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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  19، شماره مسلسل 3179 پاییز، دهمسال 

 

 

 یریو الرنس بونجور در خطاناپذ یزدیاستاد مصباح  دگاهید یبررس

 یوجدان یباورها
 
 
 
 

 41/9/4994تاريخ تأييد:         4/9/4994تاريخ دريافت:

 * * یسميّه انيس 

 * ** یمبين یمحمدعل

 بداور  و کنند   می تقسیم غیرپایه و پایه دستۀ دو به را باورها مبناگرایان،

 در. نیسد   دیگدر  بداور  به نیازی آن توجیه برای که دانن  می باوری را پایه
 یکدی  و دارند   محکمی بسیار جایگاه وج انی باورهای پایه، باورهای میان

 حد اکرری  گرایدان عقل که حالی در. ان ش ه شناخته معرف  معتبر مبانی از
 معتد    گرایدان عقدل  دانن ،می خطاناپذیر را وج انی باورهای دکارت، مرل

. پذیرند  مدی  وجد انیات  در را خطدا  وقدو   امکدان  بونجدور،  الرنس مانن 
 آگداهی » نظریده  وجد انی،  باورهدای  توجیده  چگدونگی  تبیدی   در بونجور

اسد    غیرمفهومی حالتی او، نظر از سازن ه آگاهی. کن می ارائه را «سازن ه

 فیلسدوفان  میدان  در. شدود یمد  یلتب  یبه باور وج ان یفیتوص ین که با فرا

 دلیدل  به را وج انی باورهای توجیه یزدی مصباح اهلل آی  معاصر، مسلمان

                                                 
 .هیمعصوم یحوزو یآموزش یمؤسسه عال یپژوهشگر مرکز پژوهش *

 .یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یاستاديار و عضو هیئت علم **
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 معتق  آنها خطاناپذیری به و دان می حضوری علم، به آنها مستقیم انتساب
 مصباح اهلل آی  دی گاه تا دارد سعی تحلیلی رویکردی با نوشتار ای . اس 

 دربدار   را غربدی  مبناگرایدان  از بونجدور،  و مسدلمان  مبناگرایدان  از یزدی،

 اسدا   بدر  راه اید   از و کند   تبیدی   وج انیات خطاناپذیری یا خطاپذیری
 بددر غددرب فیسددفۀ میددان در کدده را ایعمدد ه ایرادهددای اسددیمی، فلسددفۀ

  .ده  پاسخ اس ، ش ه مطرح وج انی باورهای خطاپذیری
 

 ،یعلا  ضوا ر   ،ییمبنااررا  ،یریخطاناپذ ،یوجدان یباورها :کلیدی واژگان

  الرنس ب نج ر. ،یزدیاستاد مصباح 

  مقدمه

 و دارد وجا د  نظار  فاخات   شناسان معرفت میان باورها، ت جیه درباره چگ نگی

  .اسات  رایا   ررایای انساجا   و مبنااررایی  دیادراه  دو ،ت جیاه  زمینا   در امروزه

 و دانناد مای  یکادیگر  با آنها ب دن منسج  به را باورها ب دن م جّه ،ررایانانسجا 

 باورهاا  ،آنهاا  اعتقااد  باه  رو ازایا   .ریرندمی متقابل تأیید یکدیگر از آنها معتقدند

 مقابال،  در. نادارد  وجا د  ،باشاد  مبناا  صارفا   کاه  باوری و هستند غیرپایه همگی

 یباورهاا  یهو ت ج کنندمی تقسی  غیرپایه و پایه رروه دو به را باورها ،مبناررایان

 یچگا نگ  بااره اماا در  ؛ش ند یمبتن یهپا یکه بر باورها دانند یم ی را به ا یهپایرغ

 یهاپ یباورها  یهت ج ،یاناز مبناررا ینظر دارند. رروه اخت ف یهپا یباورها یهت ج

 کاه  اسات مطابق با واقا    یباور خطاناپذیر، باور .دانند می آنها خطاناپذیری به را

 یباورهاا  یه،پا یباورها یان. در ماست محال کذبش اضتمال ،ب ده صادق ضرورتا 

 سازایی ب یات اهم دهناد،  یما رزارش م یکه از ام ر درون ییباورها یعنی ی،وجدان

 باورهاای  یریخطاپاذ  دررا  ب نجا ر  و مصاباح  اساتاد  دیدراه ن شتار ی . ادارند
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وارد  یاتوجدان یریکه به خطاناپذرا  یاشکاالت همچنی  ؛کندمی بررسی یوجدان

 .کرد خ اهد بررسیو  مطرح ،شده

 یزدی مصباح اهلل تیآ منظر از اتیهیبد میتقس

 کاه  باورناد  ایا   بر ،نظری و بدیهی به ضص لی عل  تقسی  با مسلمان دانانمنطق

. شا ند می یقینی بدیهیات، از منت  و معتبر هایلبا استدال یتصدیق یِضص ل عل  

 باه  تسلسال  یاا  دور محذور ،وررنه ؛ندا استدالل از نیاز بی بدیهیات آنها، عقیدۀ به

 مبناررا شناسی معرفت در مسلمان نامتفکر رفت ت انمی رو، ای  از و آید می وج د

 اصاط ح  ررچاه  ؛اسات  برهاان  باب بدیهی ،فلسفه عرف در رای  بدیهی. هستند

 و شاعر  مغالطه، جدل، یعنی ،دیگر صناعات و نیست برهان باب مختص «بدیهی»

ضاال،   یا  . باا ا ش ند می شمرده بدیهی که دارند را خ دشان خاص مبادی خطابه

بار   افازون  داشاته،  یصناعات تفاوت جا هر  یگرد یهیاتباب برهان با بد یهیبد

 فیلسا فان  و داناان منطاق  نظار . از دارد نیاز  صدق ضرورت استدالل، از نیازییب

صاناعت برهاان شامرده     یاست که مباد یهمان تصدیق بدیهی، تصدیق ،اس می

 .ش دیم

: شا ند یما به شش دساته تقسای     یهیهای یقینی و بد رزاره یمنطق اس م در

 ،یهیبد یای. در قوااتیمت اترات و فطر ات،یضدس ات،یمشاهدات، تجرب ،اتیّاول

 ناه؛  ایا  سات ا یکاف آنها به قیتصد یبرا هاآن  یو نسبت ب  یصرف تص ر طرف ای

 ضس از ریغ یاواسطه بر ای نباشد، ارر و ش دیم دهینام «اتیّاول» ،باشد یکاف ارر

 باشاد،  باط  ای ظاهر ضس تنها واسطه ارر نه؛ ای است مت قف باط  ضس و ظاهر

را باه دو قسا     آن یرازیشا   یالاد قطا   بعادها کاه   ش د یم دهینام «مشاهدات»

 اما ،(444-444 :9631 ،یرازیش نیالد قطب :کن)کرد   یتقس «اتیوجدان»و  «اتیضس»
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 از بعاد  واساطه  آن ایا  ،باشاد  مت قف باط  و ظاهر ضس از ریغ یاواسطه بر ارر

