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 يقين در تفكر فارابي

� زاده مهدي عباس  

 چكيده
معناكه معرفت غيريقيني را معرفت حقيقي تلقي گرا؛ بدين شناسي فارابي مكتبي است يقين معرفت

و يقين معرفتكند. يقين اجماالً بر دو قسم است: يقين روان نمي شناختي شناختي. يقين روانشناختي

و فلسفي يقين به شمار نميعمدتاً از  و از نظرگاه منطقي شناختي اما يقين معرفت رود؛سنخ اقناع است

و فلسفي يقين به شمار مي به يقيني است كه از نظرگاه منطقي و فلسفي فارابي و در تفكر منطقي رود

و هميشگي  و دائم) خصوصيت جاوداني (مطلق و عام. يقين خاص يا ضروري دو قسم است: خاص

و غيردائم) ممكن است در برخي زماندا (غيرمطلق شود؛ لذا ها زايل رد؛ اما يقين عام يا غيرضروري

و  يقين به معناي حقيقي فقط قسم نخست است. يقين در تفكر فارابي اوالً ناظر به مقام تصديق است

ن يز اگرچه تصديق از اقسام علم حصولي است، ديدگاه وي در باب يقين، ناظر به علم حضوري

مي باشد؛ چه دريافت مي و گزاره هاي حضوري نيز اي بيان يا حكايت يا تفسير توانند در قالب تصديقي

و چنين يقيني يا از طريق علم به احكام عقلي  شوند؛ ثانياً يقين در تفكر او از سنخ يقين عقلي است

(مبتني بر احكام عقلي بديهي) حاصل مي و يا از طريق قياس برهاني ميشو بديهي رسدد. به نظر

ا فارابي در مسئلة يقين كامالً متعهد به رويكرد عقل مجموعاً ديدگاه و دقيق ست، اگرچه گرا، موجه

و مراتب مختلف يقين با اين نقد مواجه شود كه او علي ممكن است  حتي بررسي-رغم بررسي انواع

[و اشراقيون] ارائه تبييني از كيفيت يقين در ادراكات-يقين در برخي ادراكات حضوري شهوديِ عرفا

 نكرده است.

 فارابي، علم، معرفت، يقين، ظن.:واژگان كليدي

�
و انديش استاديار گروه معرفت  mehr_1777@yahoo.com.ه اسالميشناسي پژوهشگاه فرهنگ

10/3/96تاريخ تأييد:10/10/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
) شناسي است؛ تا آنجا كه شايد هيچ ) از مسائل بسيار اساسي معرفتCertaintyيقين

و مكتب معرفت و امكان شناختي مطرحي را نتوان يافت كه اثباتاً يا نفياً دربارة يقين

نخستين فارابيقديم، اسالمي در ميان فيلسوفان آن، بحثي به ميان نياورده باشد.شروط 

م-ارسطوتأثير تفكر تحت-فيلسوف مسلماني است كه و امكان از (تعريف) يقين اهيت

و شروط آن را دقيقاً مشخص نموده است آن به تا آنجا كه رسالة؛تفصيل بحث كرده

است؛ اگرچه در ديگر اين مسئله اختصاص داده به شرايط اليقينمستقلي را به نام 

در آثارش به و از اين كتاب البرهانويژه نيز تا حد قابل توجهي به اين مسئله پرداخته

تأثيري تام مالصدراو سهروردي، سينا ابنرهگذر بر فالسفة مسلمان بعدي از قبيل 

 نهاده است.

معنا گرا؛ بدين فالسفة اسالمي مكتبي است يقين همانند ديگر فارابيشناسي معرفت

كند. پس شرط معرفت يا علم كه معرفت غيريقيني را معرفت حقيقي تلقي نمي

)Knowledgeاست. معرفت» يقيني«معناي دقيق كلمه، اتصاف به وصف ) به

اگرچه ممكن است در جاي خود مفيد باشد، اما معرفت-المثل ظنيفي-غيريقيني

لذا به باور او انسان در علوم نظري صرفاً بايد به دنبال وصول به يقين؛ستحقيقي ني

 باشد.

و يقين معرفتيقين اجماالً بر دو قسم است: يقين روان شناختي. يقين شناختي

و رواني است روان و آرامش دورني و؛شناختي عمدتاً از سنخ اقناع لذا از نظرگاه منطقي

شناختي، يقيني است كه از نظرگاه اما يقين معرفت؛رودفلسفي يقين به شمار نمي

و فلسفي يقين به شمار مي و فلسفيِ منطقي و چنين يقيني، در تفكر منطقي ، فارابي رود

د و با امور و تخيلداراي تعريفي دقيق است در تقابل يگري مانند ظن، اقناع، شك

 آشكار قرار دارد.

و عام. يقين خاص فارابيشناختي در تفكر اما يقين معرفت بر دو قسم است: خاص

(علي و يا به تعبير او يقين مطلق اإلطالق) يا دائم يا ضروري، خصوصيت جاوداني



ي
راب

فا
كر

تف
در

ن
يقي

35 

(غير؛هميشگي دارد اإلطالق) يا غيردائم علي اما يقين عام يا به تعبير او يقين غيرمطلق

