خود را به معلول انتقال می علّت، فضایل و ویژگی
  شود.  شناسا به باور منتقل می  فاعل

گیري قابل اعتمـاد بـاور بـا     اساس معضل ارزش اگر میان فرایند و زمینه و بستر شکلبر 
یابـد ولـی    باور رابطۀ علّی و معلولی برقرار نباشد، ارزش صدق باور بـه فراینـد انتقـال مـی    
کند؛ زیـرا   اعتمادپذیري فرایند و زمینه به عنوان ارزش و ویژگی فضیلتی به باور سرایت نمی

ون و منفک از باور است و اگر فرایند و زمینه علّت درونی نسـبت بـه بـاور    فرایند امري بیر
شناختی حـس   شود. بنابر نظر مالصدرا؛ فرایندهاي  باشد ارزش فضیلتی آن به باور منتقل می

     و خیال با باورهاي حسی و خیالی رابطۀ علّی و معلولی دارنـد و ایـن فراینـدهاي شـناخت
شناسا به عنوان علّـت بـا     جودي استکمالی دارند، لذا رابطه فاعلشناسا با باور اتحاد و فاعل 

شناسا بـه عنـوان ارزش بـه     هاي فاعل  باور به عنوان معلول، درونی است و فضایل و ویژگی
شود. پس فرایند شناخت حس و خیال در نظریۀ مالصدرا از معضل ارزش به  باور منتقل می

  دور است.
شناسا نسبت بـه    ود این است که از نظر مالصدرا فاعلش جا مطرح می سؤالی که در این

باور علت درونی یا بیرونی است؟ با اندك تأملی و با توجه به اتحاد وجـودي بـودن رابطـۀ    
شناسا علت  توانیم بگوییم که از نظر مالصدرا فاعل  شناسا از نگاه مالصدرا، می باور با فاعل 

سا اتحاد وجودي دارد. سـؤال دوم: چـه فضـیلتی از    شنا درونی باور است. زیرا باور با فاعل 
شناسـا بـا مرتبـۀ وجـودي او       شود؟ باورهاي حاصل در فاعـل  شناسا به باور منتقل می فاعل 

گذارد. اگر  شود، تأثیر می متحد هستند. شدت و ضعف نفس، بر باورهایی که از آن صادر می
تر است و  حتمال صدق باور بیشتري برخوردار باشد، ا نفس از مرتبۀ وجودي و تجرد بیش

تري برخوردار باشد، احتمال صدق باور صادرشـده از   هرچه نفس از مرتبۀ وجودي ضعیف
تر از احتمال  شناسایی که در مرتبۀ خیالی است بیش  تر است. احتمال صدق باور فاعل آن کم

ور شناسایی است که در مرتبۀ حسیات است. همچنین احتمـال صـدق بـا     صدق باور فاعل
  تر است از احتمـال صـدق بـاور فاعـل     شناسایی که در مرتبۀ شدید خیالی است، بیش  فاعل

شناسایی که در مرتبۀ ضعیف خیالی است. سؤال سوم: ویژگی فضیلتی باور چیست که اگـر  
کند؟ ویژگـی فضـیلتی بـاور     شناسا سرایت می علّت باور درونی باشد، ویژگی باور به فاعل 

شود موجب کمـال وجـودي    راکی صادقی که به نفس افزوده میصدق است، هر صورت اد
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شناسا است. هر باوري که از  شود و این همان سرایت فضیلت باور به فاعل  شناسا می  فاعل
افزاید، باور فضیلت و کمالی است که بـه   شدت وجودي او می شود به شناسا صادر می  فاعل

  شود و فعلیت و تکامـل فاعـل   امل آن میشود و موجب فعلیت و تک شناسا افزوده می فاعل 
گیري باور با احتمال صدق بـاال   گیري باور، موجب شکل شناسا به عنوان زمینه و بستر شکل

  شود.  می
  
  اتحاد عاقل و معقول 3.5

تبیین مالصدرا از مرحلۀ دوم فرایند شناخت مختص باورهاي ادراکی عقلی است. از نظر او 
تواند واجـد ادراك   اي از ادراك و با ذهن تهی از ادراك، نمی شناسا بدون داشتن مرتبه  فاعل

شناسایی توانـایی و اسـتعداد دریافـت     ). فاعل 356: 1366عقلی بشود (صدرالدین شیرازي، 
  دارد که مراتب ادراك حسی و خیالی را طی کـرده باشـد. بـه عبـارتی، فاعـل      باور عقلی را