 دهیا نام «اتیا فطر» ،باشاد  ضاضار  ارار  ناه؛  ای است ضاضر ذه  در  یطرف تص ر

 «اتیضدس» اول قس  نه؛ ای ش د استفاده ضدس از ای ،نباشد ضاضر ارر و ش د یم

« مت اترات» باشد، مت قف یریکث رروه اخبار بر آن قیتصد ارر ،دو  قس  و است

 .(999: ق9444 ،یزدی) 0است« اتیتجرب» باشد، مت قف تجربه کثرت بر ارر و

-ریخ اجه نص .اندکرده تردید بدیهیات از برخی بداهت در متفکران از شماری

 ،خ اجاه  نظار  بار  بناا . داناد یم یهیبد را محس سات و اتیّاول تنها یط س  یالد

 از مجرباات  و متا اترات  ات،یضدسا  ات،یا فطر و ،یکساب  ایا  ندا یهیبد ای ،ایقوا

 در ع ماه . ناد یآیما  شامار  به برهان یمباد جزء مسامحه با که اندیکسب یایقوا

 خصا ص  در ،اناد یهیباالتفااق باد   اتیا است کاه اول  کرده حیتصر خ اجه شرح

 .(696: 9634طوسی، ک: ن) هستند ینظر یمابق و دارد وج د اخت ف محس سات

را به ساه دساته    یاقوا ت انمی خ اجه بیان طبق که ش دمی برداشت ر نه ای 

 کرد:  ی تقس

 ذها   در آنهاا  علات  و ندارناد  نیاز خارجی استدالل هیچ به که قوایایی( 0)

 .است کافی آنها به ضک  برای محم ل و م ض ع تص ر یعنی است؛

 و وسا   ضاد  کس  برای شخص ولی دارند، نیاز استدالل به که قوایایی( 2)

 .افتدنمی سختی به علّت

                                                 
واثباتینفدایرمدارآناستکهیاست.حصرعقلیعقلوشبهییحصراستقرایادشده،یبندمیتقس. 1

،یتداخلاقساموجوودداردططوسویازطرفمیتقسنیباشدوتداخلاقسامدرآنوجودنداشتهباشد.درا

5731 قسوممصوداقگریدلحاظبهواقسامازیکیمصداقیلحاظبهیزیچاستممکنیعنی(452:5،

.استیعقلشبهیمیتقسلذا؛استشدهانیباثباتوینفصورتبهگریدطرفازیول،باشدگرید
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 و وسا   ضاد  کس  برای شخص ولی دارند، نیاز استدالل به که قوایایی( 3)

 .افتدمی سختی به علت

 ،سا    دسات   قوایای مانند نه و هستند بدیهی ،اول دست  قوایای مانند نه ،دو  دست 

 دسته ای  مصباح استاد امّا کنند؛می تلقی بدیهی را آنها دانان منطق بیشتر ،رو ای  از. نظری

 را وجادانیات  و اولیات تنها ،خ اجه مانند نیز ایشان. داندمی بدیهی به قری  را قوایا از

 .(492 :9، 9639 مصباح یزدی،) .شمارد میبر بدیهی

 اتیهیبد و ابعاد مختلف آن را بیان ،تمرکز بر ای  مسئله اب یاستاد مصباح یزد

 کاه  هساتند  قواایایی  ،اولیاه  بادیهیات . کند   یم  یتقس هیثان  و هیاول یهیبد به را

 و ندارد نیاز آنها بی  نسبت و محم ل و م ض ع تص ر جز چیزی به آنها تصدیق

 و م ضا ع  تصا ر  بار  افازون  آنهاا  تصادیق  کاه  هستند قوایایی ،ثان یه بدیهیات

 دیگار  چیزهای یا ضسی هایاندا  افتادن کار به نیازمند ،آنها بی  نسبت و محم ل

 بهتر ،رو ازای  هستند؛ واقعی بدیهی وجدانیات تنها ،ثان یه بدیهیات میان از. است

 را دیگار  قواایای  ،هکرد تقسی  وجدانیات و اولیات دسته دو به را بدیهیات است

 نیازمناد  ایر ناه  باه  زیارا  ؛بادانی   بادیهی  باه  قریا   با دن،  یقینای  ص رت در

 با دن  ارتکاازی  یاا  ق ی ضدس تیزه شی، دلیل به است ممک  البته .ندا استدالل

 از نیازی بی بر دلیل ام ر ای  امّا کرد، اعتراف آن به تأمل بدون بت ان ،آنها استدالل

 :کندمی تقسی  دسته سه به را قوایا ایشان. نیست استدالل

 منحصارا   دسته ای  .ندارند اضتیاج استدالل و فکر به که قوایایی :بدیهی (9)

 .ش د می «وجدانیات» و «اولیّات» شامل

 محتااج  ولای  ،ندارناد  اضتیااج  فکار  باه  کاه  قواایایی  :بدیهی به قریب( 4)

 ذها   در قوایه  باا  هماراه  و قویه کنار در هم اره یا ،آنها استدالل و ندا استدالل

 ضادس  راه از تنها و فکر بدون آن استدالل کبرای یا و «فطریات» مانند ؛ضاضرند
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 .نامندمی «ضدسیّات» را قوایا از دسته ای  .است م ج د ذه  در

 اضتیااج  اساتدالل  باه  ه  و فکر به ه  تصدیق، برای که قوایایی :نظری( 6)

 .(492: 9، 9634، همو) اندنظری «اترات مت» و «مجربات» ،«محس سات». دارند

 متفاوت دانانمنطق مشه ر تقسی  با ش ی می مت جه ،بندیتقسی  ای  به نظر با

 در. کاهدفرومی وجدانیات و اولیات دسته دو به را بدیهیات مصباح استاد و است

 است: شده بیان مطل  ای  ت ضیح

 امار  دو ،وجاداییات  و اولیاات  دررا  بدیهیات کردن منحصر دلیل بتوان شاید

 بیاایرر  و شاناتت  روان امار   شناسا  معرفات  در بداهت ،اینکه یخست: دایست

 باا  قضاایا  این بلکه ییست؛ معرفت صاحبان روای  حالت با بدیه  قضایا  رابطۀ

 معرفات  مصابا   اساتاد  ،اینکاه  دوم. ذهنا   یه ،ایدعین  امر و هستند مرتبط واقع

 .(29-28: 0931، یزد  )مصبا  دایدم  توجیه معیار را حضور 

 کااه اساات مصااباح اسااتاد دیاادراه خاا انش در مهاا  بساایار ای نکتااه ایاا 

 قوایه  آن درباره انسان که ضالتی نه ،داند می قویه خ د به ناظر را شناسی معرفت

 هدرباار کاه   یهنگام یزمعاصر ن یشناس در معرفت .(تا مصباح یزدی، بی) کند می پیدا

و  ،یهقوا  یکای : درارد  یدو معنا اراده م ی از ا یکی« باور»از  ،ش د یباور بحث م

 اینکاه . کناد  مای  پیادا  قویه درباره انسان که ذهنی پذیرش و ییدأضالت ت دیگری

 م ج  ت اند می ،کند می مطرح قوایا خ د به ناظر را شناسی معرفت مصباح استاد

 تنهاا  مصاباح  استاد که اینجاست از و ش د بداهت معنای در ت جهی قابل تفاوت

 اساتدالل  چه استداللی، ن ع هیچ به که داند می بدیهی واقعی معنای به را قوایایی

 ضاال  دو از قویه ضال، هر به. باشد نداشتهنیاز  ضاضر، غیر چه و ذه  در ضاضر

 اول صا رت  در. نیسات  اساتدالل  دارای یا است استدالل دارای یا :نیست خارج

 در آن اساتدالل  خا اه  ؛با د  خ اهاد ( نظری) غیربدیهی دو  ص رت در و بدیهی
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 .نباشد یا باشد ضاضر ذه 

