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چكيده
از بحثهای مهم معرفتشناسي بحث از ساختار توجیه است .در این مسئله رهیافتهای گوناگوني وجود دارد که بي-
کرانگروی یکي از آنها است .این رهیافت از زمان ارسطو شناخته شده و همواره از طرف فیلسوفان مردود اعالم شده
است .ابنسینا نیز بهگونهای متفاوت با ارسطو ،با این رهیافت به مقابله برخاسته است .این اشکاالت ابنسینا بر
بيکرانگروی ،با رویکردی تحلیلي ـ انتقادی تبیین و نقد شده است .ابنسینا سه اشکال عمده بر این رهیافت وارد ميکند:
اول ،بيکرانگروی مستلزم این است که معرفتي حاصل نشود؛ دوم ،الزمۀ بيکرانگروی این است که بعضِ محصور مثل
کل حاصر باشد که محال است؛ سوم ،الزمۀ بيکرانگروی این است که بعضي از مبادی برهان غیرمعلوم باشد .اما
استداللهای ابنسینا بر سه پیشفرض استوار است که خود محل نزاعاند :اول ،توجیه از مفاهیم دارای مراتب نیست و
متواطي است؛ دوم ،استدالل منتقلکنندۀ توجیه است ،نه ایجادکنندۀ آن؛ سوم ،تسلسل استداللهای ما در صورتي به
معرفت ميانجامد که اجزای آن مترتّب بر یکدیگر باشند ،اجتماع در وجود داشته ،و دارای فعلیت باشند .افزون بر این،
استدالل دوم وی جدای از این پیشفرضها همچنان مخدوش است.

کليدواژگان
ساختار توجيه ،بیکرانگروي ،تسلسل ،مراتب توجيه ،استدالل

 .1تاریخ دریافت مقاله1398/9/24 :؛ تاریخ پذیرش نهایي1399/1/10 :
 .2دانشجوی دکترای فلسفه و کالم اسالمي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول) Motavalimorteza@ut.ac.ir
Mahdiazimi@ut.ac.ir
 .3استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمي دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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بيانمسئله
از بحثهای مهم معرفتشناسي بحث از توجیه است .بحثهای مربوط به توجیه در سه محور دنبال
ميشود :تحلیل توجیه ،منابع توجیه ،ساختار توجیه .در بحث ساختار توجیه گفته ميشود از آنجا که باورهای
ما با یکدیگر مرتبطاند ،بدینصورت که برخي ،برخي را توجیه ميکنند و برخي از برخي استنتاج ميشوند
و توجیه خود را از باوری دیگر ميگیرند ،باید دید مجموعۀ باورهای ما چه ساختاری دارند .آیا در این
ارتباط توجیهي به باورهایي ميرسیم که برای توجیه خود به باورهای دیگر نیازی ندارند ،حال یا بهطور
بافتاری مبنایياند ،درحاليکه خود فاقد مؤید ادلهای هستند ،یعني افراد درگیر در آن بافت پژوهشي آنها را
بهعنوان پایه مفروض ميگیرند( )contextualismیا نه با وجود اینکه مبنایياند توجیه دارند ،حال یا
خود موجهاند و یا توجیه آنها غیر باوری است ،یعني توجیه خود را بهطور مستقیم از منابع توجیه و معرفت
همچون ادراک حسي ميگیرند()foundationalism؟ یا اینکه باورها به صورت دوری توجیهکنندۀ
یکدیگرند و بر اساس تقریر جدیدتر آن ،باورها چون عضو مجموعهای منسجم از باورها هستند،
موجهاند()coherentism؟ یا اینکه هر باوری برای توجیه خود به باوری دیگر نیاز دارد و این سلسله
همینطور ادامه دارد و هرچه در این سلسله پیش برویم تضمین بیشتری برای باور خود
