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ساختار منطقی فلسفه های اشراقیهشت



مقدمه

انساِن کوشا و فرارونده، هنگامی که بداند اگر خود را به خطر نیفکند، 
آنچه به آن مشتاق است از دست خواهد رفت و دیگر به او نخواهد 
رسید، خود را میان خطر می افکند. او در آن هنگام می بیند که اگر خطر 
کند، شاید به آن هدف برسد؛ یا اینکه مردم شهر، بی تردید، روزی به آن 
هدف دست خواهند یافت، خواه او ُمرده باشد یا زنده. و می بیند که اگر 
زنده بماند، همراه مردم از خوبی های به دست آمده بهره خواهد بُرد و اگر 
بمیرد، مردم شهر از آن بهره مندخواهند شد. و او در هر صورت، به خاطر 
آن فراروندگی درونی اش و به خاطر جانی که اکنون پیشکش می کند، 

رستگار می شود.
ابونصرفارابی، فصول منتزعه، فصل 79

1
براي آن ها با فلسفه دوستند، درست نگاه كردن به جهان، يك دغدغة مهم 
است. فلسفه به ما مي آموزد كه بايد پيوسته در نگاهمان به جهان بازنگري 
كنيم؛ به ما گوشزد مي كند كه در هر بار نگريستن در جهان مي توان جهان 
تازه اي را مشاهده كرد يا چيز تازه اي در جهان پيشين يافت. فلسفه ما را 
در اين راه دشوار و شگفتي زا مي اندازد كه هيچ نگرشي به جهان را از پيش، 
محكوم به ناكارآمدي نكنيم؛ در برابر هر نگرشي درنگ كنيم و از آن منظر 
هم جهان را ببينيم و از آن جهان به حيرت افتيم و باز آن منظر را ارزيابي 
و نقادي كنيم. تا اندیشة فلسفی ادامه دارد، بازنگري در برداشتمان از جهان 
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متوقف نخواهد شد. آنچه اين نوشتار را به راه انداخته، پافشاري فلسفه 
بر درنگ كردن در نگرش هاي متفاوت به جهان است. هرچه نگرشي به 
جهانْ غريب تر و با نگاه ما به جهانْ ناآشناتر باشد، ايستادن در برابر او و 
گفت وگو كردن با او دشوارتر خواهد بود. اما اگر بخواهيم شاگرد فلسفه 
باشيم، چاره اي جز گستردن منظرمان به جهان نداريم: بايد بكوشيم از منظر 

ديگران به جهان بنگريم و به صداهاي ديگر هم گوش سپاريم. 
در  قضا،  از  شود،  ديده  است  قرار  نوشتار  اين  در  كه  ديگري  منظر 
جغرافيايی نزديك به ما ظهور كرده است؛ اما در نگاه فلسفي مان به جهان، 
مرزهاي  در  كه  است  كساني  ميراث  اشراقي«  »اندیشة  دوريم.  او  از 
به يونانيان و متفكران مغرب زمين  به ما نسبت  جغرافيايي نزديك تري 
مي زيسته اند؛ اما مرزهاي جغرافيايي راه ما را به سوي فهم اين فلسفه ها 
نزديك نكرده است. ميان نگاه ما به جهان و نگاه اشراقي به هستي، تفاوت 
از زمين تا آسمان است. پرسشِ نهفته در پس اين پژوهش اين بود كه اين 
فلسفه ها به  راستي چيستند و چگونه بايد/مي توان آن ها را فهميد. هنگام 
مواجهه با متونِ به اصطالح اشراقي )چه متن هاي مكتوب، چه آثار هنري 
مصور يا موسيقايي يا شاعرانه( غرابت تصويري كه اين متون از جهان 
ترسيم مي كنند و ناسازگاري شان با ساختارهاي معتبر انديشه نزد ما، به 
اين پرسش ها دامن مي زند كه اين نظر به جهانْ از كدام منظر است؟ بر چه 
اساس معرفت شناسانه ای مي توان اين نظرگاه را توجيه كرد؟ و آيا اصالً اين 

نظرگاه بايد مهم و جدي گرفته شود؟
وقتي متون اشراقيان را مي خوانيم با جهاني روياروي مي شويم كه محتوا 
و ساختارش شباهت چنداني با جهان تجربه هاي روزمره ما ندارد. حتي زبان 
اين متون هم براي ما غريب و دشوار است. از منظر متعارف شايد بهتر باشد 
اين متون را ميان متون ادبي و عرفاني بگذاريم و از آن ها بگذريم. اما فلسفه 
چنين بي تأمل عبوركردنی را روا نمي دارد. پس مي توان در برابر دشواري فهم 
اين فلسفه ها ايستاد و كوشيد درون مايه واقعي آن ها را مشاهده كرد. تنها پس 
از اين است كه فلسفه به ما اجازه مي دهد درباره اين نگرش داوري كنيم. 
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اين نوشتار كوششي است در راستاي پژوهش های معاصر كه مي خواهند 
خوانشی دقيق تر و معياری ظريف تري براي نقادي بخشي از فلسفه اسالمي 
به دست دهند. در اين تحقيق بررسي خواهد شد كه فلسفه های اشراقی 
اسالمی با چه منطقي همراه اند. كشف منطق در جايگاه بخشي از هر نظام 

بزرگ فلسفي در نقادي منصفانه تر آن تفكر به كار خواهد آمد.