 کاه  شاد  روشا   دارد، وجا د  بادیهیات  تعداد در که نظری اخت ف وج د با

 آنهاا  باداهت  بار  مسالمان  متفکران همه که هستند بدیهیاتی جمله از ،وجدانیات

 کاه  چناان  البتاه . دانند می خطاناپذیر را وجدانیات آن، بر افزون و دارند نظر اتفاق

 آن ایا ر  و است نشده حیتصر اتیوجدان به مشخص ط ر به  یمتقدم نزد  ،یرفت

 خ د بهرا  نفس عل  نکهیا رغ به مشاء مانیضک. دادند یم قرار مشاهدات تحت را

 گاهیجا ،ینیقی یهارزاره یبند یتقس در (413 :4، 9644 ،یطوس) دنندایم یضو ر

 کاه  یصا رت  در اناد، نسااخته  مشاخص  را یضوا ر  علا   از یضااک  یهاا رزاره

 اتیوجادان  رایز ؛دانست محس سات  مجم عریز ت انینم را یوجدان یها رزاره

زاده،  ین)حس   ناد زیمتما محس سات از ،ابزار به ازین زانیم و اعتبار ت،یه  لحاظ به

9636 :921). 

 مصباح اهلل تیآ نظر از اتیوجدان

 ضوا ری  عل   انعکاس از که هستند قوایایی ،وجدانیات مصباح اهلل تآی نظر به

 است، ضو ری عل  اساس بر قوایا ای  تصدیق تنها نه. ش ندمی ساخته ذه  در

 به تصدیق همچنی . ش دمی ررفته ضو ری عل   از نیز آنها تص ری مفاهی  بلکه

 ضوا ری  عل  با ذهنی ص ر زیرا ؛تاس وجدانیات مصادیق از ذهنی ص ر وج د

ناه ادراک   ،ی بناابرا  ؛شا ند می تصدیق نفسانی انفعاالت یا فعل عن ان به و درک

 در .(499: 9، 9634 ی زدی، )مص باح  ادراک  هایراه یردر آن راه دارد و نه سا یضسّ

 .(693: 9636 همو،) است مت قف باطنی ض اس بر وجدانی قوایای تصدیق واق ،

 از س ی یابتدا با عل  ضو ر یوجدان یایقوا ،از نظر استاد مصباح نتیجه در

 ضوا ری  علا  . سازدمی آن با متناظر ایقویه عقل سپس و ش دینفس ادراک م
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 آن در خطاا  اضتمال و باشد داشته محکی و ضاکی تا نیست مفه   قال  در اص  

 ها   شا د  مای  سااخته  ضو ری عل  انعکاس از که ای قویه آیا اما. آید وج د به

 باه  چگ ناه  یادشاده  قوای   کاه  دارد آن باه  بستگی مسئله ای  است؟ خطاناپذیر

 هماان  صارفا   آیاا  پاردازد؛  مای  ،است شده درک ضو ری عل  با آنچه از رزارش

 تصارفی  و دخل یا کند می رزارش ،است شده درک ضو ری عل  با کهرا  چیزی

 پردازد؟ می آن تفسیر به و ش د می آن در
 گیارد  م  را تاص  مفاهیم تود حضور  ها یافته از همواره ذهن که آیجا از

 علام  باا  آیهاا  زمای هم و مقاریت این پردازد، م  آیها تحلیل و تجزیه به سپس و

 هام  را حضاور   هاا  یافتاه  آن علات  کناد  فکر ایسان شود م  موجب ،حضور 

 و بسایط  امار  یا   ،شاده  درک حضور  علم با آیچه که حال  در ،است شناتته

 جهات  هماین  به ،بوده تفسیر و تعبیر همچنین و مفهوم و صورت هرگویه از تال 

 حصاول   ادراکاات  از آن همراه تفسیر که صورت  در یدارد، وجود آن در تطای 

 .(051: 0، 0931 ،همو) یدارد بودن تطایاپذیر برا  ضمایت  که بوده

 ضوا ری  علا   باه  و کان   مای  ررسانگی  اضساس م  که هنگامی مثال، برای

: دار  راه دو ضوا ری  علا   ای  از رزارش برای دار ، اضساسی چنی  که یاب  می

 ایا   باه  ؛کن  رزارش قویه قال  در را ررسنگی اضساس همی  صرفا  ،اینکه اول

 ایا   علات  دها   تشخیص ،آنکه دو  .«کن  می ررسنگی اضساس م » که ص رت

 را مسائله  ایا   و دارد نیاز غذا به بدن  و است خالی ا  معده که است نآ اضساس

نیااز   غاذا  باه  بدن  و ا  ررسنه م » که ص رت ای  به ؛کن  بیان ای قویه قال  در

 وج د خطا امکان ،ا  پرداخته ضو ری عل  آن تفسیر به که دو  ص رت در. «دارد

که  یباشد در ضال یماریوج د ب ،اضساس م  ی ممک  است علت ا چراکه ؛دارد

 کاه  ضوا ری  علا  خ د  یجه،نت درندارد.  یازنو بدن  به غذا  یستن یا  خال معده
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که صارفا  هماان    نیز اییاست و عل  ضص ل یرخطاناپذ ،است غیرمفه می ادراک

خ اهد  خطاناپذیر کند، یاندر قال  مفه   ب تأویل و تقسیر بدونرا  یعل  ضو ر

 عنا ان  باا  آن از که را ضص لی عل  ر نه ی ا یری. استاد مصباح علت خطاناپذب د

 :داند می چنی  ش د، می یاد «وجدانی قوایای» یا «وجدانیات»
 را آیهاا  تطااب   و ادراک متعلا   و ادراکا   صاورت  ،وجادای   قضایا  در

