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 چكيده

هـاي بشـري    هـا را بـه بررسـي و تبيـين معرفـت      رو آن هاي انديشمندان بوده و ازاين شناسي يكي از دغدغه معرفت

هاست، با مسائلي  اين مسائل كه ناظر به معرفت. بررسي معرفت مسائل مختلفي را پديد آورده است. واداشته است

گيـري دو گونـه معرفـت     يـن دو دسـته مسـائل، علـت شـكل     ا. كه ناظر به امور عيني و خارجي است تفاوت دارد

اند؛ معرفت درجه يك، يعني معارفي كه ناظر به امور عيني هستند و معرفت درجـه دو كـه نـاظر بـه معرفـت       شده

از خلط ميان اين دو گونـه معرفـت بـا عنـوان     . شناسي خلط ميان اين دو است ها در معرفت يكي از چالش. هستند

يـاد  » مغالطـه معرفـت درجـه يـك و معرفـت درجـه دو      «يـا  » درجه يك و معرفت درجه دومغالطه خلط معرفت «

بررسي اين مغالطه وابسته بـه  . ويژه در حوزه معارف ديني است اين پژوهش به دنبال تبيين اين مغالطه، به. كنند مي

علمـي    شـته اين دو معرفت در سه ساحت تصور، تصديق و ر. فهم درست از معرفت درجه يك و درجه دو است

هـا خاسـتگاه    ها با ديگري متفاوت است و تفكيـك نكـردن آن   يابد و مغالطه در هر كدام از اين ساحت ظهور مي

  .شده است» هاي درجه يك و دو هاي معرفت مغالطه خلط ساحت«گيري  شكل
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 مقدمه

توسـعه مسـائل و   . هايي است كه محـور فكـر و انديشـه قـرار گرفتـه اسـت       معرفت يكي از موضوع
مباحـث  . هاي علمـي جديـد بـا محوريـت معرفـت انجاميـده اسـت        مباحث آن به پديد آمدن رشته

م مطرح بود، اكنـون بـه   اي در كال تر در حاشيه علم منطق، فلسفه و تا اندازه شناسي كه پيش معرفت
هـاي مقيـد،    شناسـي  هاي بعدي، معرفـت  شناسي در توسعه معرفت. اي مستقل تبديل شده است رشته

پس از آن بررسـي علـوم بـا عنـوان فلسـفه      . دنبال داشت هاي ديني را به شناسيِ معرفت مانند معرفت
وجـود   درجـه دو را بـه  هـا معـارف    گونـه افـزوده   ايـن . مضاف به قلمرو مرتبط با معرفت افزوده شد

هـاي پژوهشـگران ايـن     جلوگيري از خلط ميان معرفت درجـه يـك و درجـه دو از دغدغـه    . آورد
اي در تعريـف و   اند، اما تا كنون نوشته فشرده عرصه است و بر رعايت مرز ميان اين دو معرفت پاي

لـف معرفـت   هـاي مخت  اين نوشته درپي آن اسـت كـه گونـه   . چگونگي اين مغالطه ارائه نشده است
درجه يك و دو را مشخص كند و برپايه آن، مغالطه هر نوع از معرفت درجه يـك و درجـه دو را   

هـا را   معين سازد تا هم زمينه خلط ميان معرفت درجه يك و دو و هـم زمينـه خلـط ميـان انـواع آن     
  .شودنشان دهد تا براساس آن برخي شبهات و ديدگاهاي انحرافي درباره معارف ديني پاسخ داده 

  تعريف معرفت درجه يك و درجه دو. 1

شود  ميگفته معرفت درجه اول به معارفي  :اند كرده تعريفگونه  نمعرفت درجه يك و دو را اي
معرفـت درجـه دوم   . دهـد  آن را حقايق خارجي تشكيل ميهاي  عكه ناظر به واقع است و موضو

نـد، مـورد   ا تكـه معرفـ  يعنـي معـارف از آن جهـت     ؛معارفي است كه موضوع آن معرفت است
از ايــن تعريــف  .)25، ص1386؛ فياضــي، 22، ص1385 زاده، ينحســ(د نــگير بررســي قــرار مــي

 ،آيد كه معيار معرفت درجه يك و درجه دو اين است كه اگر موضـوع و متعلـق شـناخت    ميرب
 ،د و اگـر موضـوع خـود معرفـت باشـد     آمـ خواهـد   پديـد معرفت درجه يك  ،امور واقعي باشد

روشن است كه مراد از موضوع در اينجا موضـوع واقعـي   . دآمخواهد دست  بهدو  معرفت درجه
 ،در هـر دو صـورت   ،زيرا موضـوع ذكـري كـه همـان مفـاهيم هسـتند       ؛نه موضوع ذكري ،است
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شود كه راه تمايز معرفت درجه يـك از درجـه    مطرح مي پرسشاكنون اين . اند مصداق معرفت
بايـد   نخسـت براي دستيابي به اين هـدف   ؟چيست ويژگي معرفت درجه اول و دوم ؟دو چيست
مسـائل  . هاي درجه اول است علوم از معرفت بيشترمسائل . هاي روشن آن شروع كنيم از مصداق

روشـن شـدن    ،آنچـه مهـم اسـت   . هسـتند   معارف درجـه يـك  ... علوم رياضي، فلسفه، فيزيك و
هـاي   عهسـتند كـه موضـو   معرفت درجه دو مسـائلي  . ها و قلمرو معرفت درجه دوم است ويژگي

در سـه  را هـا   گونـه معرفـت   ايـن . دهـد  ها را معرفت از آن جهت كه معرفت است تشكيل مي نآ
  .كردبررسي  توان ميهاي علمي  ساحت معرفت تصوري، معرفت تصديقي و رشته

  معرفت درجه دو در ساحت تصور. 1-1

مـراد از شـأنيت   . دعلوم داراي مفـاهيم و تصـورات متعـددي هسـتند كـه شـأنيت حكايـت دارنـ        
حكايت اين است كه تا تصورات در قالب گزاره نيايند روشن نيست كه آيـا جنبـه حكايـت در    

نفسـه و نـه از    در علوم گاهي الزم است اين تصورات فـي . نفسه ها اراده شده است يا جنبه في آن
دي گونـه مباحـث بيشـتر مـرتبط بـه مبـا       ايـن . آن جهت كه شأنيت حكايت دارند، بررسي شـوند 

تـرين   شود و يكي از مهـم  اند كه در آن به تعريف و حدود مفاهيم پرداخته مي تصوري آن علوم
در تصورات اگر جهت حكايت اراده شده باشـد،  . هاي علوم است مصاديق آن، تعريف موضوع

نفسـه اراده شـده    شود، معرفت درجه اول خواهد بـود و اگـر فـي    ها حاصل مي شناختي كه از آن
  .آيد درجه دوم پديد ميباشد، معرفت 

  معرفت درجه دو در ساحت تصديقات. 1-2

هـا نـاظر بـه     يا موضـوع در گـزاره   ؛ها و تصديقات براساس نوع موضوع آن دوگونه است گزاره
بـه قضـايايي كـه موضـوع     . يا ناظر به تصورات و قضاياي ديگر استو امور عيني و واقعي است 

هـايي كـه    و بـه گـزاره   رجه اول در ساحت تصديقاتهاي د  معرفت ،آن ناظر به امور عيني است
هـاي درجـه دوم در سـاحت     معرفـت  ،اسـت  هـاي ديگـر   موضوع آن ناظر به تصورات يا گـزاره 
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دربـاره تصـورات و قضـايا     نـد ا شناسـانه  تها كه بيشـتر معرفـ   اين گزاره. شود گفته ميتصديقات 
هت تصـورات حسـي، انـواع    هاي ناظر بـه انـواع تصـور حسـي، معيـار بـدا       گزاره. ندنك بحث مي

