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فر؛ شك و يقين در فلسفه معاصر اسالمي و غرب عبدالرزاق حسامي  

  و �ب �� � ����� ���� ا	�� � � � � و 
  ∗∗∗∗فرفرفرفر    ييييعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسامعبدالرزاق حسام

        دهدهدهدهييييچکچکچکچک

معرفت  ،يند شناخت انسانيفرادر که  ندين دو حالت نفسانيقيشک و 
در قلمرو علوم  شتريب يمعرفت ظن. دهنديرا شکل م ينيقيو معرفت  يظن
 همانند يرتجربياز علوم غ يبرخدر قلمرو  شتريب ينيقيمعرفت و  يتجرب
خ فلسفه، يدر تار .شوديمحاصل و عرفان  اتياضي، منطق، رفلسفه
قت را ممکن يل به حقين و هبود ينيقيبدنبال معرفت اغلب لسوفان يف
 را ناممکن ين معرفتيحصول چنشکاکان  ،در برابر آنها اما. دانستنديم
همواره ن دو گروه يا ييارويرو. نبودند يقتيچ حقيو قائل به ه دانستنديم

ن مواجهه در فلسفه يا. داده استل يخ فلسفه را تشکياز تار يبخش
، هم در مطرح شده ديجد يشناس که در معرفت ييبحثها يمعاصر و در پ
کسو ياز . گرفته است يي و هم در فلسفه غرب، جان تازه يفلسفه اسالم

 يدگاه شکاکان از مبانيد ياند با نف دهيلسوفان معاصر مسلمان کوشيف
 يشناس عرفتآنها در م .دفاع کنند يفلسفه اسالم يقو يشناخت معرفت

را از شناخت  يسم ذهنيلئا ديبر ا ير مبتنيند و تفسشد ييقائل به واقعگرا
لسوفان معاصر غرب ياز ف يکم برخ دست ،گريد ياز سو .ندرد کرد
به شبهات  ييد، پاسخهايجد يدگاههايان آوردن ديبا در م اند كوشيده
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تالش  يقيتطب يي در مطالعهم يکوشين پژوهش ميدر ا. شکاکان بدهند
جه يت نتيو البته درنها ميکن يابيلسوفان دو طرف را ارزياز ف يگروه
هم در گذشته و هم در دوره  يلسوفان اسالميم گرفت که پاسخ فيخواه

  .برخوردار است يه و اساس استوارتريمعاصر از پا

  صدق ، يشناس ن، شناخت، معرفتيقيشک،     ::::هاهاهاها    دواژهدواژهدواژهدواژهييييکلکلکلکل

∗∗∗  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

لسوفان يمطمح نظر ف همواره ربازين از ديقيشک و  مسئلهشناخت و بتبع آن  مسئله
از عالم  يقيشناخت حقل به يلسوفان بزرگ همواره بدنبال نيچنانکه ف ؛بوده است

. ساختمند  ز از آن بهرهيگران را نيدا کرد و دين پيقيکه بتوان بدان  يشناخت ؛ندا هبود
هم  يکردند، کسانيقتجو دنبال ميلسوفان حقيکه ف يرياز همان ابتدا در کنار مس يول
متفاوت را ر ين مخالفان دو مسيا. دانستنديم يمودنير را ناهموار و ناپيمس نيکه اند ا هبود

 يقتيچ حقيگفتند هياس ميگرگا چون يان بودند که يسو سوفسطائکيدر : کردنديدنبال م
شناخت  ست و اگر هم قابليوجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، قابل شناخت ن

 انسانگفتند که يا چون پروتاگوراس ميو  ستيگران نيشناخت آن قابل انتقال به د ،باشد
. ستيکه ن ييزهايچ يستيکه هست و ن ييزهايچ يار هستيمع ز است؛يار همه چيمع
ن يقت بداند و بنابريحق دارد خود را صاحب حق ييبا هر مدعا ين هر کسيبنابر
پورن بودند که بجهت امکان  همچون يشکاکان ،گريد يدر سو. است يقت نسبيحق

د کردند و مذهب شک يشناخت ترددر اعتبار  ،و احتجاجات او يخطا در ادراکات بشر
که وقوع شک  ن بوديا ،ن شکاکان داده شديکه به ا يپاسخ استوار البته .دندنمورا دنبال 
رخ  ييکند که در آن بخش از ادراکات او خطاياز ادراکات انسان تنها ثابت م يدر بخش

 ةاگر هم و بلکه اساساً ادراکات انسان باطل است ةهمکند که يداده است و ثابت نم
آنها آگاه از  يبرختوان از خطا بودن يچگونه م ،د و باطل باشنديادراکات انسان مورد ترد

 يدر کنار وجودشناسم يموجب شد که در فلسفه قدن تفرق آراء يا به هر حال )١(.شد
، مطرح يز اگرچه نه به قوت وجودشناسين يشناسلسوفان بود، شناختيف يدغدغه اصل
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ان يتقابل م. آن باشد يريشکلگ ةشناخت و نحو ةدربار ياز مباحث فلسف يو بخش گردد
  .دهديل ميگذشته را تشک يات فلسفياز ادب يبخش ،ان و شکاکانيو سوفسطائ لسوفانيف

تا فتح  ياز انقراض دولت روم غرب يعني، يدر طول دوره هزار ساله قرون وسط
 ينيسا و وجود تعصبات ديت کلي، بواسطه حاکماستانبول بدست سلطان محمد فاتح

بعد  هم که يدو نفر يکيدا نکرد و يظهور پ يبرا يچندان مجالت يدر اروپا، شکاک
 ،ظاهر شدند يلسوفان اسالميف يها شهيان با انديو تماس غرب يبيصل ياز جنگها

را نداشتند و اگر  يفلسف يک در مبانيشکاک بودند و توان تشک ينيشتر از لحاظ ديب
کن يو راجر ب ژر بارابانتيچون س ين دوره کسانيدر اواخر ا شود کهيمشاهده م
قت شکاک يختند، آنها در حقپردا به نقد ارسطو يهوديو  يسفه اسالممتأثر از فال

  )٢(.بود يئو روش استقرا يبلکه هدفشان دفاع از علم تجرب ،نبودند يفلسف يمعنب
، فلسفه در دکارتشه يد فلسفه و ظهور اندياز قرن هفدهم و با آغاز دوره جد

فلسفه،  يقرار گرفت و با کمرنگ شدن جنبه وجودشناخت يدير جديغرب در مس
دنبال ارائه هجدهم بن هفدهم و ولسوفان قريف. محور فلسفه شد يشناسمعرفت
ک به فراخور يتکون شناخت بودند و هر ةانه از نحويگرا ياغلب روانشناس يليتحل

د يتأک يشناخت انسان يريدر شکلگعقل  ايت نقش حس يبر اولوخود  يتوان فلسف
متفاوت با آنچه  يت شناخت، با نگاهياعتبار و حج مسئلهن دوره يالبته در ا. کردند
د يم و جديد بتوان تفاوت نگاه قديچنانکه شا ؛شديم مطرح بود، دنبال ميونان قديدر 
 مسئلهبه  يشناخت و معرفت يوجودشناختنگاه دو شناخت، تفاوت در  مسئلهرا به 

و تالش او در  فلسفه دکارت يرياز عوامل مؤثر در شکلگ يکي .شناخت دانست
شه يش از او در انديبود که پ يتي، شکاکينيقي يک نظام فلسفيدن به يجهت رس
ن يا ينتندر اتاق مطالعه مو. ظاهر شده بود) م.۱۵۸۶-۱۵۳۳( يچون مونتن يکسان