و زمانيقينيعني زماني؛شود ها زايل يا غيرضروري ممكن است در برخي زمان ي باشد

بهغيريقينييديگر اما يقين ناي دقيق كلمه، فقط يقين خاص است؛مع؛ بنابراين يقين

ا و ولياتي از خاص نيز بر دو قسم است: يقين به احكام عقلي بديهي، مانند بديهيات

(برهان) به دست آمده استو يقيني قبيل اصل امتناع تناقض مانند؛كه از طريق قياس

فر-هاي نظري ري از گزارهيقين به بسيا براكه در حكامايند قياس برهاني نهايتاً مبتني

بر . قسم دومشوند عقلي بديهي استنباط مي يقين به وجود يك سه قسم است: خود

و علت وجود يك چيز).  (وجود و يقين به هر دو چيز، يقين به علت وجود يك چيز

)  برهان) است.قسم سوم، برترين قسم يقين خاصِ حاصل از قياس

يعني اوالً، ناظر به مقام تصديق است؛ فارابيمالحظه خواهد شد كه يقين در تفكر

آنجا كه حكمي دربارة چيزي صادر شده است. اگرچه تصديق از اقسام علم حصولي 

و واسطه و معلوم غيريت وجودي برقرار اي به نام صورت است كه در آن، بين عالم

ل در باب يقين، ناظر به علم حضوري نيز فارابييكن ديدگاه ذهني يا مفهوم مطرح است،

مي چه دريافت؛باشد مي يا هاي حضوري هم توانند در قالب يك تصديق يا گزاره بيان

و بدين لذا امكان صدق،؛سان تبديل به علم حصولي گردند حكايت يا تفسير شوند

و امكان يعني مطابقت با واقع يا نفس (نفس) بودن را داشته يقيني األمر خاص خويش

و چنين يقيني فقط از طريق فارابييقين در تفكر،ثانياً؛باشند از سنخ يقين عقلي است

(مبتني بر احكام عقلي بديهي)  علم به احكام عقلي بديهي يا از طريق قياس برهاني

 شود. حاصل مي

به فارابي رسد مجموعاً ديدگاه به نظر مي رويكرد در مسئلة يقين كامالً متعهد

ا عقل و دقيق و ست. اگرچه دستيابي به يقين معرفت گرا، موجه شناختيِ خاص، دشوار

نيست، بلكه ممكن است ديدگاه فارابيديرياب است، ليكن اين، نقدي اساسي بر كار 

و مراتب مختلف يقين كه او علي با اين نقد مهم مواجه شود وي  -رغم بررسي انواع

وضعيت يقين در ادراكات شهوديِ-حتي بررسي يقين در برخي ادراكات حضوري
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و اشراقيون  را معين نكرده است.-كه يكي از اقسام علم حضوري است-امثال عرفا

از فارابيغرض از نوشتار حاضر، تبيين دقيق ديدگاه و نقد آن و بررسي در باب يقين

 منظر عقلي است.

يشناخت يقين معرفت الف)
 ابتدا الزم است دو مقدمه بيان شود: فارابيبراي فهم دقيق تعريف يقين در تفكر

و» رأي«گاه وصفي براي فارابيدر تفكر-ظن طورو همين-. يقين1 (نظر) است

يا« [اعتقاد] اين باشد كه چنين است رأي عبارت است از اينكه در مورد يك چيز، باور

و اين دو همانند دو نوع  و يقين] [ظن چنين نيست. رأي همانند جنس براي اين دو

[رأي] هستند و . پس يقين، فرع بر)457ص،، الخطابه1408(الفارابي،» براي آن رأي است

و عد و رأي،رأي، فرع بر باور. باور به معناي قبول بهم ترديد درونيِ انسان است باور

به» صدق« » گرايي واقع«�.آن با واقع است» مطابقت«مفاد يك گزاره، يعني حكم

به ��هاي نظرية صدق است؛ فرض تي از پيشمعرف البته واقع در فلسفة اسالمي بايد

از ���.»األمر فهميده شود معناي نفس (گزاره) آنجااما كه هر حكمي، متضمن تصديق

 
�

ف گرايانه است: در باب ماهيت در بحث از صدق، مطابقت فارابياسالمي از جملهانفولسيديدگاه

) در ) ديدگاهTruthصدق هاي ترين نظريه شناسي مطرح است. يكي از قديمي معرفتهاي مختلفي

) ) است كه طبق آن، معرفت انسان با حفظ Correspondenceمطرح در ماهيت صدق، مطابقت

و محتوايي بايد با واقع مطابقت داشته باشد تا صادق به شمار آيد.  شرايط صوري

( واقع �� كلEpistemic realismگراييِ معرفتي و اموري بدين) در يك تعريف معناست كه اشيا

به خارجي اجماالً واجد خصوصياتي هستند كه ما از آنها ادراك مي و انسان توانايي دستيابي كنيم

 واقعيت را دارد.

���
هاي مختلف، متفاوت است. األمر صرفاً معادل عالَم خارج نيست، بلكه در مورد گزاره واقع يا نفس 

اي است كه موضوع . گزارة ذهني، گزاره1ند از:ا موضوع آنها عبارت اقسام گزاره به لحاظ ظرف تحققِ

و در آن مي،آن، ذهني است از» انسان، كلي است«مانند؛شود حكم بر امري ذهني و در اينجا منظور

(مفهوم انسان) است، نه انسان خارجي؛ اي است كه موضوع . گزارة خارجي، گزاره2انسان، انسان ذهني
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 در مقام تصديق است، نه در مقام تصور. فارابياست، پس يقين نزد

ب فارابي. يقين در تفكر2 جماالًا... نام علم«(معرفت) است:» علم«راي گاه وصفي

مي دو معنابر  يا شود: نخست اطالق و دوم تصديق. تصديق، يا يقيني است تصور

ص(همان، كتاب» غيريقيني هم فارابي. پس علم به نظر)272-271البرهان، و هم به تصور

و غيريقيني تقسيم؛شود به تصديق تقسيم مي اما فقط علمِ تصديقي است كه به يقيني

 گردد. مي

زيرا نزد منطقيون،؛در اينجا، علم حصولي است از علم فارابيآشكار است كه مراد

و تصديق از اقسام علم حصولي هستند كه در آن، معلوم خودش نزد عالَم حاضر  تصور

 
آنآن در خارج و در مي،است و در اينجا» تهران پايتخت ايران است«مانند؛شود حكم بر امر خارجي