شود که دو قوة حس و خیال در او به کمال و فعلیـت رسـیده    شناسایی واجد عقل بالقوه می
هاي عقلی است. قـوة عقـل داراي مراتـب اشـتدادي      باشند. کارکرد قوة عقل دریافت ادراك

یابـد.   بالفعل با حرکت اشتدادي، کمال وجـودي مـی   ). و از مرتبۀ77: 1373است (مطهري، 
قوة عقل با امر معقول اتحاد وجودي دارد؛ زیرا عاقل و معقـول متضـایفین هسـتند و تعقـل     
یکی از آن دو مستلزم تعقل دیگري است و رابطۀ میـان متضـایفین، اتحـاد وجـودي اسـت      

فؤ و برابـري مرتبـۀ   ). و همچنـین دو متضـایف تکـا   257-259: 1378(صدرالدین شیرازي، 
وجودي دارند. وقتی عقل در مرتبۀ بالقوه است امر معقول نیز بالقوه است و وقتی قوة عقـل  

شـود (همـان). عقـل بـالقوه بـا دریافـت        یابد، امر معقول نیز بالفعـل معقـول مـی    فعلیت می
اي کـه   کنـد و هـر بـاور عقلـی     هاي عقلی از مرتبۀ بالقوه به سوي فعلیت حرکت مـی  ادراك

رسد و وقتـی بـه مرتبـۀ     شود تا به مرتبۀ فعلیت تام می کند بر فعلیتش افزوده می ریافت مید
فعلیت و تجرد تام رسید از نظر وجودي با عقل بالقوه متفاوت اسـت. مقصـود مالصـدرا از    

چـه   اي کـه آن  گونه اتحاد، وجودي است که در اثر صیرورت به وجود دیگري تبدیل شده به
حمل و صدق نبوده است بر اثر استکمال وجودي قابـل حمـل و صـدق    در قبل بر آن قابل 

  ).  260-263شود (همان:  می

  عدم جعل صور معقول از سوي نفس  1.3.5
شناسا در مرتبۀ عقل برخالف مراتب حس و خیال صور ادراکی را در مقام خالقیـت و   فاعل 
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ه بتواند با امور مـادي،  شناسا زمانی خالق صور است ک کند. فاعل  فاعلیت خلق و ایجاد نمی
نسبت وضعیه داشته باشد و با کمک قوا صـور ادراکـی را خلـق و ایجـاد کنـد. ولـی امـور        

ها نسبت وضعیه داشـته باشـد و شـرایط     تواند با آن معقول، مادي نیستند و قوة معرفتی نمی
جا  ز آنشناسا مهیا نیست. قوة عقل، مقام تجرد تام قواي ادراکی است و ا الزم خالقیت فاعل 

شناسـا خـالق    که عاقل و معقول اتحاد وجودي دارند، معقوالت نیز مجرد هستند. اگر فاعل 
آورد؟ قوة عقـل در اتصـال بـا عقـل فعـال،       ها را چگونه به دست می صور عقلی نیست، آن

کند. عقـل در ایـن مقـام     هاي عقلی را از آن جوهر قدسی و الهی دریافت می باورها و ادراك
گیـرد. تمـامی    نه فاعل. عقل در اثر اتصال با عقل فعال تمامی حقـایق را فرامـی  منفعل است 

شناسـا در اثـر اتصـال بـا آن،       حقایق مجرد در نزد عقل فعال حضور دارد و قوة عقل فاعـل 
شود (صـدرالدین شـیرازي،    کند و معقول بالفعل می حقایق و معقوالت مجرد را دریافت می

هاي ادراکی از مرتبـۀ   سیر تکاملی به واسطۀ اتحاد با صورت شناسا در ). فاعل 18-22: 1371
یابد، نهایت این مسـیر اتحـاد بـا عقـل فعـال       عقل هیوالنی به مراتب باالتر ارتقا و انتقال می

  ).  139: 1381است (علیزاده، 
کنـد دچـار دگرگـونی جـوهري      شناسا توسط باورهایی که خلـق و دریافـت مـی    فاعل 

شناسا مساوق با نشئه وجـودي بـاور و ادراك اسـت     وجودي فاعل  شود به عبارتی نشئه می
شناسـا بـه    ). مالصدرا سخن از دگرگونی ذاتـی فاعـل   22-18: 1371(صدرالدین شیرازي، 

آورد، بنابراین بحـث اتحـاد عـالم و معلـوم مبتنـی بـر اصـل         سبب ادراك و باور به میان می
  حرکت جوهري است.