 را ادراک متعلا   ساو  ی  از :یابیمم  دیرر  صورت وساطت بدون و حضوراً

 ذهنا   صاورت  ،دیرار  ساو   از و یابیمم  حضوراً است، ترس حالت همان که

 «ترسام ما   مان » قضیۀۀ ، روایان از .کنایم ما   درک واسطهب  را آن از حاک 

 .(همان) ییست تردید و ش  قابل وجه هیچ به

 اضسااس  ضالات  ها  « کان   مای  ررسانگی  اضسااس  م » قوی  در مثال برای

از آن ضالت نزد ما ضاضار   یضاک یه  ص رت ذهن یابی ،می ضو را  را ررسنگی

 یاز آن ضالات را باه علا  ضوا ر     یص رت ذهنا  ی ا رری یتاست و ه  ضکا

 در دیگار،  عباارت  باه امکان خطاا وجا د نادارد.     یگرد یضالت ی . در چنیابی  یم

 هماان  ،بالاذات  معل   و دارند اتحاد ه  با معل   و عال  و عل  ،وجدانی قوایای

 معلا    ،نتیجه در. است درک و ضو ری یقی  ،بالعرض معل   و ادراکی ص رت

 هار  چا ن  اناد؛ عاال   ذات از ایمرتباه  دو هر و واضدند بالعرض معل   و بالذات

 عل  آن به ،دارد ضو ر ذه  در که ضیثی از و است ضص لی عل  وجدانی، قوی 

 معلا    نیز دهدمی نشان را آن قویه آنچه و واق  ،دیگر س ی از .داری  ضو ری

 بارای  ضو ری عل  به ه  قویه رری ضکایت ضالت همچنی  و ماست ضو ری

در  «ا ررسانه  ما  » یوجادان  ی قو ،ی. مث   هنگا  اضساس ررسنگاست معل   ما

 ای  اینکه و ررسنگی خ د و م ، خ د وج د ص رت ای  در. ریردیذه  شکل م

 قوای   ای  و هستند معل   ضو ری عل  به همگی است، م  ررسنگی ررسنگی،
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 ما   قوایه ) ضاکی مطابقت و دهدمی نشان هست که ر نههمان را واق  وجدانی،

 کاه  اسات  ضوا ری  علا   هبا  معل  ( ررسنگی اضساس) محکی آن با( ا ررسنه

 ذها   از مرتباه  دو در محکای  و ضااکی  چند هرپس . ندارد راه آن در خطا  اص 

  .است ضاضر مدرک نزد آن مرتب  دو هر هستند،

 چنای   با دن  خطاپاذیر  برای راهی بت ان همچنان رسد می نظر به ،اینها هم  با

 هماان  علمای  وجا د  که م ردی» که دارد وج د اضتمال ای . کرد تص ر قوایایی

اشاتباه   «با ده  عینای  وجا د  همان علمی وج د که م ردی»با  «نب ده عینی وج د

 «تطبیاق  و تشاخیص »به عبارت دیگر، همچناان اضتماال خطاا در     و ررفته ش د

مرب ط به جایی است که معل   واقعا   یواق ، خطاناپذیر دروج د خ اهد داشت. 

که به پنداشت و تص ر م  معل   عی  علا  با ده،    یعی  عل  باشد، امّا در م ارد

 مطرح است.  یهمچنان خطاپذیر

 باردن  باا  کناد مای  تا ش  و اسات  پذیرفتاه  را اضتمال ای  مصباح استاد ر یا

 باار وارد اشااکاالت ا  باورهااا نااه ا و  وجاادانی قوااایای روی شناساایمعرفاات

 وجادانی  قوی  مصباح، اهلل تی. از نظر آکند ضل را وجدانی باورهای خطاناپذیری

 در بادیهی  یعنای  ؛است بدیهی آن، آمدن وج د به شرای  و شخص از نظر صرف

 در کاه  است بدیهی ایقویه کرد؛ تفکیک ه  از باید را عقلی بدیهی و واق  عال 

 ارتبااط  ضیث بدیهی قوی  در ،رو ای  از. خارج درعال  نه ،باشد بدیهی عقلی عال 

 ،نتیجاه  در. شاد  متمرکاز  قوایه  روی و کارد  ضاذف  باید را شناسا فاعل با قویه

 دید در. شناسا فاعل نه کرد، ج و جست هارزاره در باید را شناسیمعرفت مسائل

 را قوایه  شاخص  و اسات  انسانی فعلی تصدیق، لغ ی، معنای در هرچند ،ایشان

 ،(932: همان) انسانی فعل نه ،است قویه معنای به اصط ح در اما کند،می تصدیق
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 یشانکار فاعل شناساست. ا یقدر فلسفه، تصد ی را یدراهکه بر اساس د یدر ضال

 باه  دلیال  همای   باه  و داناد می خارج با آنها مطابقت معنای به را هابداهت رزاره

 .(434: 9631ی، )عارف ردازدپمی نیز هارزاره صدق

 بارای  وجدانیات ب دن مبنا بر ایشان که ش دمی استنباط استاد مصباح رفتار از

 وجادانیات  بار  ،خارج بارا  اولیه بدیهیات ارتباط ضتی و دارد تأکید ادراکات تما 

 زیارا  داناد؛ می خارج با اولیه بدیهیات ارتباطی پل را وجدانیات ،واق  در و مبتنی

 باه  و کنندمی ثابت خ د م ض ع برای را محم ل که اندضقیقی قوایای از اولیّات

 وسیل  به باید ،دلیل همی  به. ندارند ت جهی خارج در خ د م ض ع بالفعل وج د

 ذهنای  صا رت  باا  و کارد  متصف عینی واقعیت به را اولیّات وجدانی هایرزاره

 اتّحااد  ایا   که نم د ضک  اولیّات در محم ل و م ض ع اتحّاد به ذه  در ضاصل

 به معل لی هر» رزارۀ مصادیق از بعوی مث  . آید به دست می ذهنیدرون تجرب  با

 را بارای  خ د علّیت ضداقل ؛کن یدرک م یبه عل  ضو ررا  «دارد اضتیاج علّتی

 در ،رو ایا   از. اسات  وجادانی  ایرازاره  کاه  کن می درک ضو ری عل  با ا اراده

. کنای  مای  برقارار  رابطاه  ذها   از خارج با وجدانی باورهای وسیل ه ب ما اولیّات

 کاه  جهات  آن از ناه  ولای  کنای ، می انتزاع خاصی پدیدۀ از را معل لیت ما اررچه

. اسات  وابسته دیگری وج د به آن وج د که نظر آن از بلکه ،دارد خاصی ماهیت

ماا   ،ترتی  بدی . است عقلی برهان نیازمند دیگر م ارد برای معل لیت اثبات البتّه

و باا خاارج از خا د     کنی  میدرک  یرا در خارج با عل  ضو ر یّاتاول یقمصاد

از نظار اساتاد مصاباح،     بناابرای   .(444: 9، 9634 ی زدی، )مص باح   ش ی یمرتب  م

 و خطاا  شاده،  ثابت هاهستند که ارزش صددرصد آن یاییقوا ی نخست یاتوجدان

 .(همان)راه ندارد  آنها در اشتباهی
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 بونجور دگاهید

 یریباار خطاناپااذ ررایااانعقاال وساای  طیااف ،غرباای شناسااانمعرفاات میااان در

را  مسائله  ایا   ایجساته به صا رت بر  دکارت و کنندمی تأکید وجدانی یباورها

 .ب د عل  درخت ریشه دنبال بهاست،  شناسیمعرفت پدر که اومطرح کرده است. 