اي است كه موضوع آن اعم از امر . گزارة حقيقي، گزاره3منظور از تهران، واقعيت خارجيِ آن است؛

يا يعني مطلقِ مصاديقِ محقق؛موجود در خارج به صورت بالفعل يا غيربالفعل است الوجود

هر» مثلث، شكل داراي سه ضلع است«مانند الوجود؛مقدر و كه در اينجا هرگونه مثلثي در هر زمان

األمر . واقع يا نفس1مكاني كه موجود شده باشد يا موجود شود، چنين حكمي خواهد داشت. بنابراين 

د؛هاي ذهني، خود ذهن است در گزاره فير مقايسه با بيرون ذهن، ذهني است؛چون ذهن يك اما نفسه

و؛همانند ديگر امور عيني،امر كامالً عيني است و در مقابل عالم خارج، تحقق زيرا در درون انسان

و عين است. همان نفسه مرتبه ثبوت دارد. پس ذهن نيز في كه وجود عيني گونه اي از مراتب واقعيت

پس اي از احكام دارد، وجود ذهني نيز مجموعه مجموعه در گزارة ذهني، مطابقت اي از احكام دارد.

اگرچه محكي در اين قسم؛گزاره با خودش مطرح نيست، بلكه مطابقت حاكي با محكي مطرح است

و لذا واقعي است گزاره، ذهن است كه في هاي األمر در گزاره . واقع يا نفس2؛نفسه يك امر عيني

و عالم خارج است ح األمر در گزاره . واقع يا نفس3؛خارجي، عين قيقي، ظرف بالفعل يا غير بالفعلِ هاي

مانند اين؛هاي نفساني نيز وجود دارند، گزاره تحقق موضوعِ آنهاست. اما گذشته از اين سه قسم گزاره

و گرسنگي، اموري نفساني». من اكنون گرسنه هستم«گزاره كه  األمر همان ها نفس ند. در اين گزارها نفس

آن؛نفس انسان است مم گونه ليكن و گرسنگي را نميكه ؛توان ذهني دانست كن است گمان شود، نفس

و گرسنگي في في است؛ نفسه يك امر ذهني نيست، بلكه كامالً عيني زيرا نفس اي نفسه مرتبه چه نفس

و عين است و؛از مراتب واقعيت و امور نفساني اگرچه ذهني يا خارجي نيستند، اما عيني بنابراين نفس

د (ر.ك: ص1373هباشي، واقعي هستند ،38-37.(
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و وساطت صورت ذهني يا مفهوم در آن و علم حضوري كه فاقد نيست شرط است

و تصديق تقسيم نمي چنين واسطه مشود. اي است، اصوالً به تصور قام علم حصولي در

و يقيني يا غيريقيني است كه قابل-تصديق بامي-اتصاف به وصف صدق يا كذب تواند

به آنچه در معرفت (اي معرفت گزاره«شناسي معاصر غربي از آن «Propositional 

knowledgeو فرع بر دانستنِ ) تعبير مي (اينكه«شود «Knowing that است، مقايسه (

�شود.

را فارابيمالحظه شد كه مي-همانند تصديق-تصور اما آن را قابل؛داند علم

و غيريقيني اتصاف به وصف  لذا؛داند. فقط تصديق، قابل چنين اتصافي است نمييقيني

و طبعاً قابل اتصاف به وصف  و غيريقيني جمالت غيراخباري نيز علم اما.نيستنديقيني

و تصديق تقسيم نميعلم حضور آ شود.ي به تصور و اكنون يا آن نيز قسمي علم است

و-اگر قسمي علم است-آيا يقيني يا غيريقيني قابل اتصاف به وصف صدق يا كذب

عمي فارابيگيري از ديدگاه با بهره است يا نه؟ و توان لم حضوري را نيز قسمي علم

مي؛اتصاف به اوصاف مزبور لحاظ كرد قابل تواند چون هر دريافت حضوري همچنين

و تفسير شود در قالب يك من«كه مانند اين گزاره؛تصديق يا گزاره بيان، حكايت

و از حيثو اين» دانم كه اكنون گرسنه هستم مي سان تبديل به علم حصولي گردد

(ظرف نفس) مورد بررسي قرار گيرد.  مطابقت يا عدم مطابقت با واقعِ خاص خويش

، چه قسم يقيني است؟ در يك علماكنون مراد از يقين به مثابه وصفي براي رأي يا

و يقين رواننگاه كلي، يقين بر دو قسم است: يقين معرفت يقين شناختي.شناختي

مي معرفت و فلسفي يقين به شمار هر شناختي يقيني است كه از نظرگاه منطقي رود.

 
و كذب وجود داشته باشد معرفت گزاره� ؛اي آن معرفتي است كه در آن، يك گزارة قابل صدق

مي«با جملة» اينكه«همچنين دانستنِ مي» دانم كه... من و آغاز و متعلَّق آن يك گزارة قابل صدق شود

اي كلمه منحصر در معرفت گزاره شناسان معاصر غربي، معرفت به معناي دقيق كذب است. نزد معرفت

و آگاهي؛است» اينكه«يا دانستنِ و انشائي) (استفهامي يا لذا تصورات صرف، جمالت غيراخباري ها