داریم()infinitism؟ یا اینکه باید مشکلۀ تسلسل را بپذیریم و همچون شکاکان توجیه استنتاجي را
محال بدانیم و یا حداقل بگوییم چنین توجیهي در اختیار ما نیست()skepticism؟ (موزر و دیگران1387 ،؛
همو ،1392 ،ص315ـ 323؛ Audi, 1993؛ .)Aikin, 2011

چنانکه ميبینیم بيکرانگروی یکي از رهیافتها در مسئلۀ ساختار توجیه( the structure of

 )justificationاست .این دیدگاه از زمان ارسطو بهخوبي شناخته شده بود و البته هماره از طرف فیلسوفان
مردود اعالم ميشد .دلیل این بياعتنایي به بيکرانگروی بسا که ارسطو باشد؛ همو که به نفع مبناگروی
استدالل کرده و علیه بيکرانگروی سه اعتراض را مطرح ساخته است .1 :بيکرانگروی بهطور صحیح
اعمال معرفتي ما را توصیف نميکند ،اما مبناگروی بهخوبي به توصیف اعمال معرفتي ما ميپردازد؛  .2اذهان
محدود ما قادر به تولید یا بهچنگآوردن مجموعهای نامحدود از ادله نیست؛  .3بيکرانگروی گزارش مناسبي
از اینکه چطور توجیه ،تولید و از طریق استدالل مناسب منتقل ميشود ،عرضه نميکند؛ اما مبناگروی به
خوبي به این امر ميپردازد .البته در این اواخر اندک توجهي به بيکرانگروی شده است ،چنانکه چارلز پیرس1
نیز بدان بياعتنا نبوده است(.) Turri & Klein, 2014, P.3-5
ابنسینا ،بهگونهای متفاوت با ارسطو به مقابله با این رهیافت برميخیزد .اشکاالت او بر بيکرانگروی
 .1چارلز پیرس( )1839-1914()Charles Sanders Pierceفیلسوف آمریکایي و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم.
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دربارۀ ساختار توجیه با رویکردی تحلیلي ـ انتقادی تبیین و نقد ميشود .تالش او در این سیر به
سرانجام مطلوب نميرسد یا به تعبیر دقیقتر ،او در رسیدن به مقصود همچنان راه زیادی در پیش دارد.
بیانات ابنسینا دربارۀ ساختار توجیه درواقع دو بخش اثباتي و نفيای دارد .او در بخش اثباتي به نفع
مبناگروی استدالل ميکند و از طریق استحالۀ دور و تسلسل ،درستي این رهیافت را نشان ميدهد.
شیخالرئیس در بسیاری از آثار خود به این جنبۀ اثباتي پرداخته است(ابنسینا1404 ،هـ الف ،ص29ـ30؛ همو،
1404هـ ج ،ص7ـ 8؛ همو ،بيتا ،ص .)104ابنسینا در بخش نفيای معموالً به مقابله با شکاکان
ميپردازد(همو1404 ،هـ الف ،ص49ـ  .)54او در فصل اول از مقاله دوم برهان شفا ـ تا آنجا که ما یافتهایم
تنها در همین موضع ـ به مقابله با دو گروه مينشیند :مبطل برهان ،و کسي که معتقد است مبادی
برهان به صورت دوری تبیین ميشود(انسجامگرو) .پژوهشهای پیشین اوالً بیشتر معطوف به جنبۀ
اثباتي دیدگاه ابنسینا هستند؛ ثانیاً بیشتر مقابلۀ ابنسینا با شکاکان را مطمحنظر دارند؛ ثالثاً کمتر به
بررسي نقادانۀ بیانات ابنسینا از چشمانداز مطالعات معاصر پرداختهاند(خادمي و حسیني1393 ،؛ قوامصفری،
1380؛ همو1381 ،؛ محمدزاده)1387 ،؛ اما ما درصددیم تا جنبۀ نفيای دیدگاه ابنسینا را در برابر بيکرانگرو
ـ هرچند تیر انتقاد ابنسینا به هر دو گروه شکاکان و بيکرانگروان اصابت ميکند ـ اوالً با توجه به
اختالف نسخهها تقریر دقیق کنیم؛ ثانیاً از چشمانداز مطالعات معاصر به بررسي نقادانۀ آن بنشینیم.