 )٣(.»ستيقن نيمتز يچ چياست که هن يقن است ايآنچه مت«: عبارت نوشته شده بود
ا و بروئس يسرون، اراسموس، آگرپيکوس، سير آثار سکستوس امپريتأث تحت يو
ن يا ،بود يمونتن يفرارو ينيکه بلحاظ د يمهم مسئله. ده شديت کشيسمت شکاکب

 ؛ک و پروتستان، برحق استيکاتول يعنيت يحيک از دو شکل مسيبود که کدام
. ندکرديرا نقد م يگريد ياعتقاد يمبان ،ن دو مذهبيا ک ازيهر چراکه متألهان 
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ت کتاب مقدس يز در حجين هاکيکردند و کاتوليت سنت شک ميحج ها درپروتستان
بر سر  نهمهيبا ا يول ،ک بوديکاتول يمذهب مونتن اگرچه البته )4(.کردنديد ميترد
در مجموع آنچه . نظر وجود دارد اختالف ،ا شکاکيک بود يشتر کاتولينکه او بيا
ها  دهيپد ياو به ادراک انسانهرچند ن است که ياو گفت ا ينيش ديگرا ةتوان درباريم

مانگرا يا ظاهراً يدانست، ولياعتماد نم را هم قابل ينداشت و عقل انسان ياعتماد
و  يابد و فرارويت را دريحيمس يرازهاتواند يمان ميمعتقد بود تنها ا يعني ؛بود
  )5(.است يض الهيدر گرو ف انسان يتعال

 يک نظام فلسفيس يو تأس ينيقيش دکارت به معرفت يکه در گرا يگريعامل د
ن پرسش را يوس بود که در او اياو کالو ياضيم استاد ريتعالمؤثر بود،  ينيقي

ان يست، مين يچندان اختالف نظردانان ياضيان ريمکه  يدر حالخت که چرا يبرانگ
س کند که بر يتأس يفلسف يد نظامينرو کوشيا از. ار استيلسوفان تفرق آراء بسيف
  )6(.ات باشدياضياستوار باشد و از لحاظ قوت استدالل همتراز ر ينيقي يعقل يمبان
 يا نفوم بود که بيد هيويا کرد، ديت را احيشکاک ،ديکه در فلسفه جد يلسوفيف

در باب جهان  ينيقيمعرفت  ، حصولءاستقرا مسئلهت و طرح يل علضرورت در اص
قائل شد  به اين تيعل مسئلهدر  وميه. کرد يبشر تلق يناممکن برا يخارج را امر

 »يتوال«و  »مجاورت«دو عنصر ، يدر رابطه علّ ان سه عنصر مطرحياز مكه 
برساخته ذهن است و منشأ آن  »ضرورت«عنصر اما  ،است ير تجربيپذ مشاهده
در  الف و ب يتوال مشاهده موارد مکرر يدر پن معنا که يبه ا ؛است ينفسان يتداع
رد تا باز بدنبال مشاهده الف، منتظر مشاهده يگيدر شخص شکل م يانتظار ،تجربه
 ١»ين نفسانيقي« ،ان علت و معلوليم ين نسبت به ضرورت علّيقين يو بنابر باشد ب

 مسئلهدر  يو. شوديات مشاهده مياضيآنچنانکه در منطق و ر ،٢»يقين عيني«است نه 
را  يه کليک فرضيق يمصاد ةتوان هميد که چون در تجربه نميگويهم م ءاستقرا
 ءک قانون برآمده از تجربه و استقرايتوان به ينم يپس بلحاظ منطق ،ش کرديآزما
که قانون  ن استيشود، ايوم وارد ميکه بر ه يراديا. دا کرديپ ينين عيقي ،ناقص
و  است يعيک قانون مابعدالطبيبلکه  يک قانون تجربيت برخالف تصور او نه يعل

                                                           

1. subjective certainty 
2. objective certainty 
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 ياگر براساس مبانگر آنکه يراد ديا. است يبلکه شهود عقل ،يآن نه شهود حس يمبنا
وم يپس آثار خود ه ،معتبرند ير تجربيپذ مشاهده يها وم تنها گزارهيانه هيگرا تجربه

ل که نه ين دليآنها را به اد ياست، نامعتبرند و با يرتجربيغ يها که مملو از گزاره
  .در آتش انداخته خود او يبه توصند و نه حاصل تجربه، اتياضيمربوط به ر

        يييين در فلسفه اسالمن در فلسفه اسالمن در فلسفه اسالمن در فلسفه اسالمييييققققييييشک و شک و شک و شک و 

 يس کنند و برايتأس يعقل يبر مبان يمبتن يياند فلسفهدهيکوش يسفه اسالمفال
 چنان يلسوفان اسالميآثار فنرو يااز . اقامه کنند يخود ادله عقل يهاک از آموزهيهر 

ات و دفع دخل مقدر با نقد ادله منتقدان مفروض در يمملو از ادله متعدد بر مدع
ار يبسث ين حياز ا يتوان گفت فلسفه اسالمياست که م» ان قلت«قالب 
بالنسبه به  يازات فلسفه اسالمين از امتيگراتر از فلسفه غرب است و ا استدالل

 ميشويک مدعا مواجه ميبر سلسله ادله  در فلسفه غرب کمتر با. فلسفه غرب است
که در  يدر حال يم،ن متعدديشاهد براه ،چون اثبات وجود خدا يو حداکثر در مباحث

سلسله احتجاجات و . ميهستات روبرو يهمواره با ادله متعدد بر مدع يفلسفه اسالم
 اسفارنا و يس ابن يشفاهمچون  يلسوفان اسالمياز آثار ف يند استداللها در برخيفرا

صاحب  ياز قوت عقالن يآدمده است که يچيچنان مبسوط و پ يگاه مالصدرا
 ممکن و طرح شقوق مختلفت ين اندازه از عقالنيشود و ايم رتياستدالل دچار ح
  .توان مشاهده کرديم يلسوف غربيدر کمتر ف را در استدالل

هان که ياز فق يبرخ يکي :نقد شده است گروه ه سهيشتر از ناحيب ،يفلسفه اسالم
 يمقام بندگ و بلکه معارض ريمغا يرا در کار خلقت اله يعقل فلسف يهايبولفضول

عارفان و متصوفه که راه دل و عشق را برتر از راه از  يرخدوم، ب. ندا هانسان دانست
 يمتکلمان، سوم .اند شمردهن يان را چوبيداللاست يو پا هعقل و استدالل دانست

از در  ءمشا يعقلگراکه هر دو با حکمت  يو فخر راز يچون محمد غزالهم
منتشر  ءمشا يحکما يها شهياند يک در مبانيرا در تشک يمخالفت درآمدند و آثار

د کرد و با يترد يو ضرورت علّت يوم در اعتبار قانون عليمانند ه يغزال. ندا هکرد
 ير علل را در توان علّيرا خدا دانست و سا يقيه کسب، تنها علت حقيباور به نظر
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نوشت و  ءرا در نقد حکمت مشا تهافت الفالسفه يو. برشمردکاسب از خدا  ،خود
شت، به نقد گانا نيس ابن هاتياشارات و تنبکه در شرح و بلکه جرح  يدر کتاب يراز