يا؛روند علوم حضوري، از اقسام معرفت به شمار نمي و يقيني پس متصف به وصف صدق يا كذب

 شوند. غيريقيني نيز نمي



ي
راب

فا
كر

تف
در

ن
يقي

39 

اما اين قسم يقين؛فيلسوفي ممكن است تعريف خاصي از چنين يقيني داشته باشد

كهت است از يقيني كه انسان نسبت به صدق مفاد تصديق يا گزارهاجماالً عبار اي دارد

و فلسفي در داشتن چنين يقيني خالف آن يك و انسان به لحاظ منطقي سره محال است

به اما يقين روان؛موجه است و اقناع درونيِ انسان نسبت شناختي صرف آرامش رواني

از يقين روان�اي است كه خالف آن نيز البته ممكن است. صدق مفاد گزاره شناختي

و فلسفي اساساً يقين به شمار نمي يك،آيد نظرگاه منطقي سره با يقين لذا

 ��شناختي در تعارض است. معرفت

ا فارابي ميدر برخي به تعاريفي از يقين معرفتكوشدز آثار خويش دست شناختي

 دهد:

در1 و مؤلفه شناختي اين يقين معرفت احصاء العلوم. در گونه تعريف هايي براي آن

 
مييقي�سيدمحمدباقر صدراهللا آيت� و،-و رياضي-داند: يقين منطقين را بر سه قسم يقين ذاتي

و علم به اينكه-و رياضي-يقين موضوعي. يقين منطقي عبارت است از علم به صدق مفاد يك گزاره

به،محال است كه آن گزاره به نحوي كه معلوم است نباشد. يقين ذاتي عبارت است از اينكه انسان

گونه شك يا احتمال خالفي در باب آن گزاره نداشته باشد،ي پيدا كند كه هيچاي چنان جزمِ درون گزاره

ميآنف آن ممكن باشد. نيز يقين موضوعياگرچه خال آيد كه انسان پيشاپيش به صدق مفاد گاه پديد

اي يقين پيدا كرده، ولي به لحاظ منطقي مجوز چنين يقيني را نداشته يا در داشتن چنين يقيني گزاره

و انسان پيش از اينكه آن سكه به زمين مانند سكه؛اً موجه نبوده استمنطق اي كه به هوا پرتاب شده

و اتفاقاً طرف»خط«برسد، به جهتي مانند ميل شديد نفساني، يقين پيدا كند كه طرف  »خط«خواهد آمد

(ر.ك: الصدر، ص1428نيز بيايد مي297–292، با ). فقط قسم نخست را يقين توان معادل

 ند.ا شناختي شناختي دانست؛ اما دو قسم ديگر، مراتبي از يقين روان معرفت
اما چنين؛شناختي شرط است شناختي، يقين روان شايد چنين تصور شود كه در يقين معرفت ��

آن؛رسد برداشتي نادرست به نظر مي كه زيرا اگرچه و» عقل«گاه انسان نسبت به صدق مفاد يك گزاره

(يقين معرفت بودن محال و» روان«شناختي)، عمدتاً براي خالف آن به يقين برسد و سكون وي آرامش

و قطع، غير از يقين روان؛آيد قطع پديد مي و سكون و اما اين آرامش و سكون شناختي است: آرامش

و منطقي، يعني مبتني بر دليل درست است قطع در يقين معرفت اما يقين؛شناختي، آگاهانه

بيش روان و گاه اساساً  دليل است. ناختي، ناآگاهانه يا غيرمنطقي، يعني مبتني بر دليل نادرست
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 نظر گرفته شده است:

[نقيض يا ضد] دانشيعلم يقيني [صادق] است كه اصالً امكان ندارد خالف آن

و امكان ندارد آ باشد [امكان ندارد كه] در موردن بازانسان از و [آن را انكار كند] گردد

[نيز] در مورد آن براي انسان كند كه امكان دارد كه از آن باز آن باور پيدا  و گردد

و مغالطه شبهه در،اي كه آن را از وي زايل سازد اي به واسطة غلط [نيز و واقع نشود

[نيز در  و [شك]ي واقع نشود [گمان يا ظن]ي به مورد آن] ترديد مورد آن] تهمت

و به سببي براي انسان پديد نيايد  ص1996(الفارابي، وجهي ،38(.

. عدم1شناختي داراي شش مؤلفه است: طبق عبارت فوق، تعريف يقين معرفت

آن3 . عدم امكان انكار آن؛2؛ امكان صدق خالف علم ؛. عدم امكان باور به امكان انكار

آن . پديدنيامدن شبهه4 آن5؛اي در مورد . پديدنيامدن6؛. پديدنيامدن شكي در مورد

 گمان يا ظني در باب آن.

در2 و مؤلفه يقين معرفت البرهان كتاب. هايي شناختي به شرح ذيل تعريف شده

] صادقي كه تصديق براي آن لحاظ شده است: [امرِ يقين عبارت است از اينكه در مورد

[يعني در مورد يك رأي]، باور داشته باشيم كه اصالً ناممكن به آن حاصل شده است

] آن چيزي كه در مورد آن امر بدان باور پيدا كرده [واقعيِ بر است كه وجود خالف ايم،

] آنچه بدان باور پيدا كرده و همراه اين، در مورد همين باورِ[نقيض يا ضد ايم باشد

آن[نخست نيز] باور داشته باشيم كه نمي [خالفتواند جز تا باشد آن صادق باشد]

[باز هم] باوري در مورد باور نخست اتخاذ شود، نزد گونه اينكه كار به اي شود كه اگر

كه،آن و همينچنين باشد بي ناممكن است كه جز آن باشد ،1408(همو، نهايت طور تا

صالبرهان كتاب ،267(.