  ي نفس عاقل  ماده بودن صورت معقول برا 2.3.5
شناسا با بـاور ادراکـی عقلـی     ترین بحث محوري این بخش از مقاله، تبیین نسبت فاعل  مهم

توانـد بـا    شناسا خالق و موجد باورهاي عقلی نیست، چه نسبت دیگري می است. اگر فاعل 
ها داشته باشد که هم اصل حرکت جوهري را تبیین کند و هم موجب انتقال ارزش بـاور   آن

شناسا بـر اثـر    شناسا به باور، شود و تکامل ذاتی فاعل  شناسا و فضیلت فاعل  فاعل عقلی به 
باور عقلی را توجیه کند؟ مالصدرا اتحاد عاقل و معقول را از نوع ترکیـب اتحـادي مـاده و    

شـوند کـه بـه     کند. در ترکیب اتحادي ماده و صورت دو جزء فرض مـی  صورت معرفی می
شود که شیء  هستند، و ترکیب این دو جزء با هم موجب می تحلیل عقلی و ذهنی مغایر هم

). عقل هیـوالنی بـه   130: 1381اول به شیء دیگري تبدیل شود و تغییر ذاتی یابد (علیزاده، 
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شود تا به مرتبۀ عقل بالفعل  هاي عقالنی مرحله به مرحله متکامل می واسطۀ اتحاد با صورت
هاي حاصـل در آن کلـی اسـت و از     فعل ادراك). در مرتبۀ عقل بال82: 2برسد (مطهري، ج 

هاي حسی و خیالی است. ادراك براي مالصدرا  تر از ادراك نظر سعۀ وجودي و احاطۀ کامل
عبارت است از تبدیل وجود ناقص به وجود کامل و نفس در فراینـد ادراك عقلـی بایـد از    

حرکت جوهري یک وجود مادي به یک وجود عقلی نائل شود. زمانی که صورت انسان در 
از وجود مادي منسلخ گشته و به وجود و تشـخص عقالنـی دسـت یابـد عـین معقـوالت       

شود. کلیـت   شود و نسبت آن به افراد متعدد تحت یک نوع، نسبتی مساوي و یکسان می می
صورت معقول درواقع همین نسبت وجودي یکسان نفس و صورت معقول (که با هم یکی 

ذا مفهوم کلی و معقول از طریق حرکت جـوهري و رسـیدن   هستند) به افراد مذکور است. ل
یابد و کلیت مفهوم معقول همان سعه و احاطۀ وجودي آن  به مراتب اعالي وجود تحقق می

مفهوم نسبت به افراد یک نوع است. در دیدگاه حکیمان پیشین فقط صورت معقـول تجـرد   
ـ   د ولـی مالصـدرا   داشت و صورت محسوس و خیالی محفوف به ماده و عـوارض آن بودن

داند و از همین رو ممکن اسـت ایـن سـؤال     صورت ادراکی را در تمام مراتب آن مجرد می
مطرح شود که مالك تمایز صورت معقول از صورت محسوس و متخیل از نظـر مالصـدرا   
چیست؟ حکماي پیشین تمایز صورت معقول از محسوس را همان تجرد از منضمات مادي 

ا مالصدرا مالك تمایز را کلیت، به معناي تجرد از عـوارض مـادي   دانستند ام و کلیت آن می
پذیرد؛ زیرا تجرد شامل صورت محسوس و متخیل نیز هست. پس باید مشخص شـود   نمی

مراد وي از کلیت صورت معقول که درواقع وجه تمایز آن از صـورت محسـوس و متخیـل    
ه وجـودي صـورت   است، چیست؟ مالصدرا مالك کلیت را درواقع سعۀ وجودي و احاطـ 
داند و از ایـن نسـبت    معقول و نسبت یکسان وجودي آن صورت به افراد تحت خویش می

  ).  214: 1390الهدي،  کند (علم یکسان و مادي تعبیر به کلیت می
ترکیب اتحادي میان عاقل و معقول مانند ترکیب اتحادي صورت جسمانی با ماده است. 