  .آيند شمار مي بهشناسي و معارف درجه دو  از مسائل معرفت ،ها نتصديقات، معيار صدق آ

  هاي علمي ت درجه دو در ساحت رشتهمعرف. 1-3

علـوم   ازگـاهي   خـارجي ماننـد پزشـكي، فيزيـك و فلسـفه و     واقعيات  ازهاي علمي گاهي  رشته
هـاي   رشـته . ، ماننـد فلسـفه علـم اخـالق    لمي اسـت يعني موضوع آن يك رشته ع ؛كنند بحث مي

  .نامند ه دوم را علوم درجه دو ميهاي علمي گون علمي گونه اول را علوم درجه يك و رشته

  هاي مختلف معرفت درجه دو سه ساحتمقاي. 2

تفاوت ميان معرفت درجه دو در ساحت تصورات با تصديقات روشن است؛ زيرا تفاوت تصـور  
عدم وجود حكم است، اما براي وضوح بيشتر الزم اسـت بـه بحـث حمـل     و تصديق به وجود و 

حمل در منطـق در يـك تقسـيم بـه حمـل      . اول و شايع اشاره و ثمره آن در اين بحث بيان گردد
حمـل اولـي آن اسـت كـه ميـان موضـوع و محمـول اتحـاد         . شـود  اولي و حمل شايع تقسيم مي

. موضـوع و محمـول اتحـاد وجـودي باشـد     حمل شايع آن است كـه ميـان   . مفهومي برقرار باشد

اي مـراد   گاهي حمل اولي در معناي ديگر استعمال شده است و آن اينكه اگر معنا و مفهوم واژه
گويند اين واژه به حمل اولي اراده شده است و اگر مصاديق آن واژه اراده شده باشد،  باشد، مي
، »انسان كلي است«اژه انسان در مثال و. شود كه اين واژه به حمل شايع اراده شده است گفته مي

مفهوم انسان وصف كليـت را  . كه حمل در قضيه شايع است مفهوم آن اراده شده است؛ درحالي
، مصداق آن اراده شده است؛ يعني مصـاديق  »انسان نويسنده است«همين واژه در مثال . گيرد مي

  .اند، نه مفهوم آن خارجي انسان نويسنده

ولي اراده شده يا تصديقاتي كه موضوع آن به حمل اولي اراده شده، تصوراتي كه به حمل ا
هـا اولـي ذاتـي باشـد نيـز معرفـت        همچنين قضايايي كه حمل در آن. از معارف درجه دو هستند
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شـمار   گونه قضايا تعريفي هسـتند و جـزء مبـادي تصـوري بـه      آيند؛ زيرا اين شمار مي درجه دو به
ر آنچه به حمل شايع اراده شود درجه اول است؛ زيرا مـواردي  گونه نيست كه ه آيند، اما اين مي

دو . ، اما باز هم معرفت درجه دو اسـت  شود كه موضوع به حمل اولي اراده نشده است يافت مي
، »تصـور محسـوس بـديهي اسـت    «و » حمليه مركب از موضـوع، محمـول و نسـبت اسـت    «قضيه 

بـراي تمـايز معرفـت درجـه يـك و      . ت، اما موضوع آن به حمل شايع اس معرفت درجه دو است
اگر تصور يا موضوع تصـديقات  : درجه دو در اين دو ساحت، شايد بتوان اين معيار را ارائه كرد

از معقوالت ثاني منطقي باشد، خواه به حمل اولي اراده شود يا حمل شايع، از معارف درجـه دو  
ي اراده شود، معرفـت درجـه دو   است و اگر از معقوالت ثاني منطقي نباشد، چنانچه به حمل اول

قطعي شدن اين معيـار نيـاز بـه بررسـي     . و اگر به حمل شايع اراده شود، معرفت درجه اول است
هـاي درجـه اول و دوم مهـم اسـت      همه مصاديق آن دارد، اما آنچه در بحث از مغالطـه معرفـت  

  .هاي علمي است تصديقات و رشته  تمايز ميان ساحت

  هاي علمي در ساحت تصديقات با معرفت درجه دو در ساحت رشته تمايز معرفت درجه دو. 3

معرفت درجه دو در ساحت تصديقات عبـارت اسـت از قضـايايي كـه موضوعشـان يـك معرفـت        
شناسـي دو نمونـه از علـومي هسـتند      منطق و معرفت. است، خواه معرفت تصوري باشد يا تصديقي

منطـق، مجموعـه   . ت تصـديقات اسـت  هـاي درجـه دو در سـاح    ها از سنخ معرفـت  كه قضاياي آن
معـرف يعنـي از تصـورات معلـوم بـه      . آمده اسـت   مسائلي است كه بر محور معرف و حجت گرد

مبـاحثي  . تصورات مجهول رسيدن و حجت يعني از تصديقات معلوم به تصديقات مجهول رسيدن
مبـادي  هاي مختلف اسـتدالل،   هاي اكتساب تعريف، روش هاي مختلف تعريف، راه همچون نحوه

ها در راه رسـيدن بـه نتيجـه درسـت، مسـائلي اسـت كـه در منطـق مطـرح           و مواد استدالل و مغالطه
موضوع در همه اين مباحث تصورات يا تصـديقات اسـت؛ تصـورات و تصـديقات از آن     . شود مي

  .دهند اند، نه از آن جهت كه از واقع يا خارج گزارش مي جهت كه تصور و تصديق

هاي آن يـك   زيرا موضوع گزاره ؛معرفت درجه دوم تشكيل شده استشناسي نيز از  معرفت
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نـاظر بـه    ،خـواه بـه حمـل اولـي يـا حمـل شـايع اراده شـوند         ،هـا  نآهـاي   عموضو. معرفت است
هاي مختلـف معرفـت، تصـور و     از گونه  بحث. هاي عيني و خارجي نه واقعيت ،ها هستند معرفت

ع معرفت، عوامل و موانع معرفت، صدق و معيـار  ها و مناب تصديق، درجات و مراتب معرفت، راه
شناسـي اسـت كـه در سـاحت      از مباحـث معرفـت   دسـت،  ازاينآن، توجيه و اقسام آن و مباحثي 

شناسـي   معرفـت  .هـاي مختلفـي دارد   شناسـي شـاخه   معرفت. اند هاي تصديقي مطرح شده معرفت
شناسـي   ماننـد معرفـت   ،دشناسي مقي كند و معرفت شناسي را مطرح مي مباحث عام معرفت ،مطلق

ــ. گويــد هــاي اختصاصــي همــان علــوم ســخن مــي  دربــاره گــزاره ،عرفــان و اخــالق داري،  امعن
وحدت يا . شناسي اخالق است هاي اخالقي از مباحث معرفت هگرايي، صدق و توجيه گزار واقع

نشان از وحـدت يـا    ،شناسي اخالق و فلسفه اخالق مشابهت حداكثري مباحث مطرح در معرفت
  .دارد يكديگرتباط باالي اين دو عنوان علم به ار

حقـايق  . ها و حقايق اسـت  گاهي متعلق فلسفه مضاف از نوع پديده: فلسفه مضاف دو معنا دارد
ها كه متعلق فلسفه هستند، گاه موضوع علمي از علوم هسـتند، ماننـد اخـالق كـه موضـوع       يا پديده

يشـتر نـاظر بـه مباحـث بنيـادي و مبنـايي آن       صورت، فلسفه مضاف به آن ب علم اخالق است؛ دراين
علم است؛ براي نمونه، در فلسفه اخالق مباحثي دربـاره مبـادي تصـوري و تصـديقي علـم اخـالق       

گـاه   اليه فلسفه موضوع علم خاصـي نيسـت، ماننـد ديـن؛ آن     گاهي متعلق و مضاف. شود مطرح مي
  .گيرد سي قرار ميده است مورد بررمباحثي كه بر محور آن در علوم مختلف مطرح ش

در ايـن سـاحت يـك    . هاي علمي اسـت  هاي فلسفه مضاف از نوع علوم و رشته گاهي متعلق
 ،وس ثمانيــهئــر ؛نـه يــك تصــور يــا يـك گــزاره   ،گيــرد رشـته علمــي موضــوع بحـث قــرار مــي  