 مؤلفة اساسي است:شناختي داراي چهار طبق عبارت فوق، تعريف يقين معرفت

(پديدآمدن يك رأي)1 ؛. تصديق به صدق يك امر يا گزاره

آن2 ؛. باور به عدم امكان صدق خالف



ي
راب

فا
كر

تف
در

ن
يقي

41 

�؛. باور به عدم امكان صدق خالف باور قبلي3

(عدم امكان صدق خالف باورهاي ديگري دربارة باور4 . امكان ادامة اين روند

 ��نهايت. نخست) حتي تا بي

ي به اگرچه تعريفي صريح از يقين روان فارابيشناختي قين رواناما در مورد شناختي

 كوشد اوصاف آن را تبيين كند.مي دهد، اما در آثار مختلف خويش نميدست 

 شناختي شناختي در تقابل با يقين روان يقين معرفتب)
و علم، در تقابل آشكار يقين معرفت فارابيطبق ديدگاه شناختي به مثابه قسمي از رأي

و علم شك با اقسام يا مراتب ديگر رأي و كه حداكثر-، يعني ظن، اقناع، تخيل

مي-شناختي باشند توانند مفيد يقين روان مي دهد كه غايت قرار دارد. او مقدمتاً توضيح

به همة رأي و علوم، وصول انسان (يقين حقيقي، يعني يقين» قيناليحق«ها

و علوم، لزوماً يقين به دست نمي اما برخي از اين رأي؛شناختي) است معرفت دهند، ها

و اقناع؛ گاه صرفاً تخيلي را براي انسان پديد  و گاه مفيد ظن بلكه گاه مفيد يقين هستند

مي مي و گاه انسان را گمراه مي آورند نت كنند تا آنجا كه گمان اي صادق دست يجهكند به

و گاه و ابطال-يافته است، در حالي كه چنين نيست يكسان اگر در موردي مرتبة اثبات

مي-باشند (احتماالً يعني شك) را بر انسان عارض ص1995، همو(كنند حيرت ،26-

را فارابي.)27 بهبه شرح زير، تفاوت يقين و اقناع، توضيح دقت با اموري از قبيل ظن

 دهد: مي

مي فارابيبه نظر� و...). نحوة انسان د (باور ب، ج، تواند در مورد باور الف، باورهاي ديگري پيدا كند

 تبيين اين نكته از سوي او، پس از اين مطرح خواهد شد
.2؛. باور به مفاد گزاره1مؤلفة اساسي است: يف، يقين داراي پنج برخي معتقدند در اين تعر ��

(مؤلفة . زوال5 . باور به عدم امكان نقيض آن؛4؛ . صدق3؛ناپذيري باور فوق زوال ناپذيري باور دوم

مي.چهارم) ر . باو1ها را به چهار مورد تقليل داد: توان از ادغام برخي از آنها، تعداد مؤلفه اگرچه نهايتاً

(ر.ك: . زوال4؛. صدق3؛. جزم2؛به مفاد گزاره ص1383رضايي، ناپذيري ،34-35.(
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و ظن:1 ظن عبارت است از رأي انسان دربارة اينكه يك باور يا يك گزاره . يقين

) آن؛ يعني امكان  نقيض يا ضد) مطابق با واقع است، همراه با امكان تصور طرف مقابل

ظنيات باورهايي هستند كه دارندة آنها«طبق توضيح او تصور عدم مطابقت آن با واقع. 

آن نزد خويشتن اطميناني ندارد كه آناز [و نقيض] [يا نه]مي ها بازها به ضد (همو،» گردد

ص1996 ،32(.

مي فارابي د توضيح » جهل مقرون به علم«اراي دهد كه انسان در وضعيت ظن، گويي

او؛جهل است است: ظن، زيرا اينكه انسان مطمئن نيست آنچه از يك چيز در ذهن

-يا عدم مطابقت-است، بر خالف واقعيت خارجي آن چيز است، جهل به مطابقت

چون انسان باور دارد كه آن چيز؛علم است با واقعيت خارجي است. ظن، باور انسان

،1408(همو، به سبب اينكه به ظرف ذهن او وارد شده، چنين است يا چنين نيست 

ص الخطابه ،458(.

و ضعف وجود ظن امري تشكيكي است: در ظنيات به لحاظ مرتبة معرفتي، شدت

از دارد. مرتبة معرفتي ظن قوي، از يقين پايين و مرتبة معرفتي ظن ضعيف نيز تر است

اي است كه يقيني اما ظن، هرچند ظن قوي باشد، قول يا گزاره؛تر ظن قوي پايين

در حاليدر نمايد، مي ص1996(همو، واقع يقيني نيست كه همچنين توضيح فارابي.)39،

و مي (برهان، جدل، سفسطه، خطابه شعر)، صناعت دهد كه از ميان صناعات خمس

وي جدل، مفيد ظن يا به ، كتاب 1408(همو، است» تصديق نزديك به يقين«تعبير

ص .)267البرهان،

و اقناع: باورهاي اقناعي2 مي فارابينيز مفيد يقين نيستند. . يقين كه تصريح كند

(ظن ضعيف) است اقناع نيز گونه و)456ص الخطابه،(همان،اي ظن . گفتارهاي خطابي

(گواهي آن شهادات در ها)، از اقسام اقناعيات هستند. گاه كه انسان بخواهد كسي را

و ذهنش را نسبت به آنچه به او گفته مي و مورد يك رأي اقناع كند شود، آرامش دهد

تر از آن را در او پديد آورد، گاه از گفتارهاي اي از تصديقِ ضعيف يا اندكي قوي نحوه

ند. البته هرچقدرا هاي ديگران نسبت به يك رأي چنين كند. گواهي خطابي استفاده مي
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و كميت گواهي بهها بيشتر باشد، اقنا تعداد و آرامش نفسِ بيشتري دست ع، تصديق

ص1996(همو،هدد مي ،41-42(.