امام «را  يده بود که وگستر اد ويآنقدر ز يکات رازيتشک. شان پرداختيحکمت ا
د که يگويم قرآنبر  ير رازيل تفسيدر مقام تحل ياستاد مطهر. ندندخوا »نيالمشکک

گاه چنان را ه يک آير محتمل از يکه تفاسن است ير او ايتفس يهايژگياز و يکي
ان ياو در انتخاب م ياما ضعف اساس. شوديرت ميدچار ح يشمارد که آدميمتعدد برم

  .کندينه بد عمل مين گزيبهتر صينانکه در تشخچ ؛ن شقوق استيا
تهافت رشد در  پاسخ نماند و هم ابن يب ءت مشامحکبر  يو راز يغزال ينقدها
بر  يدر شرح ين طوسيرالديو هم خواجه نص پرداخت يبه نقد کتاب غزال التهافت

دند پاسخ يکوش لسوفيهر دو ف .پاسخ گفت يبه انتقادات راز هاتياشارات و تنب
را در قالب حکمت  يبه انتقادات وارد شده بدهند و چراغ فلسفه اسالم يدرخور
  . همچنان روشن نگه دارند ءمشا

 ييييشناخت در فلسفه اسالمشناخت در فلسفه اسالمشناخت در فلسفه اسالمشناخت در فلسفه اسالم    مسئلهمسئلهمسئلهمسئله

ل ينرو تحلياز ا ،شکل گرفته ياز آغاز، حول محور وجودشناس يفلسفه اسالم
لسوفان يتوجه ف. بود همراه يکرد وجودشناختين فلسفه با رويشناخت در ا مسئله
بدنبال  ،شناخت به بحث يو استاد مطهر ييمعاصر همچون عالمه طباطبا ياسالم

در  د غربيلسوفان جديف يها شهيترجمه متون مربوط به فلسفه غرب و انعکاس اند
لسوفان يهمچون ف يآنها در وجودشناس. حاصل شد کشور ما يفلسف يفکر يفضا
و در  شدندعه يمابعدالطب ينعيو دستاورد آن  يگذشته قائل به شهود عقل ياسالم
را  يسن معنا که شناخت حي؛ به اگشتند ييقائل به واقعگرا يشناس شناختنه يزم

در  يادراکات حس يند و قائل به وجود مابازاستدان يخارج يتهايکاشف از واقع
ات مختلف در باب صدق يان نظريصدق از م مسئلهن در يآنها همچن. ندشدخارج 

 عهيمابعدالطبافالطون و  ستيسوفند که سابقه آن به رساله شده مطابقت يقائل به نظر
  :ن قرار استيه در سخن ارسطو بدين نظرير ايتقر )٧(.گردديارسطو برم
 ،ستيا درباره آنچه نيست يم نييبگو ،ن است که درباره آنچه هستيکذب ا

آنچه  م هست و دربارةييبگو ،آنچه هست ةن است که درباريصدق ا. م هستييبگو
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ست، يا نيد که هست يبگو يزيچ هرکس که دربارة نيبنابر. ستيم نييبگو ،ستين
 )٨(.ا دروغيا راست است يسخنش 

 ا صدق عبارت است از ادراک مطابق با واقعيقت يه مطابقت، حقيبر اساس نظر
ن بود که ف آين تعريمشکل ا .صادق است که مطابق واقع باشد ييرو گزارهنيو از ا
 ياخالق يها و گزاره ياضير يها مثل گزاره يرتجربيغ يها در مورد گزاره شکاربرد
 يرونيت بيمطابقت با کدام واقع ،شرط صدق ،ها ن نوع گزارهيدر ا. بردار نبود هيتوج
ت يآن معادله را با کدام واقع ،مييگويخن مس ياضيک معادله رياز کذب  يوقت. است
از مفهوم  ،ين کاستيرفع ا يبرا. ميکنين حکم را صادر ميم و ايدهيق ميتطب يرونيب
که صدق عبارت  ف صدق گفته شدياستفاده شد و با اصالح تعر» االمر عالم نفس«

شامل االمر  ف مفهوم نفسين تعريدر ا. »االمر ادراک مطابق با واقع و نفس«است از 
برحسب  يرتجربيغ يها گزاره و شوديمات يرمحسوس و اعتباريق غيمجموعه حقا
  . شونديم يتلقا کاذب ين عالم صادق يمطابقت با ا
ن موضوع که يبا اشاره به ا شرح مبسوط منظومهدر جلد دوم  يمطهر استاد
د که از نظر افالطون سه يگويزمان افالطون مطرح بوده است، م قت ازيحق مسئله

قدما  ين به تلقيشان همچنيا. ييبايقت و زير، حقيخ :هدف عمده انسان عبارتند از
البته  .دانستندياالمر م شه مطابق با واقع و نفسياندن را کند که آيقت اشاره مياز حق
 ، چونان ادراک مطابق با واقع،قتيف قدما از حقيبر تعر يد اشکاالتيجد يعلما
 يخيتار يايات در خارج وجود ندارد و موضوع قضاياضير نکهياز جمله ا ؛رنديگيم

م يکه تقسد يگويم يو !؟توان تطابق را احراز کرديمعدوم شده است، پس چگونه م
 يمالهاد. نا مطرح بوده استيس ه از زمان ابنيقيه و حقيه، ذهنيا به خارجيقضا

مطابقت با واقع ه يقيه و حقيخارج يايمعتقد بود که مالک صدق در قضا يسبزوار
استاد اما . االمر است ه مطابقت با نفسيذهن يايکه مالک صدق قضا يدر حال ،است
 يايد مالک صدق در قضايگويم يسبزوار يدر مقام مخالفت با مالهاد يمطهر
بحسبه و ء يه کل شينيح که عين توضين است با ايعه، مطابقت با يه و ذهنيخارج

  )٩(.االمر است ه مطابقت با نفسيقيحق يايمالک صدق قضا
 ةدربار الحکمه يةادر  شانيا. متفاوت است ي، قدرييعالمه طباطبار ياما تعب
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  :ديگوياالمر م عالم نفس
 يندارند، دارا ييکه نه در خارج و نه در ذهن مابازا ياالمر قات نفسيتصد«
است و بتبع موجودات  يک ثبوت تبعيو تقرر آنها نکه ثبوت يا ثابتند گو ييمابازا
  )١٠(».آن ثبوت را دارند يقيحق
  :ديگوين معنا ميح ايشان در ادامه در توضيا

انسان «مثل  ند؛در خارج ييمابازا يدارا يقيقات و احکام حقياز تصد يبخش

در  ييمابازا ياز آنها دارا يگريو بخش د» انسان کاتب است«و  »موجود است

از آنها  يگريو بخش د» وان جنس استيح«و » انسان نوع است«مثل  ؛ذهنند

 ي؛ مانند وقتو نه در ذهن موجود است هستند که نه در خارج ييمابازا يدارا

را يو ذات عدم باطل است؛ ز» معلول استعدم علت علت عدم «م ييگويکه م

نگونه يا. ندارند يتحقق عدم و احکام و آثارش نه در خارج و نه در ذهن

  )١١(.شوندياالمر دانسته م ها مطابق با نفس گزاره

دسته سوم از  يبرا ياالمر را چونان ظرف عالم نفس يعقل بشر ،از نظر عالمه
ن عالم يکند و اي، فرض مآنها نه در خارج و نه در ذهن وجود ندارد که متعلق ايقضا