 او. شد وی دست ری و فراریر شک و دکارت تزلزل م ج  ضسی باورهای خطای

 .ب د معرفت برای محکمی هایپایه دنبال به سپس و کرد شک چیز همه در ابتدا

. کارد  است ار خطاناپذیر باورهای و اولیّه بدیهیات بر را معرفت هایپایه دکارت

 شا د، نمی داده نسبت خارج به که کجیت  بر مبتنی است باوری ،او خطاناپذیر باور

 باورهاای  اسات  معتقد او. (43: 9631)دکارت،  ش دمی داده نسبت اندیشه به بلکه

 درون در باورها ای  چ ن و هستند مبنا درونی باورهای صرفا  و نیستند، مبنا ضسّی

 ضسّای  باورهای جایگزی  را پدیداری باورهای ،روازای  خطاناپذیرند؛ هستند، ما

 عاال   به را چیزی آن در زیرا ؛است خطاپذیر «بین می سفیدی» رزارۀ مث  . کندمی

 وجدانی باور به را آن باید ،رزاره ای  شدن خطاناپذیر برای .دهی می نسبت خارج

: هم ان  :)ن ک  کارد  آن جاایگزی   را «ش دمی پدیدار م  بر سفیدی» رزارۀ و تبدیل

63). 

 ضااالت  به ناظر و دهندمی خبر درون از چ ن پدیداری باورهای ،آنکه ضاصل

 نااظر  باورهاا  ای . دارند ررفت  قرار مبنا شأنیت و خطاناپذیرند هستند، ماندرونی

 م جّاه  خاارج  جهاان  باه را  باورهایماان  و هساتند  خاارج  از ماا  ادراک نح ۀ به

 کاه  فعلای » :ر یاد مای  و داناد می ذهنی شه د را ادراک دکارت چراکه ؛سازندمی

 فقا   بلکاه  نیسات،  تخیل یا لمس یا بینایی ،ریردمی ص رت آن وسیل  به ادراک

 خطاناپذیر باورهای ،دکارتی مبناررایی در بنابرای . (66: همان) «است ذهنی شه د

 محکمای  بسایار  جایگااه  دلیل همی  به و اندیقی  به رسیدن و شک از رهایی راه
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 .آیند به شمار می مبنا و دارند

 دلیال  باه  ولای  کردناد،  دنبال را رراییعقل رویکرد افرادی ،معاصر دوران در

. پذیرفتناد  را تاری معتادل  رراییعقل شده، وارد آن دکارتی شی ه به که اشکاالتی

دارد از درون به خارج برساد.   یبه تب  دکارت سع 0معاصر مبناررایان از ،ب نج ر

 خطاناپاذیر  باورهای برای ثب تی شرای  و منطقی ت جیه دنبال به دکارت مانند او

 معتادلی  ررایای و عقل هیرفتنپذ را دکارتی خطاناپذیریتفاوت که او  ی ا با ؛است

 ،خطاناپاذیری  بر ررایان عقل اجماع که است باور ای  بر ب نج ر. ه استردک ارائه

 از بعوای  در که را هاییضرورت ضداکثری ررایانعقل زیرا ؛ندارد منطقی ت جیه

 آمیاز  مغالطاه  را تبیینای  چنای   او .دانناد می خطاناپذیری علّت ،شده فرض قوایا

 :شماردمی

 یا   عنوان به که ا قضیه ول  ،باشد تطا توایدیم  ضرور  قضیه که البتّه

 صااد؛؛  یاه  و باشاد  ضارور   یه شاید باز ،شده ادراک یا فهمیده ضرور  قضیه

: 0922)بویجاور،   شاود  دایساته  تطایاپاذیر  ضرورت ادراک تود آیکه مرر البتّه

031).  

 همچا ن  شد، دانسته خطاناپذیر و مبنا که قوایایی از بسیاری خطای و کذب 

 رای  خطاهای و ررایانعقل متافیزیکی مباضث نب دن جم  قابل اقلیدسی، هندس 

 دکاارتی  شای ۀ  هماان  باه  را خطاناپاذیری  او تا شد م ج  ،برهان و محاسبه در

نا ع   یا  که باه ا  یاشکاالت .بپردازد افراطی ررایانعقل دیدراه اص ح به و نپذیرد

 معتقاد  خطاناپاذیری  و ت جیه مختلف سط ح به را ب نج ر شده، وارد رراییعقل

                                                 
دریکوردروینبهتورراییمبناگرایتراقبولنداشتوبعدازمدّییمبناگراوگرابودابتداانسجاماو.5

.(51:5711یافتطصادقی،یشناسمعرفت
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 معتادلی  ررایای عقال  خ د، آراهی نظری  و خطاناپذیری کردن سطحی با او. کرد

کاه راهای بارای     است باوری ،باور خطاناپذیر ،نظر او از. (همان) ه استکرد ارائه

 یقو ضقاا  یتجربا   بدون واسط یقضقا ،کتاب خ د یاناشتباه در آن نباشد و در پا

 .(Bonjour, 2009: 312) داند یم یرماقبل تجربه را خطاناپذ ی بس

« سازنده آراهی» ی ب نج ر، نظر نظراز  یریخطاناپذ  ییاست به منظ ر تب الز 

 م جاا  را آراااهی باا دن سااازنده ساا یی از ب نجاا ر. ی دهاا یحرا ت ضاا یو

 یلای معتقاد اسات دل   یگرد یس  ازو  ((Bonjour, 2003: 70 داندمی خطاناپذیری

 اتفاق در شک برای خاصی دلیل که زمانی تا ولی ندارد، وج د یریخطاناپذ یبرا

 او. (Bonjour 2009: 201) اسات  ت جیاه  بارای  اساسای  ،ده با  صادق ،نباشد خطا

 قوایه  خا دش  کاه  ریردمی آراهی از را وجدانی باورهای منطقی محک  جایگاه

 کنناده  ت جیاه  ت اناد مای  اسات،  قویه موم ن متعلقش اینکه دلیل به ولی نیست،

 موام ن  از آرااهی : غیرمفها می  ضیثیات ( 0): دارد ضیثیات  دو آراهی ای . باشد

 :غیرتصا ری  ضیثیت( 2). است باور ذاتی جزء و است غیرمفه می باور، ایقویه

 .(964: 9634 بونجور،) دارد تصدیقی ضیثیت آراهی

از  ،آن دوبا لحاظ  ب نج ر و خطاناپذیرند باور سازندۀ آراهی، از جنبه دو ای 

هاا بار    استدالل ی از مؤثرتر یکی. س رز در کند می عب ر 0س رز یدووجه یاسق

 اساتدالل . داناد  مای  آمیزتناقض یشناس را در معرفت 2«داده» ی نظر ،ییضد مبناررا

 امار  وسایل   باه  یاا  ،مبناا  کاه  نح  بدی  ؛مبناست کنندۀت جیه عامل دربارۀ س رز