كه چنان؛ندا اقناع نيز امري تشكيكي است: اقناعيات به لحاظ مرتبة معرفتي متفاوت

و چيزهاي ديگري كه همراه برخي از آنها به جهت قوتي كه در بيان آنها وجود دارد

گاه اقناعيات هيچ با اين همه،ترند. شود، از برخي ديگر اندكي قوي آنها گفته مي

پس اقناعيات؛توانند حتي ظن قوي را در انسان ايجاد كنند، چه رسد به ايجاد يقينينم

و نهايتاً مفيد ظن ضعيف به لحاظ معرفتي در مرتبه اي فروتر از ظن قوي قرار دارند

(همان).  هستند

مي فارابي دهد كه از ميان صناعات خمس، صناعت خطابه، مفيد همچنين توضيح

، كتاب البرهان، 1408(همو، است» دهندة نفس تصديق آرامش«اقناع يا به تعبير وي 

و تخيل نيز داراي تفاوت فارابيبه نظر.)267ص هايي يقين با امور ديگري از قبيل شك

 شود: است كه در زير به آنها اشاره مي

ي1 و شك: طبق تعريف فارابي. ميان شدن نفس شك عبارت است از متوقف«قين

[با هم] دو ظنِ مقابل كه از دو چيزي پديد آمده و وثاقت، اند كه از جهت بيان

ص(همان،»ندا مساوي . تساوي از جهت بيان، اين است كه شهرت دو)456الخطابه،

و آشنايي  و نيز آگاهي انسان با اين دو مساوي باشند. حكم يا گزارة ظني نزد انسان

تساوي از جهت وثاقت، اين است كه دو حكم يا گزارة ظني، هم از جهت لوازم اين دو 

.(همان)و هم از جهت ضرورت يا امكانِ وجود اين دو به لحاظ رتبي، مساوي باشند 

بنابراين شك حالتي است براي نفس يا ذهن انسان كه در مواجهه با دو گزارة ظنيِ

ميمسا فرع بر وجود دو گزارة ظني است فارابيكه شك طبق نظرجاآيد. ازآن وي پديد

�و يقين نيز غير از ظن است، پس يقين غير از شك است.

پذير رسد شك حتي در مورد يك گزاره نيز امكان عالوه بر شك در مورد دو گزارة ظني، به نظر مي�

ا گاه كه كامالً ترديد وجود دارد كه آيا اين گزاره اساساً مطابق با واقع يا نفس است، آن ست يا األمر

و عدم مطابقت آن با واقع كامالً مساوي است. شك به اين؛مطابق با واقع نيست يعني نسبت مطابقت



44 

ان
ست
تاب

13
96

مار
ش

/
ة

70/
س
عبا

دي
مه

اده
ز

و تخيل: به نظر2 از ميان صناعات خمس، صناعت شعر، مفيد تخيل فارابي. يقين

گر تمييز دهد كه هر يك از صناعات خمس اگر به دقت از يكدي است. او توضيح مي

و قوانين هر كدام بازشناخته نشوند، اطميناني نيست كه انسان هنگام طلب داده نشوند

و-جاي مقدمات برهاني، از مقدماتي ديگر يقين، مثالً به مانند مشهورات، مقبوالت

و خود نداند كه چنين كرده است-مخيالت اما اگر انسان در طلب يقين،؛استفاده كند

(از سنخ مخيالت) هستندرا مقدمات شعري كه،كه عمدتاً تخيلي به كار گيرد، اما نداند

كه؛رسد گاه در باورهاي خويش به يقين نمي ند، هيچا اين امور چنين دقيقاً همانند كسي

و انتظار بهبودي دارد  ص1996(همو، زهرهايي را اشتباهاً به جاي دارو نوشيده ،47(.

مي فارابي و مخيالت را از جهت نسبت آنها با واقعيت، بر دو قسم  داند: تخيل

و . تخيلي كه واقع1 و اين در صورتي است كه تخيل انسان، با حس مند است

و-برهان همراه شود كه اين ديگر به معناي دقيق كلمه، تخيل نيست، بلكه به مدد حس

 است؛ برهان عمالً به لحاظ معرفتي به مرتبة يقين رسيده

در-اي از واقعيت ندارد. چنين تخيلي . تخيلي كه هيچ بهره2 خواه تخيل چيزي

(في و خواه تخيل وجود چيزي در چيزي ديگر باشد خودش هيچ نسبتي-نفسه) باشد

و در تعارض آشكار با آن است  .)502ص، الشعر،1408(همو، با يقين ندارند

 شناختي اقسام يقين معرفتج)
و خاص. يقين معرفت يقين معرفت شناختي عام عبارت شناختي بر دو قسم است: عام

األمر است، همراه با باور به عدم است از باور به اينكه يك گزاره مطابق با واقع يا نفس

اما يقين األمر نيست؛ ره به نحوي مطابق با واقع يا نفسامكان تصور اينكه آن گزا

آن معرفت مي شناختي خاص، ابد كه زوال دو باور پيشين در آينده نيز محالي گاه تحقق

 
و علم-سره در نقطة مقابل باور معنا يك از؛قرار دارد-و طبعاً رأي و هم غير پس هم غير از يقين

و علم هستند-ظن اين قسم از شك را مطرح فارابيباشد. ظاهراًمي-كه هر دو از اقسام باور، رأي

 نكرده است.
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و چنين يقيني قطعاً از يقين عام معتبرتر است ص1379(فعالي،�باشد . مراد از)104،