نـه   شود، ميدر اين ساحت هويت جمعي مسائل بررسي . ترين مصاديق مباحث آن است شاخص
 ؟مجموعه مسائل آن بر محور چه موضوعي قرار دارنـد  )الف: باحثي مانندم. ها هويت فردي آن

 .؟ از مسـائل آن اسـت  هدف از تـدوين علـم چيسـت   ) ج ؟روش تحقيق در اين علم چيست) ب
فلسـفه علـم    .اسـت هـاي علمـي    رشـته  سـاحت معرفت درجـه دو در    ا،فلسفه مضاف در اين معن

  .آيند شمار مي بهدرجه دو  از مصاديق اين معرفت ،فلسفه علم منطق و اخالق
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يكـي از معـاني   . اسـت هاي مضاف ناظر بـه روش بحـث در ايـن علـوم      واژه فلسفه در فلسفه
نـوعي فلسـفي    ، بـه ها غيرتجربي اسـت  نعلومي كه روش آ بنابراين ؛فلسفه غيرتجربي بودن است

هـاي   فلسـفه در . روش غيرتجربـي دارنـد   ،معنـاي اول دوم  ، بههاي مضاف فلسفه. دآين مي شمار به
 افـزوده گرچه گاهي تحليلي و تاريخي هم بـه آن   ؛روش بيشتر عقلي است ،معناي اول مضاف به

پـردازد كـه قابـل بررسـي عقالنـي       فلسفه دين به مباحثي از معـارف دينـي مـي    رو ازاين. شود مي
  .بيشتر تحليلي و توصيفي است ،فلسفه مضاف در معناي دومروش ، اما باشند

بـه مسـائلي    در ساحت تصديقات درجه دو رفت در اين است كه معرفتتفاوت دو گونه مع
هـا حكـم و داوري    ندهـد و دربـاره آ   هـا را مـورد بررسـي قـرار مـي      معرفت اطالق مي شود كه

شناسـي   در معرفـت مسائلي مانند معيار صدق معرفت، معنـاداري و واقـع نمـايي آن كـه      ؛كند مي
از آن جهـت كـه معرفـت    را معرفـت  د زيـرا  مطرح است معارف درجه دو در اين ساحت هسـتن 

 ؛به دو ويژگي اشـاره دارد  ،»از آن جهت كه معرفت است«قيد . دهد است مورد بررسي قرار مي
آب در صـد درجـه   «گزاره . ندشناس نيست تموضوع معرف ،هاي ناظر به خارج يعني اينكه معرفت

شـناس   تورد بحث معرفـ م ،كند نگاه شود اگر از آن جهت كه از خارج حكايت مي »جوشد مي
هـا   گونـه گـزاره   كه معيار صدق ايناست  اين ،شناس است تآنچه مورد بحث معرف ، بلكهنيست

شـناس   تنظر معرفـ شناسـانه نيـز مـورد    ت از منظـر هسـتي  ويژگي دوم آن است كه معرف. چيست
اين معرفت چگونه است، آيـا مجـرد اسـت يـا عـرض و      نحوه وجود اينكه  ، مباحثي مانندنيست
معـارف درجـه دو در سـاحت تصـديقات از     . از سـنخ معـارف درجـه دو نيسـت     ،نفسـاني  كيف

ــت ــه دو در رشــته  معرف ــاي درج ــاال نظــاره   ه ــت كــه از ب ــاي علمــي نيس ــر باشــد ه ــه در  ،گ بلك
و احكـامي بـراي آن   شـود   ميهويت معرفتي تصورات و تصديقات بررسي  مثالً ،شناسي معرفت
گونـه كـه برخـي از     نهمـا يعنـي  . كـار فيلسـوف اسـت    هماننـد شناس  تكار معرف. دگرد بيان مي

 ود، نـ بلكه در علوم مختلفـي كـاربرد دار   ،شناسانه اختصاص به علم خاصي نداشته مباحث هستي
شـناس نيـز مجموعـه     ت، معرفـ كنـد  مـي بحـث   ها آن دربارهو كرده جا جمع  كفيلسوف آن را ي
هـا بحـث    نو دربـاره آ كرده مع جا ج يك ،دنكه در علوم مختلف كاربرد داررا مباحث معرفتي 
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اسـت كـه در همـه علـوم      يشناس در حال بررسـي مبـاحث   تبديهي است كه وقتي معرف. كند مي
  .ه علوم آن روش را پذيرفته باشندبايد از روشياستفاده كند كه هم ،دنكاربرد دار

 كـار ايـن فيلسـوفان   . هاي مضاف به علم، سـخن از بررسـي و داوري نيسـت    در مقابل در فلسفه
كار او هرگـز  . هاست فقط نگاه از باال و رصد تغييرات و تحوالت،گزارش و توصيف يا تحليل آن

او . تواند روشي را ارائه دهد و سخن از صدق و كذب و حق و باطـل بيـاورد   او نمي. داوري نيست
سـط  تواند از رابطه اين علم با علوم ديگر و تأثير و تأثرات اين علـم بـا علـوم ديگـر و قـبض و ب      مي

شناسـي و منطـق مطـابق ايـن معنـاي از       علم معرفـت . دست سخن بگويد مباحث آن و مسائلي ازاين
معرفت درجه يك و درجه دو، از معارف درجه يك هستند؛ چون نـاظر بـه رشـته علمـي ديگـري      

هـاي آن از سـنخ معرفـت     روسـت كـه گـزاره    داننـد، ازآن  نيستند و اگر آن را معرفت درجه دو مي
بنابراين در تمايز ميان دو ساحت از معرفت درجه يـك و دو  . حت تصديقات استدرجه دو در سا

انـد، نـه علـم     بايد دقت شود كه در ساحت تصديقات معرفت درجه يك و درجه دو وصف گزاره
، امـا   هاست هاي آن ها بر علم، مجازي و به عالقه حاوي و محوي، يعني به اعتبار گزاره و اطالق آن

هاي آن اطـالق   ت درجه يك و دو وصف رشته علمي است و اگر به گزارهدر ساحت علوم، معرف
هاي مضاف، ممكن است از نوع درجه يك يـا درجـه دو    هاي فلسفه گزاره. شود، نيز مجازي است 

هـا و غايـت علـم منطـق كـه از       بررسي مبـاحثي ماننـد مؤسـس، فصـل    . در ساحت تصديقات باشند
  .رجه اول در ساحت تصديقات استمسائل فلسفه علم منطق است، از معارف د

  مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو. 4

مغالطـه در منطـق در دو حـوزه تصـورات و     . يمكنـ  معناي مغالطه مـي اي به  اشاره ،بحثآغاز  در
مغالطه در حـوزه تصـورات آن اسـت كـه در مقـام تعريـف و بيـان حـد         . دهد تصديقات رخ مي

مغالطـه نـاظر بـه فراينـد     . نادرسـت باشـد   ،يف اسـت آن كه تعر تصور خطايي رخ دهد و حاصلِ
 ،تعريـف دوري، تعريـف بـه الفـاظ مشـترك     . مراد از فرايند اعم از مادي و صوري است. است
  ).218-217، ص1382 ي،راز ينالد قطب(هايي از مغالطه در تعريف است  نمونه
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داراي دو حـوزه  فراينـد اسـتدالل   . دهـد  مغالطه در حوزه تصديقات در فرايند استدالل رخ مـي 
اگر شرايط قياس رعايـت  . مادي و صوري است و مغالطه در هر دو حوزه ممكن است جاري شود

  .شويم نشود دچار مغالطه مادي مي نشود دچار مغالطه صوري و اگر شرايط مادي رعايت

مراد افرادي كه اين مغالطـه را بيـان كردنـد    . كنيم اكنون از مغالطه درجه يك و دو بحث مي
ست كه آنچه را به ساحت معرفت درجه يك مرتبط است نبايد در سـاحت معرفـت درجـه    اين ا