سابقۀ تاریخي و آراء مختلف در این مسئله ،که مسئلهای معرفتشناختي و بنیادی است ،اهمیت این
پژوهش را روشنتر ميسازد ،چنانکه این امر که جوالنگاه شکاکان درواقع در همین مسئلۀ ساختار
توجیه است نیز نشان از ضرورت این مسئله دارد.

اشكاالت ابنسينا بر بیکرانگروي
ابنسینا در برهان شفاء ـ و تا آنجا که ما یافتهایم تنها در برهان شفاء ـ به بحث با بيکرانگروان
مينشیند .او در فصل اول از مقالۀ دوم ميگوید :از این مطلب باطل که «هر چیزی با برهان روشن
ميشود» دو رأی حاصل شده است :یک ،رأیي که برهان را باطل ميکند؛ دو ،رأی کسي که بر این
است مبادی برهان به صورت دوری تبیین ميشوند .سپس به تفصیل این دو رأی را اینگونه توضیح
ميدهد« :قائالن به رأی نخست چنین احتجاج کردهاند که چون مطلوبِ به برهان با مقدماتي که باید
از آن روشنتر باشند تبیین ميشود ،الزم است تبیین این مقدمهها قبل از مطلوب به برهان ،با مقدماتي
که باید از آن روشنتر باشند صورت پذیرد .پس الزم است تبیین این مقدمههای اخیر نیز وابسته به
اقامۀ برهان باشند؛ ازاینرو باید پیشتر مقدماتي روشنتر از آن در کار باشد ،مقدماتي که آنها نیز ازپیش
تبیین شدهاند .این امر مستلزم آن است که اقامۀ برهان بر یک چیز یا متوقف بر بينهایت برهان باشد

  114دوفصلنامه علمي حکمت سینوی /سال بیست و چهارم /بهار و تابستان  /1399شماره 63

که محال است ،یا متوقف بر امری باشد که بدون تبیین مسلم انگاشته ميشود که در این صورت غیر
بیّن خواهد بود ،زیرا آنچه مبتني بر غیر بیّن باشد خود ،غیر بیّن خواهد بود؛ ازاینرو ،آنچه تبیین نميشود
مبدأ بیان نیز نخواهد بود؛ بنابراین راهي برای اقامۀ برهان بر چیزی وجود ندارد .قائالن به رأی دوم
نیز پس از روبهرو شدن با احتجاج باال ناگزیر گفتند که براهین ،مبادی اولي دارند .بهعالوه ،از پیش هم
وضع کرده بودند که هر چیزی با برهان تبیین ميشود .پس بهناچار گفتند که برهان بر مبادی از
خودشان است و مبادی به صورت دوری یکدیگر را توجیه ميکنند .ایشان گمان کردند که با این بیان
هر دو وضع خود را ـ یعني اینکه برهان موجود است و هر چیزی برهان دارد ـ حفظ کردند و از مشکل
تسلسل بينهایت مبادی رهایي جستند»(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص117ـ  .)118تا اینجا ابنسینا تقریباً همان
بیانات ارسطو در تحلیالت ثانیه را آورده است( 1بدوی1980 ،م ،ج ،2ص337ـ 338؛ Aristotle, 1995,
 ،)P.269اما در مقام اشکال به رأی نخست که محل بحث ما است ،بهگونهای متفاوت از ارسطو به
بحث مينشیند.