2
مسأله اصلی اين نوشتار اين است كه متافيزيك اشراقی چه منطقی به بار 
ناگزير، مسائل ديگری را پيش می كشد: آيا  می آورد. طرح اين مسأله، 
منطق بر متافيزيك استوار است؟ و آيا تغيير متافيزيك می تواند بر منطق اثر 
بگذارد؟ اگر منطق يك دانش صوری فارغ از هرگونه ماده ای است، تغيير 
متافيزيك نبايد در او اثری داشته باشد. اگر منطق با تغيير متافيزيك تغيير 
كند، آنگاه به نسبيت منطق و انديشه نزديك می شويم. در اين صورت بايد 
پرسيد با باور به نسبيت منطق، چگونه مي توان اصالً سخني گفت؟ اگر 
معيار داوري و سنجش باورها منطق است، نسبي شدن منطقْ امكان هر 
فهم و گفت وگويي را از ميان خواهد برد ــ اگر اين نوشتار منطق را نسبي 

بداند، نبايد بخواهد كسي او را بفهمد و نبايد نوشته شود.
نسبي است و  بگويد منطق   نيست كه  نوشتار در پي آن  اين  مسلماً 
بنابراين، منطق ارسطويي و منطق سنتي فقط در جهان خودشان معتبرند. 
ما هرگز نمي توانيم از سنگيني جبري كه منطق ارسطويي بر انديشه در هر 
جهان ممكني تحميل مي كند، رهايي يابيم. هرگز نمي توانيم در هيچ جهاني 
تصور كنيم دو نقيض با هم جمع شوند يا به خيال آوريم كه يك چيز هم 
باشد، هم نباشد. نمي توان فكر كرد، حتي در يك جهان بسيار متفاوت، كه 
3 از 2 كوچك تر باشد، در حالي كه مجموعي از 2 و 1 است. نمي توانيم 
معنادار  بگوييم و سخنمان  منطق سنتي سخن  با  معارض  قالب هاي  در 
باشد. اين اصل هاي بنيادين در واقعيتي ريشه دارند كه با تغيير نگرش و 
ـ احتماالًـ در هيچ جهان ممكني تغيير نمي كند. در اين  تغيير متافيزيك و 
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نوشتار قرار نيست بگوييم متافيزيك متفاوت، منطق رسمي را از رسميت 
مي اندازد؛ همچنان  كه نسبيت فيزيكي و رياضيات متفاوت مبتني بر آن، 
موجب انقضاي رياضيات متعارف نمي شود، يا همان طور كه هندسه هاي 
غيراقليدسي، هندسه  اقليدسي را نفي نمي كند. منطق رسمي به قوت خويش 
باقي است و ما بر اساس معيارهاي او گفتارمان را نظم می دهيم. منطق 
رسمي، امری تجربي و مادي )وابسته به محتوا( نيست كه با تغيير ماده  
تغيير كند. بيشتر بخش هاي منطق رسمي و ارسطويي، صوري است؛ پس با 
تغيير محتواي متافيزيك تغيير نمي كند. منطق صوري قابل گسترش است 
و تا امروز هم از همه سو گسترش يافته است. امروز از ارزش هاي صدق 
تا صورت بندي هاي گزاره ها و قواعد استنتاج، همگي در حال توسعه و 
بازبيني اند. اين همه، منطق قديمي را از اعتبار نينداخته؛ بلكه آن را ارتقا 
داده است. اين را در فصل نخست مرور خواهيم كرد. در فصل دوم اين 
نوشتار توضيح می دهم كه دعاوي محققان علوم تجربي و انساني دربارة 
نسبيت منطق، به اين معناي منطق و ساحت صوري منطق مربوط نمي شود. 
منطق مورد نظر آنان تجربي است و در تحليل نهايي معلوم مي شود كه 
تفاوت هاي منطقي در استدالل  كردن افراد، تفاوت در صورت بندي هاي 
بعدي است، نه در اصل استدالل. در عين حال، نتايج بررسی های تجربي 