، به معناي حقيقي صرفاً قسم دوم است.فارابيشناختي در فلسفة يقين معرفت

مي فارابي و يقيني، علمي است كه در همة زمان ابتدا توضيح ها دهد كه علم حقيقي

و در برخي ديگر از زمان صادق باشد نه اينكه در برخي از زمان ها چنين ها چنين باشد

و تبديل يابد، اصالً؛نباشد لذا علم به چيزي كه ممكن است از حالي به حال ديگر تغيير

و يقيني تلقي نمي زيرا اين؛»حسن نشسته است«ند علم به اينكه مان؛شود علم حقيقي

آن علم مي بر تواند به خيزد، از صادق به كاذب گاه كه او از جاي تغيير كند. اگر هم

و؛چنين علمي، علم يا يقين گفته شود، اين صرفاً از باب استعاره است اما علم حقيقي

ك عدد«مانند علم به اينكه؛نديقيني، علم به وجود چيزي است كه ممكن نيست تغيير

سه گاه تغيير نمي زيرا فردبودنِ سه هيچ؛»سه، فرد است و محال است در هيچ،يابد

ص1405(الفارابي، ��زماني زوج شود .)52، فصول منتزعة،

مي فارابي وا ها صرفاً بر دو قسم دهد كه گزاره سپس توضيح و ممكن ند: ضروري

ي هر يك از علوم نظري، يكي از اين دو طرف مبنا ���قسم سومي وجود ندارد.

و محصور در اين دو است. گزاره و امكان) هاي ممكن، مبتني بر مشهورات،(ضرورت

 
�

از-و همچنين يقين خاص-چه يقين عام؛شناختي است روشن است كه يقين عام غير از يقين روان

يك اقسام يقين معرفت و  شناختي در تعارض است. سره با يقين روان شناختي است

و ثبات آن ندارد فارابيرسد اين ادعاي به نظر مي �� بر؛تعارضي با تجرد معرفت زيرا در اينجا سخن

انسان را از صادق به كاذب تغيير» وصف معرفت«سر اين است كه شيء خارجي اگر تغييرپذير باشد، 

و اگر تغييرپذير نباشد، وصف معرفت انسان را تغيير نخواهد داد، اگرچه  » خود معرفت«خواهد داد

و ثابت است.انسان، در هر دو حال،  مجرد

وا ها از جهت نحوة حمل محمول بر موضوع، بر سه قسم درحقيقت گزاره ��� ند: ضروري، ممكن

امروز هوا آفتابي«مانند،؛ گزارة ممكن»مثلث، داراي سه ضلع است«مانند،ممتنع. گزارة ضروري

ر فارابي». عدد دو، فرد است«؛ گزاره ممتنع، مانند»است ا به اين دليل بيان نكرده احتماالً قسم سوم

جزا ممتنع» ضرورتاً«هاي ممتنع چون است كه گزاره هاي ضروري يا ملحق به آنها به شمار گزارهوند،

 آيند. مي
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و مانند اينها هستند. در اين قبيل گزاره ها، استداللي كه انسان اقناعيات، تقليدات، ظنون

ب بر اثبات آنها اقامه مي ميكند، محال نيست كه با استداللي كه شود،ر نقيض آنها اقامه

و صحت يكساني بهره هاي ضروري، مبتني بر چيزهايي اما گزاره؛مند باشند از قوت

مانند احكام عقلي؛شوند شوند يا ضرورتاً يافت نمي هستند كه ضرورتاً يافت مي

شش-بديهي اترات، گانة مشائيان، يعني اوليات، فطريات، متو از قبيل بديهيات

م و حدسياتمحسوسات، هاي كه مبناي استدالل برهاني هستند. در گزاره�-جربات

آنضروري مي، استداللي كه انسان بر اثبات و قوي است ها اقامه اما؛كند، صحيح

و ضعيف است استداللي كه بر نقيض آنها اقامه مي ص1371(همو، شود، باطل ،300(.

و ضروريا هاي ضروري، خود بر دو قسم گزاره فارابيبه باور ند: ضروري خالص

كه يا آميخته به امكان. قسم نخست، يعني ضروري خالص، گزاره-مشوب اي است

و ناممكن است كه يك فرد مشخص در يك وقت گاه با امكان آميخته نمي هيچ شود

(همان و هم يقين مثلث،«براي نمونه)؛ مشخص، نسبت به آن، هم ظن داشته باشد

ي»داراي سه ضلع است ك گزارة ضروري خالص است. قسم دوم، يعني ضروري،

مي مشوب، گزاره و به نحوي در آن امكان نيز يافت مانند؛شود اي است كه به جهتي

زيرا در اين وقت،؛»حسن نشسته است، مادامي كه نشسته است«اين گزاره كه 

اس پس اين؛بودن براي حسن ضروري است نشسته ت؛ گزاره نيز در اين وقت ضروري

(نشسته يا بعد از آن، ممكن است كه در وقتي قبل حالي در بودن حسن) چنين رويدادي

يافت شود يا يافت نشود. گاه ممكن است يك فرد مشخص در يك وقت مشخص، 

و هم يقين را يكجا داشته باشد زيرا آن فرد؛نسبت به يك امر ضروري مشوب، هم ظن

يقين داشته باشد، اما براي وقت آينده نسبت به تواند به وجود آن امر در وقت كنوني مي

(همان).  آن ظن داشته باشد

مي بر اساس مطالب فوق، يقين معرفت فارابي كند: شناختي را به دو دسته تقسيم

 
�

ف ديدگاه و  دربارة تعداد بديهيات، مختلف است. تعدادي كه در اينجا ذكر شدهانفولسيهاي منطقيون

، ديدگاه رايج مشائيان است.است
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و» يقين خاص يا ضروري« و دائمي) و» يقين عام يا غيرضروري«(مطلق (غيرمطلق