شاید اشکال شود که ابنسینا در مقام ردّ شکاکان است نه ردّ بيکرانگروان ،چنانکه خود ،گروه
نخست را مبطل برهان دانست .یعني گروه نخست از طرفي معرفت را تنها از راه برهان ممکن ميدانند
و از طرف دیگر راهي برای اقامۀ برهان بر چیزی باز نميگذارند ،و این در حقیقت همان انکار معرفت
است .در پاسخ ميگوییم :شکاکان و بيکرانگروان در این امر مشترکاند که هر دو قائل به تسلسلاند،
جز اینکه شکّاکان تسلسل را مانعي در راه حصول معرفت ميدانند و بيکرانگروان تسلسل را مانع نیل
به معرفت نميدانند .ابنسینا هم همین امر مشترک میان این دو رهیافت ـ یعني تسلسل و اینکه هر
علمي با برهان حاصل ميشودـ را آماج اشکاالت خود قرار ميدهد.1
ابنسینا سخن خود را اینچنین آغاز ميکند :اینکه هر علمي با برهان حاصل ميشود ،باطل است؛
زیرا:
بخش اول:
مقدمه اول :یا همه چیز مجهول است یا چیزی وجود دارد که معلوم است؛
مقدمه دوم :اما شق اول باطل است ،زیرا اگر همه چیز مجهول باشد ،این قول ما که «همه چیز
مجهول است» معلوم نخواهد بود؛
بنابراین چیزی وجود دارد که معلوم است .حال:

 .1ارجاع به ترجمۀ عربي کهن اثر ارسطو برای اشاره به این نکته است که نسخۀ در دست ابنسینا در این بحث همانند نسخۀ دارج
است؛ بنابراین بیانات ابنسینا در این موضع افکار خود او است ،نه بیانات ارسطو که در نسخۀ کنوني افتاده است.
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بخش دوم:
مقدمه اول :یا همۀ امور معلوم با برهان معلوماند یا چنین نیست ،و برخي بدون برهان یعني بهخودی
خود معلوماند؛
مقدمه دوم :اما شق اول باطل است ،زیرا اگر همۀ امور با برهان معلوم شوند ،الزم ميآید که هر
برهاني نیز با برهان معلوم شود و این محال است(زیرا چنانکه در توضیح رأی اول گذشت مستلزم این
است که معرفتي حاصل نشود)؛
بنابراین برخي از معلومات ما بهخودیخود معلوماند(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص )118
بیان اول ابنسینا ،همانگونه که روشن است ،با تنها بیان ارسطو در این موضع متفاوت است .ارسطو
ميگوید« :هر علمي برهاني نیست ،بلکه بيواسطهها برهان ناپذیرند و ضرورت این امر روشن است ،زیرا
اگر فهم اموری که متقدماند و برهان بدانها وابسته است ،ضروری است ،و این واسطهها زماني به پایان
ميرسند ،الزم است این بيواسطهها برهانناپذیر باشند»(بدوی1980 ،م ،ج ،2ص338؛ Aristotle, 1995,
 .)P.269چنانکه این بیان اول ابنسینا ،باز هم ،متفاوت است با سه اشکال عمده ارسطو که در مقدمه ذکر
آن رفت .به همین ترتیب ،دو بیان دیگر ابنسینا نیز با بیانات ارسطو متفاوتاند ،چنانکه خواهد آمد.
از بیان دوم ابنسینا ميتوان چند تقریر ارائه داد .یک تقریر این است:
مقدمه اول :برهان از طریق حدود وسط میان اصغر و اکبر صورت ميگیرد؛
مقدمه دوم :ممکن نیست میان هر دو حد وسطي به تعداد حدود وسط دو طرف اول ،حد وسط باشد؛
زیرا در هر ترتیب عددی ،خواه متناهي باشد خواه نامتناهي ،باید یکي در پيِ دیگری آید؛
مقدمه سوم :اگر مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط باشد ،باید بین هر دو حد وسط به تعداد حدود
وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند ،حد وسط باشد؛
مقدمه چهارم :اگر بین هر دو حد وسط به تعداد حدود وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند،
حد وسط باشد ،در این صورت الزم ميآید آن بعضي که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد
که حاصر است؛
مقدمه پنجم :اگر آن بعضي که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد که حاصر است ،خلف
الزم ميآید ،زیرا خالف مقدمه دوم است؛
مقدمه ششم :تالي باطل است؛
بنابراین مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط نیست.