هاي معرفـت درجـه يـك و درجـه دو،      با توجه به اختالف ساحت. دو جاري دانست و بالعكس
معنـاي   مغالطـه در سـاحت تصـورات بـه    . مغالطه هر ساحت متناسب با همان معنا و ساحت اسـت 

گويا اين مغالطه در ايـن سـاحت جـاري نيسـت؛ زيـرا       .خلط تصور درجه يك و درجه دو است
در تعريف و حد، دو ساحت معرفت درجه اول و درجـه  . يابد اين مغالطه در حد و رسم معنا مي

  .ددوم وجود ندارد تا خلط رخ ده

دهد كـه   اين مغالطه زماني رخ مي. مغالطه درجه يك و درجه دو جاري است ،در تصديقات
از دو  نمونـه، بـراي   ؛به معرفت درجـه يـك اسـتناد داده شـود     ،ه دوحكم مربوط به معرفت درج

نادرسـتي  . نادرست است ،»علي كلي است«نتيجه  ،»انسان كلي است«و » علي انسان است«گزاره 
اگر فرايند صـوري ايـن اسـتدالل    . نتيجه، معلول مغالطه در فرايند مادي يا صوري استدالل است

اصغر و حد اكبـر بـا موضـوع و محمـول نتيجـه، دچـار       مشكل داشته باشد، با فرض وحدت حد 
دوم  هزيرا انسان در مقدمه اول به حمل شايع و در مقدم ؛مغالطه عدم تكرار حد وسط شده است

، اما اگر در فرايند صـوري مشـكلي نباشـد و حـد وسـط در هـر دو        به حمل اول اراده شده است
ر دو انسـان بـه حمـل اولـي اراده شـده      يا در هـ  :از دو حالت خارج نيست ،مقدمه يك چيز باشد
اگر به حمل اولي اراده شده است، مغالطـه خلـط معرفـت درجـه يـك و      . است يا به حمل شايع
زيرا موضـوعي كـه محمـول آن     ؛اتفاق افتاده استيعني؛ علي انسان است، درجه دو در صغري 

ام مصـداق بـودن   اينجـا در مقـ   ؛معرفت درجه دو قرار گرفته است ،بايد معرفت درجه يك باشد
 ؛بايـد بـه حمـل شـايع اراده شـود      -يعنـي انسـان   - براي انسان است و در اين فضا محمـول  علي

اگر در هـردو بـه حمـل شـايع اراده شـده      . به حمل اول اراده شده استمطابق فرض كه  يدرحال
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اتفـاق افتـاده    ،"انسـان كلـي اسـت   "يعنـي،   خلط معرفت درجه يك و درجه دو در كبري ،باشد
محمـوالت آن بايـد معقـوالت     است، به حمل شايع اراده شده مطابق فرض زيرا انسان كه ؛است

كـه در اينجـا    يدرحـال  ؛نه معقوالت ثانيـه و معـارف درجـه دوم    ،اولي و معارف درجه اول باشد
  .كه از معقوالت ثانيه است بر آن حمل شده است "كلي"

طـه در سـاحت تصـديقات متفـاوت     مغالطه درجه يك و درجه دو در ساحت علوم بـا ايـن مغال  
هـا هسـتند؛ يعنـي مجموعـه مسـائلي كـه علـم و دانشـي را          مراد از علوم در اين مغالطه دانش. است

نگـاه عالمـان   . كنند علوم درجه دو ناظر به علوم درجه اول بحث مي. اند براساس معياري شكل داده
دنبـال درسـتي و نادرسـتي     بـه هـا   آن. علوم درجه دو به علم درجه يك نگـاه پديدارشناسـانه اسـت   

اين علم از علـوم  . اند دنبال توصيف و تحليل علم درجه اول هاي علم درجه اول نيستند، بلكه به داده
حقيقي است يا اعتباري؟ مسائل آن بر محور چه موضوعي شـكل گرفـت؟ روش و منـابع معـارف     

ان از تدوين آن چه بود؟ ايـن  اين علم چيست؟ اين علم را چه زماني و چه افرادي بنا نهادند؟ هدفش
هـاي   علم با چه علومي مرتبط است؟ تـأثير و تـأثرات ايـن علـم بـا علـوم ديگـر چيسـت و پرسـش         

مغالطه علـمِ درجـه دو و درجـه اول،    . دهد ديگري از اين نوع مسائل، علم درجه دوم را تشكيل مي
دانش معرفت درجـه  آن است كه در قلمرو يكديگر دخالت كنند، معارف درجه اول اگر از سوي 

دوم مورد نقد و ارزيابي و صدق و كذب قرار گيرند يا معارف درجه دوم با منابع حجيت معرفـت  
  .هايي است كه بين دو معرفت اتفاق افتاده است درجه اول مورد ارزيابي قرار گيرند، از مغالطه

  مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو در معارف ديني. 5

 ،هــاي مختلــف طــه معرفــت درجــه يــك و دو در هريــك از ســاحت مغال ،كــه بيــان شــد چنــان
خلـط   هـا توجـه نشـود ومباحـث آن بـاهم      اگر به تفاوت اين ساحتهايي با هم دارند كه  تفاوت

مغالطـه  دو ايـن  افرادي دچـار مغالطـه خلـط ميـان     سفانه أمتدهد و  ديگر رخ مي اي مغالطه ،دنشو
، امـا   يابـد در معارف مختلفي جريان ن است ممكمغالطه معرفت درجه يك و درجه دو  .اند شده

زيـرا مغالطـه    ؛ هـاي دينـي اسـت    جريان آن در معرفـت  ،آنچه محور بررسي در اين نوشتار است
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كـه   قـرار دارد  رو پـيش  پرسـش اكنون اين . ابتدا و بيشتر در اين حوزه مطرح شده استيادشده، 
فهـم ايـن مسـئله    . ده اسـت خ دار گفتـه  پـيش گانـه   ههاي س اين مغالطه در كدام ساحت از ساحت

هاي درجـه دوم   آيا جزء معرفت ؛جزء كدام ساحت بدانيمرا مبتني بر آن است كه معرفت ديني 
يـك رشـته   موضـوع  اگـر   ؟هـاي علمـي   يا در ساحت علـوم و رشـته   استدر ساحت تصديقات 

ه آن رشـته علمـي از چـ    ،و مسائلي بر محور معارف ديني مطرح كنـد باشد عارف ديني ، معلمي
بـا دقـت و بررسـي در نـوع      ؟سنخ علوم است و معارف آن از كـدام معـارف درجـه دوم اسـت    

يابيم كه مسائل اين رشـته علمـي از    ميدر ،شود هاي ديني مطرح مي مباحثي كه بر محور معرفت
اي از  بررسـي معـارف دينـي گونـه    . هـاي درجـه دوم در سـاحت تصـديقات اسـت      سنخ معرفت

ــد اســت كــه ا  معرفــت ــتشناســي مقي ــه معرف ــي   ز آن ب ــاد م ــي ي ــارف دين در . شــود شناســي مع
كـه در علـوم مختلـف    را شناسيِ معارف ديني مجموعه مباحث مربوط به معـارف دينـي    معرفت

در خود جمـع   ،كالم طرح شده يا امكان طرح آن وجود داشته و ديني مانند فقه، اخالق، حقوق
شـناس مطلـق    تگونه كه معرف نهما .پردازد شناسي به بررسي آن مي كرده است و چونان معرفت

شـناس   كنـد، معرفـت   انواعي از معرفت مانند حضوري، حصولي، تصـور و تصـديق را ارائـه مـي    
دينـي و   نهاي معارف ديني مانند معرفـت عقالنـي، وحيـاني، فطـري، بـرو      معارف ديني نيز گونه

درباره امكان  مطلقي شناس تمعارف ديني مانند معرف يِشناس تمعرف. دهد ديني را نشان مي ندرو
هـايي   هنظريـ . كنـد  معرفت ديني، راه و منبع معرفت ديني، صدق و توجيه معرفت ديني بحث مي