 ای  در منحصر را ت جیه عامل واق  در. غیرمفه مییا امر  ش دمی ت جیه مفه می

 ارار  زیرا ؛است ناسازرار هایجنبه دربرریرندۀ ص رت دو هر که داندمی قس  دو

                                                 
1. Sellars. 

2. Given. 
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 تسلسال  و دارد نیاز ت جیه به امر آن خ د باشد، ررت جیه( مفه می) ایقویه امر

 ایا   در باشاد،  قوایه  کننده ت جیه( غیرمفه می) ایغیرقویه امر ارر. آیدمی الز 

 ت اناد نمای  ،نیسات  قوایه  خا دش  که امری و ندارد رریت جیه شأنیت ص رت

 .(Sellars, 1369: 31-32) باشد قویه کنندۀت جیه

 دووجهای  قیاس از و یداپ یشق س م ،«ذاتی آراهی» نظری  با ب نج ر رسدمی نظر به

 داشت  دلیل به نیست، اییههرچند خ دش قو یآراه ،رو ای  از. است کرده عب ر س رز

 غیرمفها می  یکه امار  یب دن آراه ذاتی همچ . دارد شناختاری ضیثیت ت صیفی، نقش

 ؛نادارد  نیااز  دیگاری  دلیل و ت جیه به آراهی ای  .کندمی پیدا رریت جیه شأنیت ،است

 یچها  یعنی ؛است خطاناپذیر واق  در ،ب دهن پذیرت جیه ضتّی و ایقویه و مفه می چ ن

 .(949: 9634 بونجور،) دارد ررفت  مبنا قرار یتو شأن دهد یدر آن رخ نم ییخطا

 م  بر ایر نه سرخ» مث   اینکه به باور در شخص که است ای  ب نج ر منظ ر

 شاهد و مبنا عن ان به دیگری باور ارر ضتی ؛باشد م جّه ت اندیم «ش دمی پدیدار

 نا عی  کاه  تجرباه  خا د  باا  منحصارا   باشد، نداشته وج د باور ای  پذیرش برای

 .(429: 9634 ینگا،)پلنت ش دمی هم جّ ،است خاص ضسّی موم ن از آراهی

 ما به قوایا تما  بارهدر واضد آراهی که است ای  ب نج ر آراهی دیگر ویژری

 متفاوت دیگر قوی  با ایقویه هر در است، ذاتی آراهی ای  که آنجا از .دهدنمی

  آرااهی  با دن  ذاتای . دارد قوایه  آن به خاصی آراهی ذه  ،قویه هر در و است

 آرااهی  بلکاه  نیسات،  نیااز  دیگاری  باور به آراهی دریافت برای که است ای  به

 کناد مای  ایفاا  را راری ت جیاه  نقش دیگر جزء با که است ضسّی تجرب  از یئجز

(Bonjour, 2009: 199). 

 باا  ذاتی آراهیو محت ا معتقد است  غیرمفه می یآراه ی در ارتباط ب ب نج ر

 برقارار  قوایه  دو و مفها    دو بای   منطقی رواب  زیرا ؛ندارد منطقی رابط  محت ا
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 ی با  ،رو ایا   از. اسات  مفها می  محت ا و غیرمفه می یآراه که ضالی در ش د،می

 ، واسات  منطقای  ایرابطاه  یّات عل یارا ز ؛وج د ندارد یعلّ  و محت ا رابط یآراه

 آرااهی  باشاند،  داشاته  سانخیت  یکادیگر  باا  بایاد  معل ل و علّت اینکه بر افزون

 آرااهی  الزما   محتا ا  همچنای  . نادارد  سانخیت  مفه می محت ای با غیرمفه می

  کاه  ایتنهاا رابطاه   ،بناابرای  . دارناد  طرفینای  رابطا   ملازو   و الز  زیارا  ؛نیست

  در را خا د  آرااهی  ماا . اسات  ت صایفی  رابطا   دارد، وج د آراهی و محت ا بی 

 یژرای و ،ن ع رابطه ی ا در. کنی می تشریح و ت صیف دیگران برای مفاهی  قال 

 اساات ت صایف  کااذب یاا  صادق  اساااس و دلیال  غیرمفهاا میبالفعال م ضا ع   

(Bonjour, 2003: 72). 

چا ن از   مبناسات؛  یا دلیل غیرمفه می،موم ن  یتماه ی،آراه یفت ص برای

 را باااور ت صاایفی و مفهاا می مواام ن و آراااهی  تجربااه غیرمفهاا میمواام ن 

 دلیلی بنابرای ،. داری  قرار دو ای  بی  مشاهده برای مطل بی م ض  در فهمی ، می

 بااور  دانسات   صادق برای خطاناپذیر کام   نه ررچه قطعی، لزوما  و معق ل بسیار

 .(444: 9634 ینگا،)پلنت داری  مدنظر

 غیرمفه می آراهی ت صیف بگ یی ، سخ  اس می فلسف  زبان به بخ اهی  ارر

 اسااس  بار  ماا  .اسات  ضصا لی  علا   باه  ضو ری عل  تبدیل واق  در ،مفه   به

 آرااهی  خطاناپاذیری  امّا بسازی ، فراباور یا دو درج  باور ت انی  می هایمانآراهی

 یافتیدر ادراک در یامکان وج د دارد که کس ی . اکند نمی سرایت فراباور به ذاتی

 یداشته باشد که موم ن آرااه  یباور درجه دوم یعنیباور خ د دچار خطا ش د، 

باور  ی . ممک  است ادهد نمی نمایش درستی هباور درجه اول( را ب ۀ)سازند یذات

  شاخص  و ندهاد  نماایش  درستی هب را سازنده یا ذاتی آراهی موم ن دو  درجه
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 در خطاای  .(963 :9634 بونج ور، ) شا د  خطاا  دچار خ د باور دریافتی ادراک در

 خطاسات  ر ناه هماان  ها   ساازنده  آرااهی  کنی  ضک  که ش دنمی دلیل فراباور

Bonjour, 2003: 65)) .وجدانی باورهای ارزشیبی م ج  ،فراباور خطای اضتمال 

 آن باه  اعتمادیبی کسی ،ضسّی ادراک خطای دلیل به که ط رهمان . پسش دنمی

 اسات  غیرضارور  و افراطی ،وجدانی باورهای در کاری چنی  کند،نمی پیشنهاد را

 .(424 :9634 بونجور،)

 مشکل آراهی ت صیف است ممک  که آورد می معق ل منطقی اضتمال ب نج ر

 خا ب  و باشاد  خطاا  دریاافتی  فراباور که ش د پیدا مشابهی م ارد و باشد داشته

 خ بی منطقی جایگاه از وجدانی باورهای ،ای  وج د با ولی باشد، نشده ت صیف

باور است کاه   ی او بر ا .(943 همان:) دارند ررفت  قرار مبنا شأنیت و دنبرخ ردار

 .کنی  پیدا ب دن خطا بر دلیلی ینکهمگر ا ،به اضتمال وج د خطا اعتنا کرد یدنبا
 یادارد،  وجود غیرمفهوم  آگاه  بودن اشتباه برا  تاص  دلیل که زمای  تا