تقریر دیگر که در نظر ما بر تقریر پیشین برتری دارد ،این است:
مقدمه اول :اگر مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط باشد ،باید بین هر دو حد وسط به تعداد حدود

  116دوفصلنامه علمي حکمت سینوی /سال بیست و چهارم /بهار و تابستان  /1399شماره 63

وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند ،حد وسط باشد؛
مقدمه دوم :اگر بین هر دو حد وسط به تعداد حدود وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند،
حد وسط باشد ،در این صورت الزم ميآید آن بعضي که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد
که حاصر است؛
مقدمه سوم :اگر آن بعضي که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد که حاصر است ،خلف
الزم ميآید ،زیرا بدیهي است که کل از جزء بزرگتر است؛
مقدمه چهارم :تالي باطل است؛
بنابراین مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط نیست.
در بعضي نسخ نیز عبارت «و هذا خلف» وجود ندارد که در این صورت عبارت ،سرراستتر خواهد
بود و صورت منطقي استدالل به این صورت:
مقدمه اول :اگر مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط باشد ،باید بین هر دو حد وسط به تعداد حدود
وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند ،حد وسط باشد؛
مقدمه دوم :اگر بین هر دو حد وسط به تعداد حدود وسط میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند ،حد وسط
باشد ،در این صورت الزم ميآید آن بعضي که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد که حاصر است؛
مقدمه سوم :تالي باطل است؛
بنابراین مثالً بین ب و ج بينهایت حد وسط نیست.
عبارت ابنسینا چنین است:
« ...چگونه هر چیزی دارای برهان است ،در حالي که دانستي که براهین با واسطههای میان دو حد
ميباشد ،و ممکن نیست که میان هر دو واسطهای نیز به تعداد واسطههای دو طرف اول واسطه باشد :زیرا
در هر ترتیب عددی ،خواه متناهي خواه نامتناهي ،گریزی از آمدن یکي در پي دیگری نیست .پس هرگاه
مثالً بین ج ،ب بينهایت واسطه باشد ،دو محال الزم ميآید :یکي اینکه میان هر دو واسطهای به تعداد
واسطههای میان دو طرف در اینکه نهایتي ندارند واسطه باشد ،که در این صورت بعضي که از دو جانب
محصور و دارای ترتیباند ،همچون کل حاصر خواهد بود ـ و این خلف است»(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص.)118
بیان سوم ابنسینا این است که:
مقدمه اول :مبادی برهان معلوماند؛
مقدمه دوم :هر یک از حد وسطها ،اگرچه به سمت بينهایت ميروند ،از دو سو دو همسایه خواهند داشت؛
مقدمه سوم :روشن است که بین آن حد وسط و همسایهاش واسطهای نیست؛
مقدمه چهارم :بنابراین بعضي از مقدماتي که در وسطاند حد وسط ندارند ،درحاليکه از مبادی برهاناند؛
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مقدمه پنجم :و وضع شده بود که هر علمي دارای حد وسط است؛
بنابراین بعضي از مبادی برهان غیرمعلوماند و این خلف است(ابنسینا1404 ،هـ ب ،ص.)118

بررسی اشكاالت ابنسينا
در ابتدا تمهید سه امر الزم است:
 .1در دوران معاصر یکي از ویژگيهای مفهوم توجیه معرفتي این است که توجیه دارای مراتب است
و باور یا گزاره ميتواند کمتر یا بیشتر ،قویتر یا ضعیفتر موجه باشد( .)Alston, 1985, P.59این ویژگي
به طور ملموستر بهویژه در نظریههای قرینهگروانۀ توجیه مشاهده ميشود که بسته به اینکه شواهد و
قرائن در دسترس از چه نوعي(قوی یا ضعیف) یا چه اندازه(کم یا زیاد) باشد ،توجیه شخص در باور به
گزاره متغیر خواهد بود .در مقابل ،احتمال دیگر این است که بگوییم توجیه از مفاهیم دارای مراتب
نیست ،بلکه امر تنها دائر بر این است که باور یا گزاره توجیه دارد یا ندارد ،و به تعبیری توجیه را از
مفاهیم متواطي بدانیم ،چنانکه بر اساس قول اول توجیه از مفاهیم مشکّک خواهد بود.