سـازد و از   شـود، آن را دگرگـون مـی    اضافه می طور که وقتی صورت جسمانی به ماده همان
شناسا موجب تبدیل  کند، الحاق و اضافۀ باور عقلی به فاعل  نقص به سوي کمال متحول می

شناسا از وجودي به وجود دیگر و تکامل یافتن آن است (صـدرالدین شـیرازي،    شدن فاعل 
ـ    هاي عقلی فاعل ). در ادراك263: 3، ج1378 دارد و منفعـل محـض   شناسا نقش فاعلیـت ن

کند. هر  است. با اتصال به عقل فعال به صورت تدریجی باورهاي عقلی را از آن دریافت می
شناسـا بـه مقـام      جا کـه فاعـل   افزاید تا آن شناسا می باور عقلی، فعلیتی به فعلیت قبلی فاعل 
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نسـبت فاعـل   رسد. در این فرایند نیز مانند فرایند اول شناخت،  تجرد تام و فعلیت کامل می
شناسا با باور، اتحاد وجودي استکمالی است. اتحـاد وجـودي اسـت؛ زیـرا اتحـاد عاقـل و        

معقول از سنخ ترکیب ماده و صورت است و ماده و صورت دو امـر مغـایر از هـم نیسـتند     
شـوند، و در اصـل وجـود یکـی هسـتند.       بلکه با تحلیل عقلی دو جزء متفاوت فـرض مـی  

دهد و به جـوهر دیگـري تبـدیل     با ماده، ذات ماده را تغییر می طور که ترکیب صورت همان
اي که از اضـافه   گونه یابد به کند، از ترکیب باور عقلی با قوة عقل، قوة عقل تغییر ذاتی می می

اي که از اضافه شدن هر باور عقلی  گونه یابد به شدن هر باور عقلی با قوة عقل تغییر ذاتی می
رسد. بنابراین از اتحاد وجودي  شود تا به فعلیت تام می ي تبدیل میتر به آن، به ذات متکامل

باور عقلی با قوة عقل، استکمال قوة عقل و به تبع آن استکمال نفس و به تبـع آن اسـتکمال   
گیـري   شود بستر و زمینـۀ شـکل   شناسا موجب می دهد و استکمال فاعل  شناسا رخ می فاعل 

شناسـا و   هیا شود و در این رابطه ارزش باور به فاعـل  باوري با تجرد و احتمال صدق باال م
شناسـا   کند. اگر ثابت شود رابطۀ میـان بـاور و فاعـل     شناسا به باور سرایت می  ارزش فاعل

شـود   شناسا منتقـل مـی   توان ادعا کرد ارزش باور به فاعل اتحاد وجودي استکمالی است، می
شناسـا اتحـاد    کنـد زیـرا بـاور و فاعـل      می شناسا به باور سرایت گونه که ارزش فاعل  همان

  وجودي دارند.
شود عبارت است از فعلیتی  شناسا به باور عقلی منتقل می اي که از فاعل  ویژگی فضیلتی

اي رسـیده کـه    شناسا بر اثر فعلیت قوة حس و خیال یافته است و بـه مرتبـه   که نفس فاعل 
شناسـا سـرایت    کـه از بـاور بـه فاعـل     اي  تواند واجد قوة عقلی بشود و ویژگی فضیلتی می
کند، عبارت است از تکاملی که به همراه هر باور عقلی به قوة عقلی و پیرو آن بـه نفـس    می

  شود.  افزوده می
شناسا، مقام فعلیت و تجرد نفس و قواي معرفتی است. اگر بـا افـزوده     مقام تکامل فاعل

کی نیز مجرد باشـد تـا موجـب تجـرد     شود باید باور ادرا شدن باور به نفس، نفس مجرد می
شود،  شناسا می نفس شود. بنابراین اولین ادراك حسی که موجب وجود یافتن ذهن در فاعل 

اي از تجرد دارد هرچند که وابسته به معدات و وسایط مـادي اسـت. بـا افـزوده شـدن       بهره
رك باورهاي عقلی که توانایی د شود تا این باورها و ادراکات مجرد به ذهن، ذهن مجردتر می

یابد و وقتی باورهاي عقلی یکی پس از دیگري بـه آن اضـافه    تري را می با مرتبۀ تجرد بیش
شـود. بنـابراین    که موجودي محـض مـی   شود تا این شوند به میزان تجرد ذهن افزوده می می