کند و يق ميو آنچه عقل آن را تصد يو خارج يصادق را اعم از ذهن يها همه گزاره
 يالزمه عقل ياالمر البته امور نفس. شوديدر خارج و ذهن ندارد، شامل م ييمابازا
عالم امر است که » االمر نفس«ر يبدر تع» امر«منظور از مفهوم . ات موجود هستنديماه

از  يپس وقت. است که در او همه صور معقوالت حضور دارند يهمانا عقل کل
قول در منظور مطابقت گزاره با صور مع ،مييگوياالمر سخن م مطابقت گزاره با نفس

  )12(.است يعقل کل

        تتتتييييدر باب شکاکدر باب شکاکدر باب شکاکدر باب شکاک    ييييييييعالمه طباطباعالمه طباطباعالمه طباطباعالمه طباطبا    ديدگاهديدگاهديدگاهديدگاه

است که در  يزيمتفاوت با آن چ يقدر ين در فلسفه اسالميقيبازتاب شک و 
شک در وجود عالم  مسئلهز به ين يلسوفان اسالميف. ميکنيفلسفه غرب مشاهده م
. ان کننديمواجهه با منکر عالم خارج را ب اند تا نحوةاند و کوشيده خارج توجه داشته

يقين  و فالسفه غرب در بحث راجع به شک و يلسوفان اسالميان فيکه م يتفاوت
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 يهر دو جنبه وجودشناخت يبرا مسئلهچه خاستگاه د دارد، اين است که اگروجو
دند وجود جهان خارج را به فرد شکاک و فرد منکر يکوشيداشته است و هر دو م
ر ين بحث در مسيا به بعد غرب از قرن هفدهم فةاما در فلس ،عالم خارج ثابت کنند

ن معنا که اعتبار شناخت، يبه ا ؛دا کرديپ يشناخت قرار گرفت و جنبه معرفت يديجد
ا عدم عالم خارج بحث شود، يوجود  ةنکه درباريا يجااصلي شد؛ يعني ب مسئله

ن نگاه يا. ت و اعتبار آن شکل گرفتيزان حجيشناخت عالم خارج و م ةبحث دربار
با کار مشترک دو  ،ش از همهيب ،در دوره معاصر ياسالم ةدر فلسف يشناخت معرفت

اصول در  يو استاد مطهر ييعالمه طباطبا ي ـاسالم ةفلسفمعاصر استاد برجسته 
 يه بر مبانيند با تکيدن کتاب کوشيآنها در ا. آغاز شد ـ سميفلسفه و روش رئال

فلسفه  ةن اگر به گذشتيبنابر. بپردازند يشناس ة اسالمي به تحليل مسائل معرفتفلسف
م، يريده بگيرا ناد يفلسفن سنت يو مباحث معاصر مطرح شده در ابنگريم  ياسالم
ک کردن بدنش به يا نزدين بود که با زدن او يج به فرد شکاک ايم که پاسخ راينيبيم

  . مياو را متوجه وجود عالم خارج بکن ،آتش
اغلب مطابق سنت گذشته سخن گفته است و  ،تيشکاک ةعالمه در بحث دربار

غرب در  ديجد يشناس ت به معرفتيبا عناسم ياصول فلسفه و روش رئالتنها در 
و  مةاحلک يةبداشان در دو کتاب يا. ارائه کرده است ينه بحث مستقلين زميا
در مقدمه  يو. ددانيم يهيباور و علم انسان را به وجود عالم خارج بد ،مةاحلکيةنها

قت يز وجود حقيد که انسان در نفس خود، وجود نفس خود را و نيگويکتاب اول م
اء يعلم ما به اش ،ن کتابيشان در ايا )13(.رديپذينفس خود را مرون از يب يتيو واقع

د که ما انسانها با يگويعالمه در کتاب دوم م )14(.دانديم يعالم خارج را علم حصول
ن شناخت يم و نسبت به ايکنيرا از عالم خارج ادراک م يائيحواس پنجگانه خود اش

نداشت که  يدر خارج نبود، در آنصورت معن يزيم؛ چراکه اگر چينان داريخود اطم
م در وجود يتوانين نميبنابر. فرار کند يزيا از چيحرکت کند و  يزيبسمت چ يکس

ا شک در وجود آن از سر مکابره با حق يم و انکار آن يد کنيجهان خارج ترد
 يعني يمات علم حصولياز تقس يکي ةل بحث درباريشان در کتاب دوم ذيا )15(.است
کند و يم يمعرف يهيبد يرا علم حصول ي، شناخت حسيو نظر يهيآن به بدم يتقس
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در پاسخ  يو. پردازديست و فرد شکاک ميفرد سوف يل و نقد مدعايدر ادامه به تحل
قائل به اصل امتناع  يکند و حتيست که علم را بطور مطلق انکار ميبه فرد سوف
ک علم اعتراف يه وجود رد، بين اصل را بپذيد که اگر او ايگويست، ميتناقض ن
ا اذعان دارد ي ؛ستي، از دو حال خارج نشک کند يي هياما اگر در هر قض. کرده است

ا اذعان يرفته است و يک علم را پذيکه دچار شک است که در آنصورت وجود 
. بردينم ييز شک دارد، در آنصورت محاجه با او راه به جايندارد و در شک خود ن

د به پزشک ياختالل مشاعر شده است که در آنصورت باا دچار ين شخص يحال ا
د او را زد و آزار يدارد که در آنصورت با يقت عناد و دشمنيا با حقيمراجعه کند و 

دارد، واداشت؛ يدارد بازداشت و به آنچه دوست نميرساند و از آنچه دوست م
ن ياز ا يخد که بريافزا يعالمه سپس م. است يکيچراکه دو امر متناقض در نظر او 

نکه مجهز به اصول منطق و مسلط بر فن برهان باشند، وارد عرصه يشکاکان بدون ا
نرو دچار ياز ا و  تهشگن متناقض روبرو ياند و در آنجا با آراء و براهشده يعلوم عقل
ات به ياضين منطق و رين حالت الزم است قوانيآنها از ا ييرها يبرا. اند شک شده

  .شودشان آموزش داده يا
دهد عبارتند يکند و به آنها پاسخ مياد ميگر از شکاکان که عالمه از آنها يدو گروه د

ر آن شک دارند و ياما در وجود غ ،رنديپذيکه انسان و ادراکات او را م يگروه يکي :از
اعتراف  يند ما و ادراکاتمان، بطور ضمنيگويم يکه توجه دارند که وقت يگروه يگريد

ث يگر انسانها و ادراکات آنها علم دارد و از حيشان به وجود دياز ا يکياند که  کرده
ست، پس سخن ين يادراک يگر شناختهاين علم و ديان ايم يت از خارج تفاوتيکاشف

د يگوين گروه ميعالمه در پاسخ به ا. من و ادراکاتم: ندينکه بگوير دادند به اييخود را تغ
شود و ير آن، دچار خطا ميو غ ييبساوا و ييانيدر ب يعنيش، يکه انسان در ادراکات حس

صورت ا نباشند، در آنين ادراکات مطابق آنها باشند يبود که ايدر خارج نم يقياگر حقا
 يد که در سلسله علّيگويگر ميد يدر جا همچنين ايشان )16(.داديرخ نم ييخطا

علم  ل به علت خود،يک از معاليک از علل به معلول خود و هريموجودات مجرد، هر
ز به معلول مقارن و مالزم خود يگر نيکديل در عرض يک از معاليد و هرندار يحضور