در اين زمينه براي توسعة منطق )نه نقض آن( راهگشاست.
پس منظور از منطق مبتني بر متافيزيك در اين نوشتار چيست؟ منطق 
در اين معنا ساختار صوري محض نيست. در اينجا به محتوا و بنياد منطق 
روي خواهيم كرد. منطق، در اين معنا، ساختار معرفت شناسي است كه بر 
اساس متافيزيك شكل مي گيرد. اين منطق همانا بازتاب هاي متافيزيك 
در معرفت شناسي است در آن حوزه اي كه به ساختار معرفت و ضمانت 
درستي معرفت مربوط مي شود. براي روشن شدن سخن به چند مورد از 
نمونه هاي اين معناي منطق مي توان اشاره كرد: »ساختمان گزاره ها« يك 
موضوع مهم در معرفت شناسي است كه مي توان آن را بخشي از منطق به 
شمار آورد. ساختمان گزاره با متافيزيك در پيوند است، چرا كه ساختمان 
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گزاره از يك منظر فلسفي )نه زبان شناسانه( بازنمود تلقي ما از واقعيت 
در قالب زبان است. اگر در يك نظام فلسفي، ساختار واقعيت را جواهر 
و اعراض بسازند، بيان اين ساختار در معرفت شناسي در قالب گزاره هاي 
»موضوع ـ محمول ـ رابطه« است. رابطه موضوع و محمول در گزاره 
بر رابطة ميان جوهر و عرض در واقعيت مبتني است. مثالً اگر در يك 
نظام مونادي اليبنيتسي سخن بگوييم، هر موضوعْ محمول های خويش 
مطابق  است.  اشتمال  محمول،  و  موضوع  ميان  رابطة  دارد.  در خود  را 
تلقي اليبنيتسي، در گزاره اي مانند »برف سفيد است«، »است« به معناي 
»دربرداشتن« است؛ نه به معناي حلول يا انضمام. با همين تحليل، هر 
به عبارت ديگر،  اين همان گويي است.  نظام اليبنيتسي يك  گزاره اي در 
گزاره ها«  »اجزاي  خود  حتي  و  گزاره ها  اجزاي  ميان  »رابطه«  معناي 
را بايد براساس واقعيتي فهميد كه در متافيزيك هر نظام فلسفي تعريف 
مي شود. اگر ساختار متافيزيكي جهان از منظر يك نظام فلسفي، »جوهر 
و عرضي« نباشد، قاعدتاً بايد اين ساختار را به شكلي متفاوت بيان كرد. 
اجزاي  ميان  روابط  بر پایة  را  قضيه  اجزاي  ميان  رابطة  معناي  همچنين 
واقعيت بايد فهميد. اين همان وجهي از معرفت شناسي است كه در اينجا با 
نام منطق از آن ياد مي كنيم. منطْق در اين معنا، از يك سو با متافيزيك و 
هستي شناسي در پيوند است، از سوي ديگر با معرفت شناسي اي كه خود بر 

شانه هاي متافيزيك ايستاده است1.
وجه ديگری از منطق در معناي مورد نظر، مسألة صدق است. صدق 

1. در اين جا از تقدم و تأخر معرفت شناسي و هستي شناسي سخن نمي گوييم. اين مسأله در 
نتيجة بحث ما تغيير مهمي ايجاد نمي كند. در بحث حاضر، مهم اين است كه اين ها به سختي 
با يكديگر گره خورده اند و همديگر را متعين مي كنند. اين كه منطق را از دل متافيزيك بيرون 
خواهيم كشيد به اين سبب نيست كه فرض كرده ايم ابتدا متافيزيك تقرر مي يابد و سپس 
معرفت شناسي از آن سربرمي آورد ــ شايد هم چنين باشد. بلكه تنها به اين دليل است كه 
در فلسفه هاي مورد نظر در اين نوشتار، متافيزيك به صراحت و بي پرده در دسترس است؛ 
ـ مگر اندكي و به اشاره. پس چاره اي  اما فيلسوفان مورد نظر، از منطق خود حرفي نزده اندـ 

نيست كه بخواهيم منطقِ در پرده را از دل متافيزيكِ عيان بيرون بكشيم.
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يك مسألة مهم در معرفت شناسي است كه به روشني با هستي شناسي هم 
در پيوند است. اگر نظریة متافيزيكي يك نظام فلسفي بگويد آگاهي از 
سنخ اضافه است، نظریة صدق در آن نظام متفاوت بايد باشد با نظریة 
از جنس حلول صورت معلوم در  نظامي كه مي گويد آگاهي  صدق در 
ذهن عالِم است. اين تفاوت هنگامي جدي و بنيادي مي شود كه در نظام 
معرفتي، آگاهي از جنس وجود و حضور باشد و ساختار دوگانه »عالِم ـ 
معلوم« يا »سوژه ـ ابژه« شكسته شود. نظریة صدق در چنين نظامی هيچ 
شباهتي با نظريه هاي تطبيق و انسجام، در هر شكل و خوانشي، نخواهد 
داشت. در اين نظام، ضمانِت درستِي شناخت، از اساس، با ضمانت هاي 

متعارف تفاوت دارد.
ساختاری  نوشتار،  اين  نظر  مورد  معناي  در  منطق  ترتيب،  اين  به 
نشان  زير  نمودار  است.  پيوند  در  متافيزيك  با  كه  است  معرفت شناسانه 
می دهد كه چگونه متافيزيك و نظریة وجود، اجزاي منطق را متعين مي كند:

در هر نظام فلسفي، متافيزيك معين مي كند كه واقعيت از چه اجزايي 
تشكيل شده است و آن اجزا چگونه با يكديگر پيوند دارند. اين موضوع 
هم »مقوالت« را به عنوان بازتاب هستي شناسي در زبان تعين مي بخشد، 