-297؛ 287-286؛ 259-258: 3عاقل و معقول هر دو مجرد هستند (صدرالدین شـیرازي، ج 



 63   یکان اکرم عسکرزاده و جالل پی

  

). عالوه بر اشتراك در تجـرد میـان عاقـل و معقـول، مراتـب      391-385؛ و 367-366؛ 298
ها نیز با هم برابر است. اگر نفس و قواي معرفتی در مرتبۀ حس باشد، باورهـاي   وجودي آن

کند و توانایی ادراکات دیگـر را نـدارد، وقتـی نفـس بـه مرتبـۀ خیـال         حسی را دریافت می
رسـد،   آورد و وقتی نفس به مرتبۀ عقل می دست می ت را بهرسد، توانایی دریافت متخیال می

یابد، بنابراین مرتبۀ ادراك با مرتبۀ نفس و قواي ادراکی و  توانایی ادراك باورهاي عقلی را می
شناسا برابر و مساوق هست، عاقل و معقول از نظر مرتبۀ وجودي بـا هـم     ها فاعل آن  به تبع

  ).  304مساوقند (همان: 
  

 و تحلیل مقایسه. 6

در متن پژوهش دانسته شد نظریۀ اعتمادگرایی فرایندي دچار معضل ارزش اسـت و ارزش  
کند و علّت این  که ارزش صدق باور به فرایند سرایت می شود با آن فرایند به باور منتقل نمی

معضل کامالً بیرونی بودن رابطۀ فرایند شناخت با باور است. زاگزبسکی بـا شـناخت دقیـقِ    
شناسا با باور ارائه دهد.  ضل ارزش شناخت، سعی کرد تبیینی درونی از رابطۀ فاعل علت مع

گیـري بـاور اسـت و     شناسا به عنوان بستر و زمینۀ باور، علّت ایجاد و شـکل   از نظر او فاعل
شناساست و رابطۀ علّت و معلـول درونـی اسـت و نـه      باور معلولِ قوا و استعدادهاي فاعل 

تـري برخـوردار باشـد، بـاورش      منـد بـیش   هاي ارزش شناسا از ویژگی بیرونی. هرچه فاعل 
شناسـا، ارزش فراینـد و بسـتر شـناخت       هاي فضیلتی فاعل مندتر خواهد بود. ویژگی ارزش

کننـد.   شناسا با باور، به باور سرایت مـی  هستند که به خاطر علّی و معلولی بودنِ رابطۀ فاعل 
کند کـه باعـث    ر خصیصه براي شناخت معرفی میشناختی مالصدرا چها ولی نظریۀ معرفت

  شود از نظریۀ زاگزبسکی در حل معضل ارزش شناخت تواناتر باشد. می
محـور، رابطـۀ میـان     اول) برخالف نظریۀ اعتمادگرایی فرایندي و موافق با نظریۀ فضیلت

  داند؛ شناسا با باور را درونی می فاعل 
شناسا با باور، دو فرایند شناخت درونی   فاعلدوم) براي تبیین نحوة درونی بودن ارتباط 

  کند که عبارت است از رابطۀ علّی و معلولی و رابطۀ ماده و صورت؛ ارائه می
  داند؛ شناسا با باور را اتحاد وجودي می سوم) رابطۀ میان فاعل 

  داند؛ شناسا با باور را استکمالی می  چهارم) رابطۀ اتحادي میان فاعل
محور زاگزبسـکی دارد؛   و معلوم مالصدرا دو شباهت با نظریۀ فضیلتنظریۀ اتحاد عالم 
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دانـد؛ ب) یکـی از راهکارهـایش بـراي      شناسا با باور را درونـی مـی   الف) رابطۀ میان فاعل 
شناسا با باور مانند زاگزبسکی برقـرار کـردن نسـبت علّـی و       درونی کردن رابطۀ میان فاعل

هاي درونی میـان فاعـل    ز دارد؛ الف) یکی از رابطهحال دو تفاوت نی معلولی است. و درعین
شناسا و باور رابطـۀ اتحـادي    داند و ب) میان فاعل  شناسا با باور را رابطۀ ماده و صورت می 

شناسـا بـه عنـوان      هاي کمـالی و فضـیلتی فاعـل    کند تا ویژگی وجودي استکمالی برقرار می
شود. ولی زاگزبسکی به اشتدادي بـودن   گیري باور به باور منتقل ارزش بستر و فرایند شکل

شناسا و باور اذعان دارد تا استکمالی. بحث استکمالی در مالصدرا هم تکامل و  رابطۀ فاعل 
  هم اشتداد و تشکیکی بودن را دربر دارد.