نرو يبرهان هست، از ا ين موجودات مجرديچون بر وجود چن. دارند يعلم حضور
  )١٧(.شوديثابت م يوجود علم حضور



   

چهارم  ، شمارههشتمسال      
   1397بهار 

80- 61صفحات       

71 

فر؛ شك و يقين در فلسفه معاصر اسالمي و غرب عبدالرزاق حسامي  

، يفلسفه اسالم يه بر مبانيشد با تککويم سمياصول فلسفه و روش رئالعالمه در 
قرون هفدهم و هجدهم فلسفه غرب پاسخ  يشناس مسائل طرح شده در معرفت به

سم را يالدئيسم را معادل فلسفه و اين کتاب، رئاليدر مقاالت اول و دوم ا يو. بدهد
را منکر آن  يو دوم ياء خارجيرا قائل به وجود اش يرد و اوليگيمعادل سفسطه م

ست يدگاه دوم در مقام عمل رئاليبه دشان قائالن ينکه از نظر ايا کند؛ گويم يمعرف
اما در واقع منکر  ،کننديت مطرح ميصورت انکار واقعهستند و اگرچه نظر خود را ب

کم ت، دستيرش علم به عدم واقعيچون با فرض پذ ،ت هستنديعلم به واقع
    )١٨(.رفته شده استينام علم پذب يتيواقع

است و علم  يهيامر بدک ين است که وجود جهان خارج يحاصل سخن عالمه ا
د يد ديا شکاک باياست و در مقابل شخص منکر  يهيبد يک علم حصوليبه آن، 

ز سر ات آموخت و اگر اياضيست، به او منطق و راز جهل ا ياگر شک او ناش
ت کرد و چنانچه از سر عناد و يسمت پزشک هدااختالل مشاعر است، او را ب

التش واداشت يا به امور متضاد با تمايرد و معارضه با حق است، او را آز ينافرمان
  .ر به اعتراف شوديتا ناگز
 يلسوفان اسالميباً موضع مشترک فين موضع عالمه در برابر فرد شکاک که تقريا

ز آن را يد نيدارد که سرگذشت فلسفه غرب در دوره جد ياستوار يان عقلياست، بن
هستند و  يهيبد يامور ،علمت ينکه وجود عالم خارج و کاشفيکند و آن ايد مييتأ
 ،که با شک دکارت در اعتبار شناخت ما يريمس. اقامه کرد يتوان بر آنها حجتينم

ژه شناخت ما از عالم خارج آغاز شد و بدنبال اثبات وجود جهان يو بو يبطورکل
شد که  يجه منتهين نتيار، به ايبس يبهايت علم بود، پس از فراز و نشيخارج و کاشف

د بر اساس ير بايست و آنها را ناگزير نيپذ اثبات ين دو به برهان قطعيک از ايچيه
در  يشناس ست در معرفتيست و رئاليلدئايان اين نزاع ميبنابر. رفتيپذ ين نفسانيقي

اگر . د موضوع را به اختالف مبنا برگردانديست و بايبردار ن فلسفه غرب برهان
تنبه او سخن  يه براياحتجاج با فرد شکاک و از تنب يياز عدم کارآ يلسوفان اسالميف

بلکه از آنروست که به اعتقاد  ،ل استيشان در آوردن دلياند، نه از سر ضعف ا گفته
د با توسل به راه ياقناع فرد شکاک مطلق وجود ندارد و با يبرا يبرهان يراه ،شانيا

  .، او را متوجه وجود جهان خارج کرديدرمان روانشناخت
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        ن در فلسفه معاصر غربن در فلسفه معاصر غربن در فلسفه معاصر غربن در فلسفه معاصر غربييييققققييييشک و شک و شک و شک و 

سو فلسفه کياز : ر حرکت کرده استيفلسفه معاصر غرب بطور عمده در دو مس
، سمياليستانسياگز ،يدارشناسيپد لياز قب يفلسف يانهايقرار دارد که شامل جر ييقاره
قرار دارد که شامل  يليفلسفه تحل ،گريد يشود و از سويسم ميک، پسامدرنيهرمنوت
ان يدر م. دگرديسم ميو پراگمات يل زباني، فلسفه تحليسم منطقيويتيچون پوز ييانهايجر
 )١٩(نيتگنشتايک ويجرج ادوارد مور و لودو ،معاصر يليلسوف تحليف لسوفان دوين فيا

ان ين تفاوت که جريبا اند ا هنشان داد ن و معرفتيقيشک و  مسئلهبه  يتوجه خاص
متفاوت و  يرهاين در مسيتگنشتايشه ويکه اند يدر حال ،ر بودهيک مسيمور در  يفکر
ن سخن گفته يتگنشتايکم از دو و متعارض حرکت کرده است تا آنجا که دست يگاه
نرو يز ان و ايتگنشتايشه ويش در اندين گرايقائل به وجود چند يي شود و البته پارهيم

دارد و  شيگرا يشه مور که به عقل عرفيان انديم. ندان شدهيتگنشتايوجود چند و
ان ياما م. ستيبرقرار ن ين متقدم که به منطق توجه دارد، نسبت چندانيتگنشتايشه وياند
 يکند، قرابتيد ميمعنا تأک يه کاربرديکه بر نظرمتأخر ن يتگنشتايشه ويشه مور و اندياند

 يرو يي ده منطق، به فلسفهيچياز زبان پ يگردانين معنا که هر دو با رويبه ا ؛وجود دارد
است و معتقد  يلسوف عقل عرفيمور ف. داردپيوند انسان  يعاد يآوردند که با زندگ

 ،حل آنها يبرا يلسوفان به عقل فلسفيتوسل ف جهتب ياز منازعات فلسف ياست برخ
انسانها مشترک  ةان هميکه م يکه اگر آنها را با نظر به عقل عرف ياند؛ در حال مانده يباق
ن مسائل ياز ا يکي. دا کننديدست پ يخور توانستند به پاسخ دريکردند، ميحل م ،است
از  ييباورها م؛ين داريقيم و به آنها ياست که ما در مورد عالم خارج دار ييباورها
. »ش از تولدم وجود داشته استين از مدتها پيزم«. »دو دست هستم يمن دارا«: ندستيا
  . »ام ن نبودهيمن هرگز دور از سطح زم«

دفاع از عقل «و »برهان عالم خارج« ،»سميلئاديا ينف« مهم خود، مقاالتدر مور 
البته او  .پرداخته استن نسبت به وجود جهان خارج يقي، به بحث درباره »يعرف
درباره  م.۱۹۱۱تا  ۱۹۱۰ يسالها در که يين مقاالت، در درسگفتارهايش از ايپ

ادراک  يکه براساس حکم عقل عرف ه بودگفت ،ه بودفلسفه ارائه کرد يمسائل اصل
  :رش سه اصل استيوابسته به پذ ،فلسفه
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شکل گرفته  اهانيوانات و گيهمچون بدن انسان، ح يماد يزهايجهان از چ .1
 .است
 .هستند يشعور و آگاه يز دارايگر نيوانات ديانسان و چه بسا ح .2
م يتوانيآگاهانه و م يم و هم از کنشهايآگاه ياء ماديما هم از وجود اش  .3
 )٢٠(.ميآنها را برشمار ياصل يهايژگيو

 يو ضعف اساس ختهپردا يبارکل يستيلئاديدگاه اياول به نقد د ةمقالدر  يو 
عدم او را استنتاج  ،ءيک شياز عدم ادراک داند که ين ميرا در ا ياستدالل بارکل
ک ياز عدم ادراک که  يدر حال ،ء نامدرک را محال دانسته استيکرده و وجود ش