 .2آیا با استدالل ،توجیه منتقل( )transferميشود یا نه ،ایجاد( )generateميشود؟ مبناگروان
معموالً استدالل را منتقلکنندۀ توجیه به باور ميدانند؛ اما فرض دیگر این است که استدالل فرآیندی
است که توجیه را ایجاد ميکند .بيکرانگروان معموالً بر این رأی رفتهاند که استدالل فرآیندی است که
نوع مهمي از توجیه ـ توجیه افزونشده یا افزایشیافته ـ را ایجاد ميکند .تفاوت در اینجا آشکار ميشود
که بنابر رأی بيکرانگروان توجیه باور به هنگام تدارک دلیل افزون ميشود ،هرچند برای خود این ادله
هنوز دلیلي تدارک نشده باشد؛ یعني مثالً اگر  Rدلیلي برای  Qباشد ،آنگاه  Rميتواند توجیه  Qرا افزون
کند ،هرچند توجیه  Rهنوز افزون نشده باشد(.)Turri & Klein, 2014, P.2-3
 .3تسلسل در معنای عام یا مطلقش عبارت است از ترتیب امور غیرمتناهي .این معنای عام را گاهي
چهار قسم کردهاند به این صورت که اجزاء سلسله یا اجتماع در وجود ندارند همچون تسلسل حوادث ،یا
اجتماع در وجود دارند .قسم دوم خود دو قسم دارد بدین صورت که یا بین آنها ترتّبي نیست همچون
تسلسل در نفوس بشری ،یا میان آنها ترتّب وجود دارد .قسم دوم خود دو قسم دارد ،بدینصورت که یا
ترتّب اجزاء طبیعي است ،همچون تسلسل در علل و معلوالت و صفات و موصوفات مترتّب موجود ،یا این
ترتّب وضعي است ،همچون تسلسل در اجسام(جرجاني ،1370 ،ص25؛ تهاوني1996 ،م ،ص429؛ میرک بخاری،
 ،1353ص .1)192مالصدرا نیز در بحث اینکه واجب ماهیت ندارد ،چهار قسم عددی ،الیقفي ،ترتّبي ،و
« .1ترتیب امور غیرمتناهي» که در معنای عام تسلسل گذشت به معنای مجموعۀ بينهایت است و در آن ترتّب به معنای «یکي در
پيِ دیگری آمدن» که در یکي از اقسام ملحوظ بود ،بیامده است.
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تکافئي را برای تسلسل ميآورد ،ولي توضیحي در مورد آنها نميدهد(مالصدرا ،1383 ،ج ،1ص .)125گاهي
نیز التناهي را به فعلي و الیقفي تقسیم ميکنند .فعلي آن است که شيء بالفعل ،به عدم تناهي متصف
شود و در نفساألمر حدی نداشته باشد .الیقفي آن است که شيء ،اگرچه بالفعل دارای حد است ،لکن در
آن حد متوقف نميشود ،بهطوریکه از آن تجاوز نکند بلکه هرگاه عقل از آن تجاوز کند زیاد ميشود،
همچون اعداد یا معلومات و مقدورات الهي(لکهنوی ،بيتا ،ص3ـ .)4حکما تسلسلي را محال ميدانند که سه
شرط فعلیت اجزاء ،اجتماع در وجود اجزاء ،و ترتّب میان آنها فراهم آید(طباطبایي1415 ،هـ ،ص ،1)167یعني
قسم سوم از تسلسل در تقسیم اول یا قسم اول از تسلسل در تقسیم دوم را محال ميدانند.