) مـاده و  2) فراینـد علّـی و معلـولی و (   1رابطۀ اتحـاد وجـودي اسـتکمالی در هـر دو (    
شناسا با باورهاي  باور برقرار است. از نظر مالصدرا رابطۀ فاعل شناسا و  صورت، میان فاعل 

شناسـا خـالق و علـت موجـدة بـاور       حسی و خیالی رابطۀ علّی و معلولی است؛ زیرا فاعل 
شناسا با باورهاي عقلی، ماده و صورت است زیـرا    حسی و خیالی است و رابطۀ میان فاعل

کند و مانند مـاده در برابـر عقـل فعـال،      فت میشناسا صور عقلی را از عقل فعال دریا فاعل 
  کند. هاي ادراکی را به آن افاضه می منفعل محض است و عقل فعال صورت

  
 گیري نتیجه. 7

نهد که بر اساس آن رابطۀ میـان فاعـل    حلی پیش می زاگزبسکی براي حل معضل ارزش راه
کند، پس اگـر   سرایت می شناسا با باور علّی و معلولی است و همواره ارزش علت به معلول 

شناسا و باور علّی و معلولی باشد، ارزش فرایند شناخت بـه بـاور سـرایت     رابطۀ میان فاعل 
شناسـا و   هـاي   منـدي فاعـل   مندي باورها وابسته هستند به میزان ارزش کند. میزان ارزش می

نـی و  شناسا از هـم متفـاوت اسـت؛ زیـرا میـزان فضـایل عقال        هاي مندي فاعل میزان ارزش
ها از هم متفاوت است. ولی نظریۀ مالصدرا در حل معضل ارزش توانـاتر اسـت    اخالقی آن

  چراکه امتیازهایی بر نظریۀ زاگزبسکی دارد که از این قرار است:
. 1تـوان بـه دو فراینـد تحلیـل کـرد:       گیري شناخت را مـی  از نظر مالصدرا نحوة شکل

. فراینـدي کـه مخـتص    2لی اسـت؛ و  هاي ادراکی حسی و خیا فرایندي که مختص صورت
شناسا با بـاور درونـی و    هاي عقلی است. ولی در هر دوي این فرایندها رابطۀ فاعل  صورت

شناسا در فرایند شناخت حسـی و خیـالی، خـالق و     اتحاد وجودي و استکمالی است. فاعل 
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ایجاد شناسا در شروع ادراك، واجد قوة حس است که با   هاست. فاعل علت موجدة صورت
کـم از مرتبـۀ محسـوس بـالقوه بـه مرتبـۀ محسـوس بالفعـل          هاي ادراکی حسی کم صورت

شود و  رسد. پس از فعلیت یافتن مرتبۀ صورت نفسانی حس، نفس وارد مرتبۀ خیالی می می
شود و از مرتبۀ عقـل   پس از فعلیت یافتن صورت نفسانی خیالی، نفس وارد مرتبۀ عقلی می

شناسا در مرتبۀ حس  رسد. فاعل  اي عقلی به مرتبۀ عقل بالفعل میه بالقوه با دریافت صورت
و خیال، علت موجدة باور است و با باور رابطۀ علّی و معلولی دارد و در مرتبۀ عقل، منفعـل  

هاي ادراکی افاضی از سوي عقل فعال است. هر چـه ایـن سـعۀ وجـودي و      و مادة صورت
اشد، احتمال رسیدن به بـاور صـادق در فاعـل    تر ب شناسا بیش هاي فضیلتی در فاعل  ویژگی

شود باور با  گیري شناخت موجب می مندي فرایند و بستر شکل تر است. فضیلت شناسا بیش 
  دست آید. احتمال صدق باالیی به

هاي عقلی است این فرایند نیـز ماننـد فراینـد علّـی و      جا که قوة عقل مادة صورت از آن
شناسا در مرتبـۀ حـسِ بـالقوه، مـادة       تکمالی است. فاعلمعلولی شناخت، اتحاد وجوديِ اس

  محض و در مرتبۀ عقل بالفعل، تجرد تام دارد. 
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