گفته  يچنانکه در فلسفه اسالم ؛شود و نه عدم آنيم يتنها علم به آن منتف ،زيچ
 يکه بارکل ةجيپس حداکثر نت .»عدم الوجود يدل عليعدم الوجدان ال «شود يم
نسبت به آن  يو شناخت نامدرک است ،ء نامدرکين است که شيرد ايتواند بگيم

با  مور در مقاله دوم )٢١(.نداردء نامدرک وجود يد شيتواند بگوياما نم. ستيحاصل ن
، برهان دو دست خود را بر وجود جهان ياء خارجيدگاه کانت در باب اشيد يبررس

ک دست به يو با کند ينصورت که دو دست خود را بلند ميبه ا. کنديخارج اقامه م
ن کار را با دست يسپس ا. ک دست استين يد ايگويکند و ميگر اشاره ميدست د

) 22(.دست وجود دارد کم دو رد که دستيگيجه ميت نتيدهد و درنهايگر انجام ميد

 ست؛يو معقول ن ين استدالل منطقيا اند که ن استدالل مور گفتهيدر مقام نقد ا يبرخ
ن يده باشد و بنابرين اشاره به دستها را ديرا ممکن است که شخص در خواب ايز
 ،را اوالًيز ؛ستيراد وارد نيا نياما ا. کند استنتاج را در خارج يوجود دست دتوانينم

 دانديم يو نه عقل فلسف يبر عقل عرف يک استدالل مبتنين استدالل را يخود مور ا
توان گفت که ين شک ميکند در مقابل ايدر مقاله اشاره موي ، چنانکه خود اًيثان و

 يي نهيچ قرين هياما با وجود ا ،ستيشخص در خواب ن توان ثابت کرد کهياگرچه نم
  .نکه شخص در حال خواب استيبر ا ستين

کند که عقل يساده را عرضه م يها از گزاره يفهرست شگفته،يمور در مقاله سوم پ
: ندستياز ا ييها گزاره. دارد ينيقيرد و به آنها باور و معرفت يپذيآنها را م يعرف
گر برخورد يد يزهايچ ياريخود با بس يمن در طول زندگ«، »بدن هستم يمن دارا«



     سال هشتم، شماره چهارم        

 1397بهار                          

74 

 يآدمها«، »ش از من وجود داشته استيپ ياديار زيبس يجهان سالها«، »ام کرده
از نظر مور  .»اند ا رفتهياند و از دن کرده ين زندگيکره زم يروبرش از من يپ ياديز

، از لحاظ شناخت »است يک صندلين يا«مربوط به جهان خارج مثل  يها گزاره
ن نظر را دارد ين هم مشابه ايتگنشتايو. هستند ۲+۲=۴مثل ياضير يها ارز گزاره هم
را مستلزم  يگذارد و اولين و معرفت فرق ميقيان يم نيتگنشتاين تفاوت که ويبا ا
  )23(.داندينم يدوم

چهار نوع « بنام يي مقالهم، در يکه به آنها اشاره کرد يمور، عالوه بر مقاالت
آنها پاسخ کوشد به يکند و ميرا مطرح م يت راسليچهار نوع شکاک ،»تيشکاک
  :آن شکها عبارتند از. بدهد
د يک تصور سفينکه من يشک نسبت به ا يحت(شک در مورد وجود خودم  .۱
 .)دارم
 .آورم يخاطر مکه ب يائيشک در مورد اش .۲
 .گرانيشک در مورد تصورات د .۳
 )24(.ک مداد استين ينکه ايالمثل ا يشک در مورد ف .۴

هستند و  شمتعلق معرفت ،او ينيقي يباورها که، مور معتقد است يبه هر رو
ن يدهد و به هميل ميا تشکاز شناخت او ر ي، بخشدانديق مين طرياز ا يآنچه و
. ها معرفت داردو نسبت به آن دانديرا م ينيقي ين باورهايتواند ادعا کند که ايسبب م
د که صرف يگويپردازد و مين نگاه مور ميبه نقد ان يقيباب  درن در يتگنشتايو

که شخص ممکن  چرا ؛شود يتواند بمنزله داشتن معرفت تلقينم ينيقيداشتن باور 
توان گفت که بدان ياما نم ،ن داشته باشديقيک گزاره کاذب هم ياست نسبت به 
داند دو دست دارد، معرفت داشتن او ينکه مينان مور به اياز نظر او اطم. معرفت دارد
توان ين دارم، ميقيد يا بگويد باور دارم يکند؛ چراکه اگر شخص بگويرا ثابت نم

نان يصرفاً اطم» ...دانم کهيمن م«د ياما اگر بگو ،ن استيقيباور و  يگفت که او دارا
کننده معرفت داشتن او  نيتضم ييتنهان بيکند و ايابراز م يخود را به داشتن آگاه

 »ين نفسانيقي«قابل خدشه است، رينان غين را که حاصل اطميقينگونه يا يو. ستين
لت ک حاينه  ينين عيقياز نظر او . دانديم »ينين عيقي«نامد و آن را متفاوت با يم
ا يداشته باشد که نتوان آن را خطا  يکه شخص معرفت ن معناستيبلکه به ا يذهن
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را به فرد شکاک نامناسب  ن پاسخ موريتگنشتايو همچنين .د دانستيمورد ترد
ن از نوع مواجهه يتگنشتاير شارحان ويتفسالبته . کنديموارد  يو بر آن انتقادات دانديم

 ياو را متضمن پاسخ يشناخت دگاه معرفتيد يي پاره. ت متفاوت استياو با شکاک
از  يدن به راه برونشوياو را در رس يي اند و پاره ت دانستهيکننده به شکاک قانع
بال رفع ن بدنيتگنشتايد که ونن نظر قائليبه ا يي اند و پاره اب دانستهيت ناکاميشکاک

سو قائل به کين را از يتگنشتايو ،نورمن ملکوم )25(.ت نبوده استيمشکل شکاک
 يت معرفيشکاک يي، قائل به نحوهگريد يسم و از سويلئاديسم و مخالف ايرئال
به  يکه اول چرا ؛نديبيدگاه او نمين دو ديان ايم يچ تعارض و تنافيکند و هيم

 )26(.شوديمربوط م يشناس به معرفت يو دوم يوجودشناس

 يان وقتيد که فرق است ميگويدر نقد تناظر باور و معرفت در مور من يتگنشتايو
صدق  ،يچراکه اول ؛»دانميمن م«م يگويکه م يبا زمان »من باور دارم«م يگويکه م
 يدومکه  يدر حال ،کنديخود را ابراز م يدارد و در آن شخص حال نفسان يشخص
اما صدق  ،تنها بر من آشکار است يصدق و کذب اول ،گريان ديبه ب. ستينگونه نيا

  :ديگويم يو. هم قابل احراز است يگريد ياعالوه بر من بر يو کذب دوم

 يآن را اظهار ينجاست که ويدر ا» ...دانم يمن م«کاربرد غلط مور از گزاره 

و چون از . »من درد دارم«شمرد همانقدر اندک در معرض شک که مثالٌ يم

ن هم ي، پس در ا»ن استيچن«شود که يجه مينت» ن استيدانم که چنيمن م«

  )٢٧(.شود شک کردينم

 ييها ان گزارهيم ،يرا بلحاظ شناختي، زستياز اشکال ن ين خاليتگنشتايسخن و
که در آنها از  ييها دهد و گزارهيکه در آنها شخص از احساسات خود خبر م