حال با توجه به این امور به بررسي اشکاالت ابنسینا ميپردازیم .در بخش اول از بیان اول ،ابنسینا
شکاکیت مطلق را ردّ ميکند ،بدینصورتکه قول بدان خود متناقض و ناسازگار است .شکاکان به این
اشکال عکسالعملهای مختلفي نشان دادهاند ،مثل اینکه :هیچ چیزی نميتواند دانسته شود حتي این
واقعیت که «هیچ چیزی نميتواند دانسته شود» ،و اینکه :ما به اینکه «هیچ چیزی نميتواند دانسته شود»
معرفت نداریم ،اما بهگونهای موجه باور داریم که هیچ چیزی را نميشود دانست و ميدانیم که باور موجه
اعم است از معرفت ،و اینکه :هیچ چیزی نميتواند دانسته شود مگر این واقعیت که «هیچ چیزی نميتواند
دانسته شود»(شمس ،1397 ،ص406ـ .)410ایشان در بخش دوم از بیان اول درصدد ردّ این است که «همۀ
امور با برهان معلوماند» ،اما در ردّ آن تنها ميگوید« :اگر همۀ امور با برهان معلوم شوند ،الزم ميآید که
هر برهاني نیز با برهان معلوم شود و این محال است»؛ زیرا چنانکه در توضیح رأی اول گذشت این امر
مستلزم آن است که معرفتي حاصل نشود .اما از این بیان برميآید که پیشفرض ابنسینا این است که
توجیه ،که مفهومي است متواطي ،با استدالل منتقل ميشود و نه چنانکه بيکرانگروان ميگویند با
استدالل نوعي از توجیه ـ توجیه افزون شده یا افزایش یافته ـ ایجاد ميشود و هرچه بر استداللها
افزوده شود توجیه ما در باور به گزاره بیشتر ميشود .درحاليکه این پیشفرض ابنسینا خود محل بحث
است .به تعبیر دیگر او ميخواهد بگوید ما هرچه در زنجیرۀ باورها به عقب برگردیم و استدالل بیاوریم،
از آنجا که این باورهای متقدم بهنحو مشروط موجهاند نه به نحو بالفعل ،هیچگاه به توجیه نخواهیم رسید.
و این در حالي است که این فرض هم محتمل است که با هر استدالل توجیه ایجاد شود و هرچه در
زنجیرۀ استدالل پیشروی شود توجیه باور افزون خواهد شد.
مفروض بیان دوم ابنسینا این است که تسلسل علوم ما تسلسل بالفعل است که اجزای آن فعلیت
دارند و دارای ترتّب و مجتمع در وجودند؛ درحاليکه فرض دیگر این است که تسلسل علوم ما به

 .1اگرچه بعضي برای تسلسل محال دو شرط ترتب اجزاء و اجتماع در وجود اجزاء را ذکر کردهاند(دیرباز و صیدی.)1393 ،
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صورت بالقوه باشد ،یعني در هر زماني آنچه محقق است محدود است ،اگرچه همچنان امکان پیشروی
سلسله وجود دارد؛ چنانکه بيکرانگروان معموالً به این رأی رفتهاند .در اینجا ارتباط اموری که
تمهیدشان گذشت نیز روشن ميشود؛ زیرا معموالً کسي تسلسل میان علوم ما را بالفعل لحاظ ميکند
که در امر اول توجیه را بدون مراتب بداند و در امر دوم توجیه را با استدالل ،منتقلشونده شمارد .اما
کساني چون بيکرانگروان معموالً تسلسل میان علوم ما را بالقوه ميدانند ،یعني در هر زمان تنها شمار
محدودی از علوم ،زنجیرسان به یکدیگر مرتبطاند ،اگرچه همچنان ميتوان این زنجیره را با استدالل
افزود و در باورها توجیه ایجاد کرد و توجیه پیشین را بیشتر کرد .اما جدای از پیشفرضها که محل
بحثاند ،استدالل در بیان دوم نیز مخدوش است ،زیرا مقدمهای که ميگوید« :اگر آن بعضي که
محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد که حاصر است ،خلف الزم ميآید (در یک تقریر) یا اینکه
بعضِ محصور و دارای ترتیب مثل کلي باشد که حاصر است ،باطل است (در تقریر دیگر)» باطل است
و خلف و باطلي الزم نميآید ،زیرا در نامتناهي ،چنانکه کانتور به اثبات ميرساند ،محال نیست که کل