 .((Bonjour, 2003: 73 باشد توجیه برا  مناسب  اساس تواید م 

 موام ن  ابهاا   و پیچادری  تا جهی،  بی: داندمی امر سه را خطا بروز علت او

ساازنده   یآرااه  یاه فراباور درجه دو بر پا رریت جیه مان  را خطا امکان امّا ؛باور

 علا   به ،سازنده یآراه ی با نظر ب نج ر .(963 :9634)بونجور،  داند نمی یکدرجه 

 ضوا ری  عل  مرضل  تری پایی  به ولی، شده نزدیک اس می فلسف  در ضو ری

خا د علا     است که یاز عل  ضو ر یفیت ص یافتیدر ،فراباور. است یافته دست

 .ستا یضص ل

 یوجدان یباورها یریخطاناپذ به اشکال یبررس

معتقدند  و به همی  دلیل دانند می خطاناپذیر را وجدانی باورهای سنتی یانمبناررا



 

 

 

 
 

 
 

 ...و الرنس بونجور یزدیاستاد مصباح  دگاهید یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 باورهاای  خطاناپاذیری  ،برخای  امّاا  ؛مبنا قارار رارفت  دارناد    یتباورها شأن ی ا

 باورهاای  کاه  اندکرده وارد مبناررایی به را اشکال ای  و اندشده منکر را وجدانی

 هاای دارند با آزما ن  یسع یلس فانف ی . اباشند خطاپذیر است ممک  خطاناپذیر،

 باورهاای  کاه  کنناد  متقاعاد  را سانتی  مبناررایاان  ،نقاض  هایمثال ارائ  و فکری

 و پاردازی   مای اشکاالت  ی از ا یبرخبه . نیستند خطاناپذیر وجه هیچ به خطاناپذیر

 .کنی می بیان ب نج ر و مصباح های دیدراه اساس بر را آنها پاسخ
 پالوک اشکالالف( 

. بردمی الؤس زیر را وجدانی باورهای خطاناپذیری ،نقوی مثال ارائه با پال ک

 اینظریاه  دارد ساعی  غیراعتقاادی،  و 0اعتقاادی  قس  دو به مبناررایی تقسی  با او

 باورهاای  کاه  کناد مای پال ک ادعا . (949-942: 9634 پالوک،) دهد ارائه دفاع قابل

 کسای  ،او مثال اساس بر. ندارند را ررفت  قرار مبنا معیار و خطاپذیرند ،پدیداری

 ،دیگار  ساای   هار  مانناد  بارف  روی ساای   کناد،  می تماشا را برف روی سای  که

. اسات  آبی برف روی سای  واق  در که ضالی در ش د،می پدیدار او بر خاکستری

 از. (946: هم ان ) خطاپذیرناد  پدیداری باورهای که ریردیم یجهپال ک نت ،رو ای  از

 چگا نگی  بااره در او باور راهآن باشد، نام جّه نفسه فی رای  باور ارر رذشته، ای 

 به نه ،باور ای  که دهد می نشان ای  و ب د خ اهد نام جّه نیز سایه رسیدن نظر به

 نشاان  ایا   رساد  مای  نظر به. امر بادی در نه و است هم جّ ناپذیراص ح ایر نه

از ضداقل اوصاف  یزها،چ یدنبه نظر رس یمرب ط به چگ نگ یکه باورها دهد می

 .)همان( یستندبرخ ردار ن ییمبنا یباورها یگاهقرار ررفت  در جا یالز  برا یمنطق

 باورهاای  شا د  مای  م جا   شخصای  هاای تجرباه  در رای  خطای ،وی منظر از

 طریاق  ایا   از پاال ک . باشاند  نداشاته  با دن  مبناا  برای منطقی جایگاه ،پدیداری

                                                 
1. Doxastic Foundationalism.  
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 مبنای عن ان به را اعتقادیغیر مبناررایی و برد می سؤال زیر را اعتقادی مبناررایی

 داندمی اعتقادی مبناررای را ب نج ر و دکارت او. کندمی پیشنهاد معرفت صحیح

 . (944)همان: 

 و ضالات  ای  در بندد،می نقش ذهنمان در تص یری که زمانی رفت ت انمی در پاسخ

 باشاد،  خطاایی  ارار  و ندارد وج د اشتباه و خطا امکان درونی ضاالت به ناظر باورهای

 بارف  روی ساای   کاه  کسیخطای . است داده رخ رزارش و مفه می تشخیص در خطا

 کناد مای  ساعی  ناخ دآرااه  ذه  که ش دمی ناشی آنجا از رسد،می نظرش به خاکستری

 مفها    به ص رت همان به نیز را سایه ای  بیند،می خاکستری را هاسایه که همیشه مانند

 یدر ادراکات مشاابه مبتنا   ی شخص بر باور را ی باور ا ،رو ای  از. کند تبدیل خاکستری

 ساای   او. دهدیرزارش م یرا خاکستر یهو بدون تأمل بر ادراکش سا ،است، نه ادراکش

 ،اسات  نزدیاک  خیلی خاکستری به آبی رنگ چ ن ولی یابد، می درونش در را برف آبی

 و اسات  شده خطا دچار رزارش و ت صیف در ،بنابرای  و کند می اشتباه سازی مفه   در

 .است درونی یافت آن تفسیر در خطا واق  در
 لرر اشکال( ب

 باه  نیاز  ررایای برجساته انساجا    یتشخصا ، لهرر یان،مبناررا یبر بعو افزون

 Pباه   S بااور » :کند می تعریف چنی  را خطاناپذیر باور مبناررایی، به ایراد منظ ر

 «باشاد  Pمساتلز  صادق    tدر زمان  P به Sاست، ارر باور  یرخطاناپذ tدر زمان 

 کسای  است ممک  که کند می استداللچنی   آن، اساس برو  (921: 9634، )فومرتن

پاای   واق  در امّا کند، می پا درد اضساس کسی مث   و کند اشتباه خارش با را درد

 درونای  باوری که کشیدن درد اضساس در او ،نتیجه در که او دچار خارش است

 .است شده خطا دچار ،ستا

 ،شاده  قطا   عوا   دررا  درد اضسااس  و کااذب  اضساساات  وج د نیز برخی
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 انساان  اوقاات  بعوای  بارای مثاال،  . دانناد مای  وجدانیات خطاپذیری بر شاهدی