که ست و همانطور که ما به احساسات فرد ين تفاوتي دهديخود خبر م يهايآگاه
 ين وضعيز چنياو ن يهايم، نسبت به آگاهيندار ينرو آگاهيو از ا يند دسترسينفسان
ن يبجهت ا. دارد ييهايشه خود چه آگاهيم که او در اندييبگو ميتوانيم و نميدار

دهد و يخود خبر م يکه شخص از باورها يچه زمان يعني ،در هر دو حال يهمانند
د و احراز صدق و يتواند دروغ بگويدهد، ميخود خبر م يهايکه از آگاه يچه زمان

د يبه ما بگو يد دوستيفرض کن ،بعنوان مثال ؛ستيما ممکن ن يکذب سخن او برا
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صدق و کذب سخن او م يتوانيا ميآ. برداشته است يچه کسدانم که کتاب شما را يم
را نام آن شخص را از او يم؛ زيتوانيرسد که ميدر نگاه اول بنظر م ؟ميرا آشکار کن

 يول. شودي، کذب سخن او محرز مميافتينم و اگر کتاب را نزد آن شخص يپرسيم
در  يليبنا به دالاما  ،ست چراکه ممکن است واقعاً نام آن شخص را بداندينطور نيا

ن هرگاه شخص از يبنابر. ديو از قصد دروغ بگو ديحال حاضر نخواهد به ما بگو
دهد، احراز يخبر م يشخو يدهد، چون از احوال شخصيا باور خود خبر مي يآگاه
ک سخن ين صدق و کذب ييتع يبرا. ستيممکن ن سخن او صدق و کذب يرونيب
ا باور او ابراز شود و با ي يفارغ از آگاه ،شخص يا آگاهيست متعلق باور از اين
باور دارم که  من«ميپس اگر بگو. دگردن ييصدق و کذب آن تع ،يرونيب يارهايمع
، »رون اتاق سرد استيب يدانم که هوايمن م«م يا بگوي» رون اتاق سرد استيب يهوا

م ياگر تنها بگو يول ،ا دروغيم يگويدانم که راست ميدر هر دو عبارت فقط خود م
رون يب ي، با استفاده از دماسنج و قرار دادن آن در فضا»رون اتاق سرد استيب يهوا«

  .ن کرديين گزاره را تعيکذب اصدق و توان ياتاق م

        گيريگيريگيريگيري    جهجهجهجهيييينتنتنتنت

 ينيقي ييما باورهاان شد، يو غرب ب يلسوفان معاصر اسالميبر اساس آنچه از ف

ه بر بداهت يو تنها با تکستند ين ير برهانيپذ م که اثباتيدر باب عالم خارج دار

ستند که ين يهين باورها چنان بدياگرچه ا ،گريان ديبه ب .ه کرديتوان آنها را توجيم

توان بر آنها ينم يريناپذ خدشه يانکارشان مستلزم تناقض باشد و اگرچه برهان عقل

د در آنها مستلزم يترد ييند که گوينمايم يرفتنيچنان روشن و پذ يول ،اقامه کرد

. ابدييرش آنها مير از پذياست و انسان خود را ناگز يت بشريره عقالنيخروج از دا

ش يد کند و بلکه جانب افراط را در پين باورها ترديبخواهد در ا ياگر کس حال

د تا آنجا که نباش يقتيچ حقيکه قائل به ه يطورب ودرد و دچار شک مطلق شيبگ

 و زدپردابت يبه دفاع از شکاک از سر عناد اي و کندد يدر وجود شک خود ترد يحت

طبابت نه راه محاجه بلکه راه  ،آگاه کردن او يد برايد، باين وضع درآياز ا هدنخوا

ا با يد او را زد و ياند با تهفگ يلسوفان اسالميو چنانکه ف ش گرفتينفس را در پ
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و  مجاب کند يجراء خايرا نسبت به وجود اش ويآتش آزرد تا احساس درد بتواند 

و  يدر فلسفه معاصر اسالم .قت بردارديچنانچه عناد دارد، دست از عناد با حق

، شکل يشناس د معرفتير مباحث جديتأث تحت ،نيقيغرب، بحث در باب شک و 

 يدند با ادله عقليکوشيم يسوفان سنتليکه ف يخود گرفته است و در حالب يديجد

 ةکوشند نحويلسوفان ابتدا ميف ،در فلسفه معاصر ،قت کننديشکاک را متوجه حق

زان اعتبار شناخت يق ميدق يابيو با ارز نمايندل يتحلرا تکون معرفت در ذهن انسان 

 ،گريان ديبه ب. ، به شبهات شکاکان پاسخ بدهنديشناخت انسان يان مرزهايانسان و ب

د، يجد يشناخت معرفت يلهايه بر تحليوم با تکيه د همچونيچون شکاکان جد

 ،شانيدر مقابل ا ،اند مطرح کرده يرا در باب شناخت انسان يديشبهات جد

از همان جنس به نقد  ييلهايت به تحليبا عناعه يان مابعدالطبيمتعاط لسوفان ويف

ن هدف يل به اين يمعاصر برا يلسوفان اسالميکه ف يرياند و مس ت پرداختهيشکاک

 يلسوفان اسالميباور ف .ق بوده استين توفيشتر قريباند، در مجموع  دنبال کرده

 يعقالن يدر شناخت موجب شده است که آنها با بازساز ييمعاصر به واقعگرا

توان به يم يفلسفه اسالم يه بر مبانينشان بدهند که با تک ياصول فلسفه اسالم

ت يمطرح در فلسفه معاصر غرب پاسخ داد و شکاک يشناخت معرفت يپرسشها

د توجه يالبته با .ساختلسوفان غرب را برطرف ياز ف يشه برخيدر اند يمنطو

اما  ،شودياست که به معرفت انسان مربوط م يي مسئلهشک  هلئکه اگرچه مس داشت

ن باشد که نگاه يد در ايد به آن شايلسوفان گذشته و جديان توجه فيم ياديتفاوت بن

به سراغ  هلئل مسيتحل ينرو برايبود و از ا يوجودشناخت مسئلهلسوفان گذشته به يف

که  يدر حال ،گفتنديدرمان او سخن مرفتند و از يشخص شکاک م ياحوال نفسان

  .است يد وجودشناختيلسوفان جدينگاه ف

در  ن است کهيا توان استنتاج کرديم نوشتار حاضران يکه در پا يمهم ينکته کالم

از  توان گفت کهيد دارد، ميترد يقتيفرد شکاک که در وجود هر حق يمقابل مدعا

 ي، وجود اولوجود جسم يگريوجود خدا و د يکي ،يوجودشناخت يان دو مدعايم

بر آن اقامه شده  ين متعددياهخ فلسفه بريبا برهان قابل اثبات است و در طول تار
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باور براساس د يباست و آن را تنها ين بردار برهان ،يکه وجود دوم يدر حال است،