خـواه   ،گـروي  اگرايـي و مبنـ   مگـروي، اعتمـادگرايي، انسـجا    گرايـي، احتمـال   چون كـاركرد هم
. پــردازد مــي هــا شــمارد و بــه ارزيــابي آن شــده يــا مطلــق را بــراي بحــث توجيــه برمــي  اصــالح

 نادرسـتي و  درسـتي كنـد،   داوري مـي  هماننـد عالمـان درجـه يـك     شناسي معارف ديني فتمعر
بحث نگاهي هـم بـه    استواريآورد و براي غنا و  براي آن استدالل مي ،كند ها را بررسي مي داده

شناسي معـارف   معرفت. كند اي باز و جامع مسئله را بررسي مي اندازد و با ديده تاريخ مباحث مي
شناسي قـرار گرفتـه و مسـائل آن از سـنخ معـارف درجـه دو در سـاحت         ه معرفتديني در حوز

رو بايد در مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو در معـارف دينـي دقـت     ازاين. تصديقات است
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در . نـد كهـا بـه سـاحت تصـديقات سـرايت ن      ساحت دانش در د و مغالطهرخ ندهشود كه خلط 
هـا را مصـداق مغالطـه     ي برخـي از نقـدها و پاسـخ   جريان بررسي معارف ديني و احكام آن گاه

اند كه در برخي خلط ميـان انـواع مغالطـه معرفـت درجـه       معرفت درجه يك و درجه دو شمرده
  :پردازيم هايي از آن مي رو به بررسي و تحليل نمونه ازاين. يك و درجه دو شده است

تواند بـا ايـن    نمي - ضروري يا غيرضروري -) در فقه(هيچ حكم واجب و مستحبي  )1نمونه 
در . ... كنـد مقابله كنـد و آن را تأييـد يـا تضـعيف     ) شناسي فقه(رأي كه علم فقه در تحول است 

شناسـي از تعيـين حـالل و     در فقه. شود شناسي فقه، يك حكم هم از اين جنس يافت نمي معرفت
 ،ردو واجب و مسـتحب نبايـد سـخني بـرود و اگـر چنـين داوري در آنجـا صـورت بگيـ          ،حرام

  .)328، ص1377 سروش،(شناسي به فقه بدل خواهد شد  فقه

در آن سخن از وجـوب   و فقه معرفت درجه يك است. اين مغالطه ناظر به رشته علمي است
 بلكـه در آن از موضـوع   ،شناسي بحث درباره وجوب و حرمت نيست ه، اما در فق است رمتو ح

سـخن از   شناسـي  فقـه  حـث ابمدر . درو فقه، تعريف، هدف و رابطه آن با سـاير علـوم سـخن مـي    
كـه   يدرحـال  ؛اسـت  انافعال مكلف ع حرمت و وجوب،موضو اوالً زيرا، ؛وجوب و حرمت نيست

شناسـي توصـيف و تحليـل     همنبـع و روش اعتبـار در فقـ    ،ثانيـاً  ؛شناسي علم فقه است فقهموضوع 
ع وجـوب و  منـاب . هاي دستيابي وجـوب و حرمـت نيسـت    شتوصيف و تحليل از رو. هاست داده

براسـاس قاعـده   . شناسـي اسـت   هاي فقهي آن موضوع فقـه  كتاب و سنت است و آموزه ،حرمت
در  بنـابراين . هاست نفرعيت بايد موضوع قبل از حكم مفروض و موجود باشد و حكم ناظر به آ

هم خروج از موضوع و هم خروج از منـابع اعتبـار    ،شناسي ورود به بحث از حرمت و حليت فقه
است، اما آنان كه به ايـن مغالطـه    رخ دادهمغالطه معرفت درجه اول و درجه دوم  قتاًاست و حقي

بايـد توجـه داشـته باشـند      ،دهند نميرا شناسي  اند و اجازه نقد فقهي در مباحث فقه تمسك كرده
زيـرا ايـن نيـز از مصـاديق خلـط       ؛شناسانه خود را به فقه سرايت دهند ها نيز نبايد نتايج فقه نكه آ
امـا  . انـد  ت درجه يك و دو در علوم است و معرفت درجه دو را به درجه يك سرايت دادهمعرف

كـه فقيـه هـم بايـد      باور دارنـد اند  آنگاه كه سخن از تحول آورده ؛اند ها چنين كرده نمتأسفانه آ
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ش دستخوش تحول خواهد شد و منكر حتي يك نمونه براي حكم ضـروري و  مبپذيرد كه حك
شناسانه  تبحث معرف ،مگر آنكه گفته شود بحث تحول در معرفت ؛شوند يثابت در حوزه فقه م

صـورت از سـنخ مغالطـه معرفـت درجـه اول و       د كه درايـن ياب است و در همه معارف جريان مي
  .درباره آن اظهارنظر كندتواند  ميدرجه دوم در علوم نيست و فقيه هم 

رود و بـا قائـل    بح فعلي خـاص نمـي  سن و قدر فلسفه علم اخالق، سخن از تعيين ح )2نمونه 
توان حكمي از احكـام فلسـفه اخـالق را ابطـال كـرد       شدن به حسن و قبح براي فعلي خاص نمي

است موجود در علم اخالق، امـا فلسـفه علـم اخـالق      اي ينه ،»دروغ نگوييد«). 329همان، ص(
وييــد، و گويــد دروغ نگ علــم اخــالق مــي: گويــد كنــد، بلكــه مــي كســي را از دروغ نهــي نمــي

. خبر از يك ارزش، خود يك ارزش نيست. شود صورت يك ارزش بدل به يك خبر مي دراين

گفتيم آراي مربوط به معرفت درجه اول با آراي متعلق به معرفـت درجـه دوم بـا     آن معنا كه مي
  ).335همان، ص(يابد  اينجا وضوح بيشتري مي ،نشيند هم برابر نمي

هـاي علـم اخـالق و فلسـفه      يعني ميان گزاره ؛نمونه اول است اين نمونه مانندرسد  به نظر مي
گويد و ديگري توصـيف   هاي ارزشي سخن مي و گزاره »بايد«يكي از . علم اخالق تفاوت است

ايشان توضيح بيشـتري دربـاره خبـر از يـك ارزش     . كند و در آن سخني از ارزش نيست علم مي
ايـن  تفـاوت  . خالق است يا فلسفه علـم اخـالق  د كه بتوان گفت مرادشان مباحث فلسفه اان دهندا

 ؛شناســي مقيــد يــا فلســفه مضــاف بــه امــور اســت فلســفه اخــالق، معرفــتدو در ايــن اســت كــه 
فلسـفه اخـالق مبـادي تصـوري و     . فلسفه مضـاف بـه علـوم اسـت     ،كه فلسفه علم اخالق يدرحال

سازد و معيـار   شن ميهاي اخالقي را رو كند، منابع حجيت گزاره تصديقي علم اخالق را بيان مي
ها در علم اخالق مؤثر است، اما  نكه همه اي ،دده مي نشانگزاره اخالقي صادق از غيرصادق را 

فـرض   شتواند مبادي و پـي  فلسفه علم اخالق تبيين و توصيف علم اخالق است و مسائل آن نمي
توانـد   و نمـي مسائل آن در مرتبـه بعـد از فهـم در اخـالق اسـت      . فهم مباحث اخالقي قرار گيرد

هرگونه تغيير در اخالقيات بايد از طريق فلسفه اخـالق يـا در خـود علـم     . مقدم بر آن قرار گيرد
فلسـفه علـم اخـالق     ،احتمال داده شد كه مراد ،به جهت ابهام در كالم ايشان. دانجام شواخالق 
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  .دشاست و اين نمونه به نمونه اول ملحق 

ويـژه   هقبض و بسط اين است كه معرفـت دينـي و بـ   شناسانه  اصلي و معرفت پرسش )3نمونه 
و ) ركـن درونـي  (شـريعت  : اين است كه از دو منبـع  آن كند و پاسخ از چه تغذيه مي ،تحول آن