با جزء مساوی باشد .نظریۀ مجموعههای کانتور امروزه اساس ریاضیات است(استیوارت و تال،1371 ،
ص259ـ .)262حتي اگر قضیۀ کانتور را هم نپذیریم ،باز هم استدالل در بیان دوم ،چنانکه بعضي از
متأخران گفتهاند ،مخدوش است؛ زیرا مقدمهای که ميگوید« :اگر بین هر دو حد وسط به تعداد حد
وسطهای میان دو طرف ،در اینکه نهایتي ندارند ،حد وسط باشد ،در این صورت الزم ميآید آن بعضي
که محصور است و دارای ترتیب ،مثل کلي باشد که حاصر است» ،صحیح نیست ،زیرا اگرچه بعض
محصور با کل حاصر ،در این وصف مشترکاند که هر دو بينهایتاند ،اما از این امر الزم نميآید که
تعداد آنها هم یکي باشد و تماماً هم مثل هم باشند .به تعبیر دیگر میان نامتناهيها هم اختالف متصور
است؛ مثالً ما ميدانیم که سلسلۀ اعداد زوج نامتناهي است و همچنین ميدانیم که سلسلۀ اعداد طبیعي
نامتناهي است ،اما آیا از این وصف مشترکي که دارند ميتوان نتیجه گرفت که آنها تماماً برابرند؟(مصباح
یزدی ،1384 ،ج ،2ص.)16

بیان سوم ایشان نیز خالي از اشکال نیست ،زیرا در مقدمۀ سوم تنها در صورتي ميتوان گفت «روشن
است که بین آن حد وسط و همسایهاش واسطهای نیست» و از آن نتیجه گرفت «بعضي از مقدماتي
که در وسطاند حد وسط ندارند» که سلسله را بالفعل لحاظ کرده باشیم ،سلسلۀ بالفعلي که صلب بوده
تغییرپذیر نیست؛ اما آیا نميتوان برای همان حد وسطي که در کنار همسایهاش است در مرحلۀ بعد حد
وسطي دیگر آورد؟
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نتيجهگيري
ابنسینا سه اشکال عمده بر بيکرانگروی در باب ساختار توجیه ،یعني این قول که هر باوری برای
توجیه خود به باوری دیگر نیاز دارد و این سلسله همینطور ادامه دارد و هر چه در این سلسله پیش
برویم تضمین بیشتری برای باور خود داریم ،وارد کرده است .اول اینکه بيکرانگروی مستلزم این
است که معرفتي حاصل نشود .دوم اینکه الزمۀ بيکرانگروی این است که بعضِ محصور مثل کلِ
حاصر باشد و این محال است .و سوم اینکه الزمۀ آن این است که بعضي از مبادی برهان غیر معلوم
باشند .در مقام بررسي گفتیم که این بیانات مبتني بر سه پیشفرضاند :اول اینکه توجیه از مفاهیم
دارای مراتب نبوده متواطي ميباشد .دوم اینکه استدالل منتقلکنندۀ توجیه از مقدمات به نتیجه است
و نه ایجادکنندۀ توجیه ،به این صورت که با هر استدالل ،توجیهِ افزونشده یا افزایشیافته در نتیجه
ایجاد ميشود .سوم اینکه تسلسل علوم ما اگر بخواهد به معرفت بیانجامد باید به این صورت باشد که
اجزای آن مترتب بر یکدیگر بوده ،اجتماع در وجود داشته ،و دارای فعلیت باشند .اما بيکرانگروان این
پیشفرضها را نميپذیرند و بنابراین اختالف ابنسینا با بيکرانگروی اختالفي مبنایي است ،نه بنایي.
یعني ابنسینا یا مدافع امروزی او باید در آن مبناها با بيکروانگروان وارد بحث شوند و در صورت
امکان آنها را ابطال کنند .جدای از این پیشفرضها استدالل دوم او همچنان مخدوش است ،زیرا یا
قضیه کانتور را ميپذیریم و ميگوییم :تساوی کل و جزء در نامتناهي محال نیست ،یا آن را نميپذیریم
و ميگوییم :از اینکه بعضِ محصور با کلِ حاصر در وصفي چون التناهي مشترک باشند الزم نميآید
که تماما مثل بوده و تعداد آنها هم برابر باشد ،چنانکه مجموعۀ اعداد زوج با مجموعۀ اعداد طبیعي در
وصف التناهي مشترکاند ،اما آیا این دو مجوعه با هم برابرند؟
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