ان اگر يگراان و مادهيخداگراان يم ين در نزاع فکريبنابر. رفتيپذ ينيشيو پ ينيقي

شان توجه داد که يد به ايکنند، بايل ميطلب دلگروه دوم از گروه اول بر وجود خدا 

 يلسوفيچ فين است که تاکنون هياما حق ا ،خود قابل دفاع هستند يدر جا ليآن دال

 يين رسوايا ،ان کانتيو به ب ثابت کند يل عقليبا دلنتوانسته است وجود جسم را 

 از ما خارج اءيات وجود اشباست که قادر به اث يباق يعقل بشر فلسفه و بلکه يبرا

فرد شکاک اقامه  يدهايدر برابر ترد يبخش تيچ برهان رضايتواند هيو نم ستين

ت فرد يو هدا ياء خارجياش بر بداهت وجود يلسوفان اسالميد فيتأک )٢٨(.کند

متفطن کردن او با حرارت آتش، ا ي ياضير ياستداللها يريسمت فراگشکاک ب

ن وجود يبنابر .است ياء خارجيبر وجود اش يل کامالً عقليانگر عدم امکان اقامه دليب

  .ميريک اصل موضوعه بپذيو چونان  ينيقيد براساس باور يجهان خارج را با

 ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
 

 .۱۹و ۱۸، صشناختمطهري، مرتضي، . ١
 .۱۴، صفلسفه تحليل منطقي منوچهر، بزرگمهر،. ٢

 .۲۰، ترجمه اسماعيل سعادت، صمونتنيبرک، پيتر، . ٣
 .۲۷و  ۲۶، صهمان. 4
 .۴۰-۳۰، صهمان. 5
، ترجمه احمد احمدي، نقد تفکر فلسفي غرب از قرون وسطي تا اوائل قرن حاضرژيلسون، اتين، . 6

 .۱۲۹- ۱۲۷ص

7. Carr, Brian, “Truth” in An Encyclopedia of Philosophy, edited by G. H. R. Parkinson, p. 79. 

  .)b ۱۰۱۱( ۱۵۵، ترجمه محمدحسن لطفي، ص مابعدالطبيعهارسطو، . ٨
 .۳۶۷- ۳۵۸ ص، ۲ج، شرح مبسوط منظومهمطهري، مرتضي، . ٩

 .۱۴، ص ةاحلکم ةاي محمدحسين،سيدطباطبايي، . ١٠
 .۱۵و  ۱۴، صهمان. ١١
 .۱۵، ص همان. ١٢
 .۹، ص ةاحلکم ةبدايطباطبايي، محمد حسين، . ١٣
 .۱۴۷، ص همان. 14
 .۴و ۳، ص ةاحلکم ةاي. 15
 .جاهمان. 16



   

چهارم  ، شمارههشتمسال      
   1397بهار 

80- 61صفحات       

79 

فر؛ شك و يقين در فلسفه معاصر اسالمي و غرب عبدالرزاق حسامي  

 

 .۲۷۰و ۲۶۹ص بكوشش سيدهادي خسروشاهي، ، رسائلمجموعه طباطبايي، محمدحسين، . ١٧
 .۳و  ۲و  ۱، مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري، جاصول فلسفه و روش رئاليسم همو،: ك.ر. ١٨
و نيم آخر عمر در حالي که بيماري سرطانش رو به وخامت ميرفت،  سال ويتگنشتاين در يک. ١٩

ش از مرگ او ادامه تاريخ نگارش اين يادداشتها تا دو روز پي. يادداشتهايي را در باب شک و يقين نوشت
 باب يقين درمنتشر کردند و نام آن را  م.۱۹۶۹اين يادداشتها را خانم آنسکوم و آقاي فون رايت در . دارد

 .)٢4٨، ص کتاب ترديداحمدي، بابک، (گذاشتند 
 .۲۴۹، ص کتاب ترديد. ٢٠

 .۱۰۴و  ۱۰۳، صفلسفه تحليل منطقي. ٢١
 ،۸و ۷، ش۲، سفصلنامه ارغنون ، ترجمه منوچهر بديعي،»برهان عالم خارج«مور، جرج ادوارد، . ٢٢

 .۱۴۷- ۱۲۳ص
 .۲۵۰و ۲۴۹، صکتاب ترديد. ٢٣

24. Moore, G. E., “Four Forms of Scepticism”, Analytic Philosophy: An Anthology, pp. 155-170. 

 .۲۶۱ص  ،تأملي در در باب يقين ويتگنشتاين: دليلي باور بي مينو، حجت،. 25

 .۲۶۷و  ۲۶۶ص، همان. 26

 ).۱۷۸بند ( ۱۰۱، ترجمه مالک حسيني، ص در باب يقينويتگنشتاين، لودويگ، . ٢٧

28. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, p. Bx1. 

  :منابع فارسي

 .١٣٧4نشر مرکز،  ،، تهرانکتاب ترديداحمدي، بابک،  .۱
 .۱۳۷۸، طرح نو ، انتشارات، ترجمه محمدحسن لطفي، تهرانمابعدالطبيعهارسطو،  .۲
 .١٣5٧انتشارات خوارزمي،  ،، تهرانفلسفه تحليل منطقيبزرگمهر، منوچهر،  .۳
 .١٣٧٣طرح نو،  ، انتشارات، ترجمه اسماعيل سعادت، تهرانمونتنيبرک، پيتر،  .۴
 .۱۳۸۷هرمس،  ، انتشارات، تهرانتأملي در در باب يقين ويتگنشتاين: دليلي باور بيحجت، مينو،  .۵
، ترجمه احمد احمدي، تهران، نقد تفکر فلسفي غرب از قرون وسطي تا اوائل قرن حاضرژيلسون، اتين،  .۶

 .ق١٤٠٢حکمت، انتشارات 
 .۱۳۶۲نشر دانش اسالمي،  ،، قماحلكمة يةبداطباطبايي، محمد حسين،  .۷
 .۱۳۶۲مؤسسه نشر اسالمي،  ،، قمية احلكمةنها ـ ،ــــــــــــــ .۸
دفتر نشر فرهنگ  ،، بکوشش سيد هادي خسروشاهي، تهرانمجموعه رسائل ،ـ ــــــــــــــ .۹

 .۱۳۷۰اسالمي
انتشارات  ،، مقدمه و پاورقي مرتضي مطهري، تهرانروش رئاليسم اصول فلسفه و ،ـ ــــــــــــــ .۱۰

 . ۱۳۵۹ ،۳و  ۲و  ۱ج حکمت،

 .١٣66، ٢، جانتشارات حکمت ،، تهرانشرح مبسوط منظومهمطهري، مرتضي،  .١١
 .١٣6١انتشارات شريعت،  ،، تهرانشناخت  ،ـ ــــــــــــــ .١٢



     سال هشتم، شماره چهارم        

 1397بهار                          

80 

 

، پاييز و ٨و٧، ش ٢، سارغنون فصلنامه بديعي،، ترجمه منوچهر »برهان عالم خارج«مور، جرج ادوارد،  .١٣
 .١٣٧4زمستان 

 .۱۳۸۷انتشارات هرمس،  ،، ترجمه مالک حسيني، تهرانباب يقين در ويتگشتاين، لودويگ، .۱۴

 ::::منابع انگليسيمنابع انگليسيمنابع انگليسيمنابع انگليسي

1. Carr, Brian, “Truth” in An Encyclopedia of Philosophy, edited by G. H. R. Parkinson, 1988. 

2. Kant, Immanuel, Critique of  Pure Reason, trans. Norman Kemp Smith, London: Macmillan and 

Co Ltd, 1964. 

3. Moore, G. E., “Four Forms of Scepticism”, Analytic Philosophy: An Anthology, edited by A. P. 

Martinich and David Sosa, Massachusetts and Oxford: Blackwell, 2001. 