. آيـد  دست مي هاي است كه از دو مقدمه ب يعني معرفت ديني نتيجه ؛)ركن بيروني(معارف عصر 

 لسـتدال بـا ا اسانه ديگري در ميان آورند و شن ناقدان بايد نظريه معرفت ديدگاه،در مقام نقد اين 
 امـا . ست كه قبض و بسط مـدعي اسـت  يي اها نآ غير از ،بيان كنند كه منابع تغذيه معرفت ديني

سـخن از ضـروريات ديـن يـا نسـبيت        شناسـانه رقيـب،   تجـاي آوردن نظريـه معرفـ    اگر كسي به
دهد  خود گواهي مي ،ددر ميان آور aشناخت يا ابدي و جاوداني بودن حالل و حرام محمد

  ).330همان، ص(چه رسد به پاسخ آن  ،درستي درنيافته است هرا ب پرسشو منزلت  اكه معن

از اين عاميانه و نارواتر، در برآميختن دو گونـه نگـاه درجـه اول و دوم و بـد فهميـدن      ) 4نمونه 
كاكي كـه  شـ . تكامل معرفت و خالصه كردن آن در تكامل كمي، به ميان آوردن شكاكيت اسـت 

شناسـي فلسـفي    داند، سخنش اگر معناي محصلي داشته باشد، متعلق به معرفـت  حقيقت را نسبي مي
گويد حقيقت نسبي است و مطابقـت بـا واقـع را     كه مي آن. شناسي پسيني و پيشيني است، نه معرفت

گويـد، بلكـه حكمـي در بـاب گـوهر ادراك       طور مطلق نداريم، سخن از شاخه علم خاصي نمي به
كه در يك معرفت درجه دوم وقتـي سـخن از تغييـر و نسـبيت و عصـري       گويد؛ درحالي دمي ميآ

گـردد، نـه اينكـه حكمـي باشـد       رود، همه اوصافي است كه به معرفـت درجـه اول بـازمي    بودن مي
  ).331همان، ص(درباره همه ادراكات و معارف، اعم از درجه اول و دوم و باالتر 

هـا سـخن بـر سـر      در اين نمونـه . معرفت درجه اول و دوم استاين دو نمونه سنخي ديگر از 
سخن از منابع معرفت ديني اسـت كـه آيـا منحصـر در     . نه علم معارف ديني ،معارف ديني است

كتاب و سنت است يا معرفت بشري هم بايد ضميمه شود يـا سـخن از وحـي كـه آن را بايـد بـا       
ست يا مطلق همه سـخني معرفـت شناسـانه    الزامات عصري فهميد و يا اينكه معرفت ديني نسبي ا

  .گيرد ديني مورد بررسي قرار مي شناسي رفتكه در حوزه معاست  

هـا   ترين توضيح درباره ضروريات اين است كه ثبات ماندگار آن ترين و مهم اصلي) 5نمونه 
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رون با نظريه قبض و بسط منافاتي ندارد؛ زيرا قبض و بسط، ثبات درون دين را مستند به ثبات بيـ 
اگر از اين هم بگذريم، چيزي را ضروري ديـن  . داند و تحول درون را به تحول بيرون مستند مي

هاست و اين حكم هيچ منافـاتي بـا تكامـل     دانستن و منكر آن را نامسلمان دانستن، از جنس بايد
تعريف ضروري دين اين نيست كه هميشه ثابت خواهد ماند، بلكه تعريفش . معرفت ديني ندارد

ن است كه منكر آن كافر است و مسلمانان بايد آن را ثابت نگاه دارند و هميشـه بـدان اعتقـاد    اي
شناسـي   بـا احكـام خبـري معرفـت    » بايـد «ايـن  . بورزند و آن را انكار نكنند و جزء الزم بشمارند

آري، اگر كسي باور داشته باشد كه ضروريات هميشـه ثابـت خواهنـد مانـد، در آن     . افتد درنمي
كرده است، اما آن حكم نه تعريف فقهـي ضـروريات   ) نه فقهي(شناسانه  كمي معرفتصورت ح

كـافي اسـت توجـه    . ها دارد و نه از آن معرفت درجـه اول اسـت   دين است و نه اختصاص به آن
كنيم كه يقين ما به امري، ضامن صدق آن نيست و التزام اعتقادي به چيزي، ضامن ثبـات آن در  

  .)338همان، ص(خارج نيست 

كنـيم، در واقـع بحـث بيـرون      نكته دوم اين است كه وقتي ما درباره وحي بحث مي )6نمونه 
 رخعربي و در ضمير پيـامبر    كه در جامعه - اي به نام وحي كنيم و از بيرون به حادثه مي اي وحي

آوريـم،   ني ميئاگر در جهت اثبات مدعاي خود يا براي نقض آن قرا. كنيم نگاه مي -اده استد
لحـاظ   ، بـه يـا اثباتـاً   ، نفياًبه وحيمراجعه . دنن بايستي از بيرون وحي گرفته شده باشئاين قرا همه

توان گفت كه پيامبر فالن آيه را بيان كرده است كـه   يعني نمي ؛كار نادرستي است شناسي روش
 انطبـاق بـا محـيط آن روز عربسـتان     نظريههمه آن آيات مشمول همان . با آن نظريه منافات دارد

تفسير كنيم و چنـان   نظريهما بايستي آيات را بر وفق آن . ايم د كه ما از بيرون طرح كردهنشو مي
، همـو (ولي حتي آن منافات ظـاهري هـم وجـود نـدارد      ،دست نخورد نظريهتفسير كنيم كه آن 

البته اين سخن به آن معنا نيست كه ما همـه آرا را حـق    :گويد در جاي ديگر مي. )71ص، 1381
سخن بر سر تعيين حق و باطـل نيسـت كـه بحثـي كالمـي و       يم و اساساًكن را تأييدها  نم و آبداني

  ).26، ص1378، همو(سخن بر سر تحليل كالن اين حادثه تاريخي است  ، بلكهدرجه اول است

در نمونـه پـنجم بحـث از    . شـده اسـت  وارد اين دو نمونه داستان ديگري دارد و به مصـاديق  
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م ضروري دين چيست؟ اين كـار فقيهانـه اسـت كـه منكـر ضـروري       حك. ضروريات دين است
گونـه   موضـوعات احكـام يـك   . اما ضروري دين خودش موضوع حكم است ؛مرتد است ،دين

. در برخي شناخت موضوع نياز به كار فقيهانه ندارد، اما در برخي نياز به كار فقهـي دارد  .نيستند

رؤيـت  . نياز بـه كـار فقهـي دارد    ،آن است يت ماه كه موضوع حكم به وجوب روزه يا افطارؤر
و  امعنـ  .ضروري دين از اين سنخ اسـت . كند با چشم مسلح باشد يا غيرمسلح هم كفايت ميبايد 

آيـا انكـار   . كـار او فقـط بايـد و نبايـد نيسـت     . معيار ضروري دين چيست، اين كار فقيهانه است
ق انكار ضـروريات اسـت؟   وجوب نماز مصداق ضروري دين است؟ آيا هرگونه انكاري مصدا

عنـوان يـك نمونـه از معرفـت دينـي       ها كار فقيهانه است، اما اگر كسي ضـروري ديـن را بـه    ناي
  .شناسي معرفت ديني است كار معرفت ،بررسي و احكام معرفت ديني را بر آن منطبق كند

 ،بحث از وحـي و ماهيـت آن و نيـز روش فهـم آن    . تر است نمونه ششم در اين جهت روشن
در  ،اينكه وحي از سنخ كشف شهود است يا امر ديگـر . شناسي معرفت ديني است معرفت بحث

 ،بحـث از روش فهـم وحـي كـه بايـد آن را عصـري فهميـد       . حقيقت بحث از گوهر وحي است
  .تواند روش فهم ارائه كند اسي ميشن معرفت. شناسي مقيد به معرفت ديني است بحث معرفت