 نیااز  غاذا  باه  که ضالی در دارد، نیاز غذا به پندارد می و کندمی ررسنگی اضساس

 پاای  شصات  در ،شاده  قطا   پایش که فردی اینکه یا دارد کاذب اشتهای و ندارد

 .ندارد پا اص   که ضالی در ،کند می درد اضساس خ د

 بلکاه  نکارد،  تعریف ،دانسته لهرر که ر نهآن را خطاناپذیری ت ان می پاسخ در

 داده، ارائاه  لهرر که تعریفی از. باشد ضروری آن صدق که است خطاناپذیر باوری

 مشخص ررفتنش قرار مبنا شأنیت و ب دن م جّهو  ،فهمی  می را خطاناپذیری تنها

 ثمارۀ . ناد ا وابساته  ررادراک شخص به کام   درونی باورهای  ،ع وهه ب .ش دنمی

 شاخص  همان به باور دانست  منحصر و محدود در وابستگی ای  شناختیمعرفت

 ،نتیجاه  . درررفات  نظر در مستقلی مفاد باور ای  برای ت اننمی و است ررادراک

 خا د  فقا   و باشاد  داشته شناختی دیگری درونی باورهای از ت اند نمی کس هیچ

 ممکا   ،کناد مای  بیاان  شخص چه. آندارد ای درونی باورهای چه داندمی شخص

 یولا  ،هسات  یازی واقعاا  چ  ،درون اوست آنچه مث   باشد و دیگری معل   است

 .کند یانب یقیضقیر( مصداق غی)عل  ضص ل یانشخص در مقا  ب

 ضال  راه دو شادن  خطاناپاذیر  منظا ر  باه  پذیرد،می را خطاپذیری که ب نج ر

اسات.   یو درونا  یرونای ب یخطاهاا  یاک تفک ،اول ضلراه :دهد می پیشنهاد مکمل

 انا اع  انناد م پذیرند؛اص ح بیرونی شکل به که هستند خطاهایی بیرونی، خطاهای

 ادراکای  ت همات ررفتار شخصی ارر که هافهمی ک  و ت همات ضسی، هایفری 

 آن در تأمال  با فق  را ضالت آن ب دن وهمی یا واقعی کند، سعی چقدر هر ،باشد

هستند که با تأمل در خا د آن   ییخطاها ی،درون ی. خطاهاش دنمی مت جه ضالت

 در تأمال  باا  که پدیداری باورهای خطای انندم ؛پذیرندآن اص ح یندافر یاضالت 
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 باه  تمساک  دو  ضال . راهپذیرناد اصا ح  بیرونای  معیار به تمسک بدون و درون

 باید فعلی باورهای که  یبگیر نظر در را باورها از ایمجم عه یعنی است؛ انسجا 

صا رت   یا  در ا و ساازرار باشاد   آنهاا  با و باشد داشته انسجا  قبلی باورهای با

  .(492 :9633)بونجور،  نیستت ه  

 و سار  ضاس  باا  معم ال  ما چ ن ؛است مفید خطا کاهش برای راه دو ای  البتّه

 قا ۀ  باه واساطه   باید ،آوری  می خاطر به را غیرضسی امری که زمانی و داری  کار

 در بسات   نقاش  چگا نگی  در اوقاات  رااهی . ببندد نقش مشترک ضس در خیال

 مختلف لئمسا درریر ما مشترک ضس که زمانی ؛ زیراش د می خطا مشترک ضس

 و دخال  آن در بلکاه  کناد،  نمای  مانعکس  هسات  که ط رهمان را واقعیت است،

 .کند می تصرف

 مۀان خلط از ناشی کاذب، احساسات ادعای اسالمی، فلسفۀ مبانی به توجه با

 حصیولی  علم با همراه ذهنی تفسۀرهای و حضوری علم کننده منعکس حصولی علم

 دهید  رخ حصیولی  علم با مقارن و همراه تفسۀر و تعبۀر در خطا است ممکن. است

 .(051-053: 0، 0931 یزد ،)مصبا  

 دقات  باید ضص لی عل  تشخیص در که کند می کیدأت یفلسفه اس م ،بنابرای 

 .نکنی  خل  آن همراه ذهنی تفسیرهای با را آن و کنی 

 گیری نتیجه

 ابتاادا ،خاا د تاااریخی ساایر در کااه اناادباادیهی هاااییراازاره ،وجاادانی باورهااای

 محس سات از را آنها دانانمنطق سپس آمدند،می شمار به مشاهدات زیرمجم ع 

مانناد   یاز ن یبرخا  ،. در دوران معاصار شامردند بر مجازا  قسامی  و کردند تفکیک

 در نظرهاا  اخات ف  وجا د  با. دانندیم یهیرا بد یاتو وجدان یاتتنها اول ،خ اجه
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. دارناد  نظار  اتفااق  وجادانیات  با دن  بادیهی  بر منطقاهل  هم  بدیهیات، تعداد

 یدارد و چا ن از علا  ضوا ر    یمحکما  یمنطقا  یگااه جا یاتوجادان  ،رو ای  از

 .آیدمی شمار به اس می فلسف  مبانی از و است خطاناپذیر ریرد،یم سرچشمه

 رذار بنیان ،دکارت. داندمی خطاناپذیر را وجدانی باورهای غرب در رراییعقل

 دلیال  باه  امّاا . داناد می خطاناپذیر را پدیداری باورهای تنها ضداکثری،رراییعقل

 ب نجا ر  معاصار  دوران در ،اسات  شاده  وارد رراییعقل ن ع ای  به که اشکاالتی

 ررایای عقال  «سازنده آراهی» نظری  با و اص ح را رراییعقل ن ع ای  کرده سعی

 معقا ل  وجادانی  باورهاای  دررا  خطاا  اضتماال  وی. کند آن جایگزی  را معتدل

 باورهاای  به اعتمادیبی م ج  که داندنمی قدری به را اضتمال ای  ولی داند،می

 .ریردمی آراهی از را وجدانی باورهای ت جیه او. ش د وجدانی

 ۀمصاباح رازار   اهلل یات آ یاابی   یدرم ،استاد مصباح و ب نج ر دیدراه مقایسه با

-معرفات  باا  ایشاان  شاباهت . داناد مای  خطاناپذیررا  یراز هر تفس عاری یوجدان

 قوایه  باه  بااور  و قوایه  بای   دو هار  که است ای  در ب نج ر همچ ن شناسانی

 .است خطاناپذیر وجدانی قوی  ص رت هر در. رذارندمی تفاوت

 فاعل با ارتباط ،نتیجه در ؛داند می قویه ناظر به را شناسیمعرفت مصباح استاد

( ی)آرااه  ضالات  و باور روی را شناسیمعرفت ب نج ر امّا ،ش دمی ضذف شناسا

 ب نجا ر . شا د مای  متمرکز قویه با شناسا فاعل ارتباط ضیث بر و بردمی قویه به

 مسائله  صا رت  کاردن  پااک  را آن و داناد نمای  ضل راه قویه، را روی مسئله بردن

 ساازنده  و یار مها  ارتباط با فاعل شناساا از نظار او بسا    پندارد و به همی  دلیل، می

 .است

 وجادانی  باورهاای  خطاپاذیری  بار  لییدال دارند سعی غربی فیلس فان برخی
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از  ی. آنان م ارد نقوببرند سؤال زیر را سنتی مبناررایی ،وسیله بدی  و کنند اقامه

باه   ک شایدی  . کنند می انکار را آنها ب دن مبنا و یانب یوجدان یباورها یریخطاپذ

 . ی پاسخ ده ،وارد شده یوجدان یباورها یریکه به خطاناپذ هاییانتقاد
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