تـر اشـاره شـد، مغالطـه معرفـت       گونه كه پـيش  همان. پردازيم ميها  اكنون به بررسي اين مغالطه
درجه اول با درجه دوم در فلسفه مضاف به علـوم بـا مغالطـه معرفـت درجـه اول بـا درجـه دوم در        

دهـد كـه    در مغالطه درجه اول و درجه دوم، فلسفه مضاف زماني رخ مي. تصديقات متفاوت است
سـخن از توصـيف   . دوم را به درجـه اول سـرايت دهـيم    احكام درجه اول را به درجه دوم يا درجه

هاي گفتـه شـده، برخـي از مـوارد مغالطـه آن از سـنخ        در نمونه. سخني از بايد و نبايد نيست. است
مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو در علوم اسـت؛ ماننـد نمونـه اول و عـدم تمـايز ميـان فقـه و        

كه همـان احكـام نـاظر بـه افعـال مكلفـان اسـت، امـا         در فقه سخن از بايد و نبايد است . شناسي فقه
شناسـي از پيشـينه علـم فقـه و موضـوع آن و       در فقـه . معنـاي بررسـي علـم فقـه اسـت      شناسي بـه  فقه

كـار رفتـه و    گـاهي واژه فلسـفه فقـه بـه    . شود بحث مي... ها و هاي علم فقه و تفاوت مسائل آن دوره
فلسـفه فقـه، بررسـي مبـادي تصـور و تصـديقي فقـه        همين معنا اراده شده است، اما گاهي مـراد از  
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در برخي اطالقات تمايزي ميان ايـن دو  . شود فلسفه فقه در اين معنا به اصول فقه نزديك مي. است
شناسـي سـخن از بايـد و نبايـد      شناسي آن است كه در فقـه  مغالطه فقه و فقه. بحث نهاده نشده است

شـناس   آيات و روايات فقهي و نتايج آن را فقه. ستها متفاوت ا كه منابع حجيت آن برود؛ درحالي
شناسي نيسـتند تـا از    روايات و آيات ناظر به فقه. كند و هدف او تحليل و توصيف است بررسي مي

در مرحلـه بعـد   . شناسـي اسـت   ها سازنده علم فقه و مقـدم بـر فقـه    آيند، بلكه آن شمار  ها به منابع آن
شناسي كار فقيهانه است و فقيـه كـارش    بنابراين، نه فقه. ردازدپ شناسي به توصيف اين پديده مي فقه
افـرادي كـه ايـن مغالطـه را     . تأثير و سرايت نتايج هر يك به ديگري، مغالطه است. شناسي است فقه

، اما  اند اند، از مغالطي بودن دخالت معرفت درجه يك در درجه دو فراوان سخن گفته مطرح كرده
مغالطـه  . انـد  هـاي درجـه اول دخالـت داده    اي درجـه دو را در معرفـت  هـ  راحتي معرفـت  ها به همان

هــاي  تحليــل. معرفــت درجــه يــك و درجــه دو، اگــر مغالطــه اســت از دو طــرف مغالطــه اســت   
هاي آن نبايد معيار در نتايج درجه اول قرار گيـرد؛ بـراي نمونـه، اگـر در      شناسانه و توصيف معرفت

هـا در اسـتنباط احكـام شـرعي      فـرض  هـا و پـيش   ي از دانششناسي به اين نتيجه رسيدند كه برخ فقه
يـا  . ها از منابع اسـتنباط در فقـه اسـت    فرض ها و پيش دخالت دارد، حق ندارند بگويند كه آن دانش

شناسي تاريخي يا عصري بود، نبايد گفته شود كه در استنباط احكام بايد عصـري و   اگر فقه در فقه
اول اينكـه مبنـاي ايـن سـخن     : گفتن به دو دليـل باطـل اسـت   گونه سخن  اين. تاريخي فهميده شود

كـه در معرفـت درجـه اول و دوم     خلط دو نـوع معرفـت درجـه اول و درجـه دوم اسـت؛ درحـالي      
هـاي علمـي    كند، در مغالطه آن سـر از مغالطـه معرفـت درجـه اول و دوم رشـته      تصديقات سير مي

درجه اول و دوم در علوم اسـت، بايـد و نبايـد    آورد؛ ثانياً، اگر بگوييم اينجا سخن از معرفت  درمي
گونه فهميد يا فـالن دانـش بايـد از     گوييد بايد در فقه اين از احكام معرفت درجه دوم نيست كه مي

و بر فرض كه اين نتايج درست باشد، الزام به فقه، يعني معرفت درجـه اول بـه   . منابع آن قرار گيرد
  .ه استجه اول است كه خود مصداق مغالطاين احكام، دخالت معرفت درجه دو در در

  :در اينجا بايد به اين دو نكته دقت شود

استشهاد به آيه و روايتي در معرفت درجه دوم را نبايـد مصـداق    و اول آنكه گاهي استدالل



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٩٦«

  

. اول اسـت  هدوم نـاظر بـه معـارف درجـ     هبيـان مطلـب آنكـه معـارف درجـ     . اين مغالطه دانست

هـاي معرفـت درجـه اول را     اول مبتني بر اين اسـت همـه گـزاره    توصيفات شما از معرفت درجه
شـما از روش اسـتقرايي بـراي    . بررسي كنيد تا بتوانيد توصيف و تحليل صـحيحي داشـته باشـيد   

اگر بخواهيد تحليل و توصيف كامل و دقيقي داشـته باشـيد و   . تحليل و توصيف استفاده كرديد
نـاقص و ديـدن چنـد     يزيـرا اسـتقرا   ؛ام اسـتفاده كنيـد  ت يبايد از استقرا ،قانون كلي ارائه بدهيد

اي براي نتيجـه   سخني فقهي يا استداللي به روايت يا آيه. تواند قاعده كلي نتيجه دهد گزاره نمي
هـا نبايـد از    گونـه بيـان نقـض    نايـ . ممكن است ناقض توصيف كلي از يك مسـئله باشـد   ،فقهي

  .شود مصاديق مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو شمرده

هاي مضاف داراي مبـادي تصـوري    دوم اينكه در اين مغالطه كه توجه به آن الزم است، فلسفه
اي مانند اصل وجود علم، امكان معرفت آن، روش فهم در فلسفه مضـاف   مبادي. يا تصديقي است

هاي درجه اول است و هرگونه تغيير يا ترديـدي در آن در   كه از معرفت) تحليلي يا توصيفي بودن(
  .فلسفه مضاف مؤثر است و اين از دايره مغالطه درجه اول و دوم در علوم خارج است

هاي ذكر شـده از   اما مغالطه معرفت درجه اول با درجه دوم به معناي تصديقات كه بيشتر نمونه
دهد كه مباحث مربوط به معرفت را به واقعيت نسـبت داد يـا مطالـب     اين نوع است، زماني رخ مي

هـا گـاهي بـه     تر اشاره كرديم كه موضـوع گـزاره   پيش. عيت را به معرفت نسبت دهيممربوط به واق
كنند، در اين موارد بايد محمولي در  حمل شايع اراده شده و از خارج و واقعيات عيني حكايت مي

اگر محمول از سنخ احكام معرفت آورده شـود،  . گزاره ذكر شود كه مربوط و ناظر به خارج است
است؛ براي نمونه، در حيوان اگر مراد مصاديق آن باشد، حكم متناسب با آن جسم  مغالطه رخ داده

در ايـن  . ايـم  جاي جسم، جنس را بر آن حمل كنيم، دچار اين مغالطه شـده  پس اگر به. بودن است
معناي از معرفت درجه يك و درجه دو، نتايج معرفت درجه دو در درجه يـك مـؤثر اسـت؛ زيـرا     

هـر  . موضوع حكم باشد، سخن از گـوهر معرفـت و حقيقـت معرفـت اسـت      اگر معرفت يا معرفتي
كنـد؛ زيـرا معرفـت درجـه دو متـأخر از معرفـت        نتيجه در اين ساحت به درجه يك هم سرايت مي

شناسي مانند صـدق و كـذب و    ها باشد؛ براي نمونه، مباحث معرفت درجه يك نيست تا ناظر به آن
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يا مباحث منطقي مانند نحوه استدالل مقـدم بـر هـر علـم و     منابع معرفت مقدم بر هر نوع علم است 
شناسـي   توانيم بگوييم كه در معرفـت  اينجا نمي. رو نتايج آن در علوم مؤثر است دانشي است؛ ازاين

گويم و معرفت درجه دو است و ربطي به معرفت درجه يك ندارد؛ اين از سنخ معرفـت   سخن مي
ايت حكم از درجه دو به يك مغالطـه باشـد، بلكـه از    درجه يك و درجه دو در علوم نيست كه سر

سنخ معرفت درجه يك و دو در تصديقات است كـه سـرايت آن از معرفـت درجـه دو بـه درجـه       
ايـم و هـر حكمـي     نمايد؛ زيرا از گوهر معرفـت سـخن گفتـه    تنها ممكن، بلكه ضروري مي يك، نه

اگر گفتيم . ل باشد يا در درجه دومشود؛ خواه در درجه او درباره معرفت شامل هرگونه معرفت مي
اند، هر معرفتي محكـوم بـه    فرض است يا همه معارف در تكامل و تحول معارف همه مبتني بر پيش

اين حكم خواهد بود، چه در درجه اول و چه در درجه دوم و از اين اشكال كه حكم شما به اينكه 
يـرا آن هـم يكـي از معـارف     معرفت بشري در تحول است شامل خود همين قضيه خواهـد شـد؛ ز  

خبر از تكامل علوم دادن، اگر خبر از گوهر معرفت باشد، طنابي است كـه بـه گـردن    . بشري است
هـا بـه يـك نمونـه از      آن. انـد  برخي از انديشمندان نيز دچار اين خلط شـده . پيچد خود اين خبر مي

تـوانيم بـه    يعني ما نميشناسي اشاره كرده و آن اصل دايمي بودن احتمال خطاست؛  مباحث معرفت
ما براساس معرفت بشـري خودمـان    .معياري برسيم كه همواره تضمين كند كه آراي ما غلط نيست

يـك شـك    ايـن . را ارائـه بدهـد   ناپـذير  توانيم چارچوبي پيدا كنيم كـه بـه مـا معرفـت خدشـه      نمي
كنـد؛ يعنـي    وي بر آن است كه اين ترديد به علوم درجه يـك سـرايت نمـي   . است شناسانه معرفت

به يقـين عالمانـه هـم     ،شناسانه قائل باشيم ما ضمن اينكه به اصل عمومي ترديد معرفت ممكن است
شناسـانه   ترديـد معرفـت  و  آن چيزي كه رافع است اقـدام اسـت  . برسيم؛ يعني با هم در تضاد نيست

رحله از اقدام ترديد عالمانه است؛ يعني شما اگر در يك م است، آن چيزي كه مانع در اقدام. نيست
ترديـد   شناسانه الزامـاً  ترديد معرفت. توانيد اقدام كنيد نتوانيد كاري را بر ديگري ترجيح دهيد، نمي

هاي دنيا پس از اين كه مكانيك ارسطو و مكانيك نيوتني  امروز فيزيكدان. دهد علمي را نتيجه نمي
منتظرند ها هر روز  آن. افزوده شد بسيار ها آن شناسانه ترديد معرفتبر به مكانيك نسبي تبديل شد، 

تا آنجـا   ؛باال رفتبسيار  نيزشان  چارچوب مكانيك جديدي پيدا شود، ولي اعتماد و اعتقاد عالمانه
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شـوند و ايـن طـرف و آن     شـود، سـوار مـي    كه هواپيمايي را كه براساس مكانيك نيوتني ساخته مي
اگـر در  . يـن سـخن ناتمـام اسـت    رسـد ا  بـه نظـر مـي   ). 254، ص1380الريجـاني،  ( روند طرف مي

، اما  بينيم شناسي به نسبيت و غيرقابل قطعي بودن معرفت برسيم، همه معارف را غيرقطعي مي معرفت
دهد، هـر چـه بيشـتر جـواب      هايي كه رخ مي ها و تجربه با آزمايش. مراتب غيرقطعي متفاوت است
هـاي   ست، امـا چـون در بيشـتر آمـوزه    شود و اين راز اقدام در علوم ا بدهد مراتب اطمينان بيشتر مي

تـوان بـه    ديني، تجربه عيني وجود ندارد و تنها براساس تقديرات الهي و تعبد به دستورات ديني مي
شناسي ديني به همـه   كتاب و سنت دست يافت؛ بنابراين هرگونه ترديد در معارف ديني در معرفت

  :آملي اهللا جوادي به تعبير آيت. كند هاي دين سرايت مي آموزه

و قطـع حاصـل   اگر عالمي در درجه اول راجع به يك مطلب دينـي برهـان اقامـه كنـد     

هـاي   شناس در درجه دوم واقـع شـود و بـين هويـت     عنوان معرفت نمايد و همان عالم به

جمعي و جاري علوم و عالمان به داوري بپردازد و به اين نتيجه برسد كه تمام علوم در 

شناسانه  تدر درجه دوم بوده و فكري جز انديشه معرف گرچه در اين حال ،سيالن است

هـا و باورهـاي قطعـي خـود را از دسـت       آگاهانه يا ناآگاهانـه همـه يقـين    ،نداشته باشد

زيرا ظهـور   ؛ماند خواهد داد و در دست مبسوط يا مقبوض او جز مشتي شك باقي نمي

  .)62ص، 1372جوادي آملي، (رخت بر بستن يقين همان  احتمال همان و

  نتيجه

ســه ســاحت . معنــاي متفــاوت دارد ،هــاي مختلــف تاســاس ســاحمعرفــت درجــه اول و دوم بر
مغالطه معرفـت درجـه   . هاي علمي براي اين دو معرفت وجود دارد تصديقات و رشته ،تصورات

، امـا در   مغالطـه در تصـورات جـاري نيسـت    . كنـد  يك و درجـه دو نيـز بـه تبـع آن تفـاوت مـي      
معناي جريان حكم مربوط بـه   مغالطه در تصديقات به. مي جاري استهاي عل تصديقات و رشته

در اين ساحت حكـم معرفـت درجـه دو بـه معرفـت      . معرفت به غيرمعرفت است يا برعكس آن
ت حكـم  ابرخي از آيات و روايـ  ،هاي ديني كند يا ممكن است در آموزه درجه يك سرايت مي



  »٩٩«     هاي ديني مغالطه معرفت درجه يك و درجه دو با تأكيد بر معرفت  

  

عنـوان روش فهـم و    به) تمثيل(يا عدم اعتبار قياس ي أمانند نهي از تفسير به ر ،معرفتي ارائه دهند
، اما استدالل به آيه يا روايت از نوع مغالطه درجـه   ها گرچه معرفت درجه دو است ناي. استدالل

هاي علمي سريان احكام علم درجـه اول بـه درجـه دوم يـا      ، اما در ساحت رشته يك و دو نيست
خلط بين ايـن دو مغالطـه   . شود دو شمرده ميهاي معرفت درجه يك و درجه  عكس از مغالطهرب

ها را به ديگري  شده و احكام يكي از اين مغالطه بدان دچارخود مغالطه ديگري است كه برخي 
فهـم  . آنچه گفته شد گامي كوتاه در معرفت درجه يك و درجه و مغالطه آن بود. ندا هتعميم داد

هـاي ناتمـام    از بحـث  ،ها با يكديگر نعارف آها و مقايسه م نقلمرو آ موشكافانهتر و ترسيم  دقيق
ي و مبنايي در معرفت و نيـز رابطـه بحـث حجيـت     يارتباط اين بحث با بحث بنا. اين عرصه است

هـاي بعـدي اسـت كـه بـه       گـام  ،هاي ديني و فهم آن با معرفـت درجـه يـك و درجـه دو     آموزه
  .دخواهد كراين بحث كمك  گسترش
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