[خاص]، آن است كه درب«�غيردائمي): ارة آنچه ناممكن است وجودش يقين ضروري

[يعني دربارة گزارة ضروري خالص]، اين باور حاصل،خالف آنچه بر آن است بر شود

و در هيچ هنگامي بر ،خالف آنچه باور شده است شود كه ناممكن است كه آن اصالً

[عام]باشد [و لذا ... يقين غيرضروري آن است كه چيزي صرفاً در هنگامي يقيني باشد

ص1408(همو،»رة ضروري مشوب تعلق گيرد]به گزا .)268، كتاب البرهان،

مي فارابي آن تصريح در كند به معناي حقيقي-صدد دستيابي به علم گاه كه انسان

در-كلمه (يقين معرفت است، درحقيقت، و صدد دستيابي به علم يقيني شناختي) است

در آن (يقين معرف گاه كه درتصدد دستيابي به علم يقيني صدد دستيابي شناختي) است،

(يقين معرفت [چنينظا«شناختي خاص يا ضروري) است: به علم يقينيِ ضروري هراً

مياست] كه نام علم، بيش [بلكه تر بر يقين ضروري اطالق شود تا بر آنچه يقيني نيست

[بلكه از سنخ،ظني است] يا بر آنچه يقيني است ] ضروري نيست [از سنخ يقينِ اما

ص» ين غيرضروري است]. چنين علمي بايد علم يقيني ناميده شوديق .)272(همان،

مي . ظن، به گزاره1: فارابيبنابراين مجموعاً به نظر  ��گيرد؛ هاي ممكن تعلق

مي شناختي عام غيرضروري، به گزاره يقين معرفت.2 گيرد؛ هاي ضروري مشوب تعلق

به يقين معرفت.3 مي گزارهشناختي خاص يا ضروري،  گيرد. هاي ضروري خالص تعلق

 شناختي خاص يا ضروري نيز بر دو قسم است:، يقين معرفتفارابياما از منظر

. يقيني كه از طريقي غير از قياس به دست آمده است. چنين يقيني همانا يقين1ِ

يعني يقيني است كه نياز به يقين ديگري كه از طريق آن حاصل شود،؛بنفسه است

 
مي سينا ابن، فارابيبعد از� و همانند وي، قسم نيز به تبع وي چنين تفكيكي را مورد توجه قرار دهد

(ابنمي» يقين دائمي«دوم يقين را  ص1404سينا، خواند ،78.(
مي فارابيهاي ممكن، ظني است، طبق توضيح اگرچه علم انسان به گزاره �� از ظن تواند گذشته

(الفارابي،رههاي ممكن، به گزا گزاره ). چنين حالتي 457ص،الخطابه،1408هاي ضروري نيز تعلق گيرد

مي ظاهراً آن و لذا بايد به آن يقين پيدا كند، اشتباهاً آيد كه انسان به گزاره گاه پديد اي كه ضروري است

 كند، يعني يك گزارة ضروري را ظني بيندارد. ظن پيدا 
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و زماني است. اين . چنين يقيني نسبت به ديگر يقينندارد (ذاتي) ها، داراي تقدمِ طبعي

يقين، مشتمل بر يقين به مقدماتي است كه معقوالت اوليه يا احكام عقلي بديهي ناميده 

مي مي و مبادي علوم نظري ؛باشند شوند

ق2 و چنين يقيني مبتني بر سمِ . يقيني كه از طريق قياس به دست آمده است

و لذا مؤخر از آن است  ). يقين به بسياري 354ص، اليقين شرايط،همان(نخست يقين

فر از گزاره يند استدالل برهاني، نهايتاً به مبتني بر احكام عقلياهاي عقلي نظري كه در

شناختي اما قسم دوم، يعني يقين معرفت�باشند، از قبيل قسم دوم است. بديهي مي

ا طرضروري يا خاصي كه .1خود، بر سه قسم است: يق قياس به دست آمده است،ز

-. يقين به سبب يا علت وجود چيزي2؛، علم إنّفارابيبه تعبير-يقين به وجود چيزي

و علت وجود چيزي).3؛، علم لمفارابيبه تعبير (وجود چيزي . يقين به هر دوي آنها

مي فارابي دهد كه غايت علوم نظري، وصول به يكي از اين سه نحوه يقين توضيح

و يقين به سبب يا علت چيزي  است، اگرچه قسم سوم، يعني علمي كه يقين به وجود

(همان، كتاب ترين مسماي علم يقيني ضروري يا خاص است در آن جمع آيد، شايسته

ص .)354ص، اليقين شرايطو 268البرهان،

و شروط يقين معرفتتعريد)  شناسي خاصف
و دائمي) يقين معرفت شرايط اليقيندر رسالة فارابي (مطلق شناختي خاص يا ضروري

بر را به دقت تعريف مي و در اين تعريف، شش شرط يا مؤلفه را براي آن  شمرد:مي كند

( ابيفارفالسفة اسالمي از جمله ديدگاه� ) Justificationدر بحث از توجيه، مبناگرايانه است: توجيه

) از)Foundationalismاجماالً عبارت است از صحت يا اعتبار ادله يا شواهد باور. مبناگرايي يكي

آن هاي توجيه در معرفت نظريه از،شناسي است كه طبق معرفت داراي ساختاري دوجانبه است: برخي

(غيرمبنايي يا غيرپايه). معارف انسان غيراست و برخي ديگر استنتاجي (مبنايي يا پايه) هستند نتاجي

ميامعارف دستة اخير، در فر شوند يا بر مبناي آنها قرار يند استدالل، از معارف دستة نخست استنتاج

مي مي و به وسيلة آنها توجيه  شوند گيرند
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[خاص يا ضروري يا دائمي] اين است كه در مورد چيزي معين باور يقين مطلق

كه چنين است يا چنين نيست؛ موافقت باشد كه اين باور با وجود خارجيِ آن چيز شود

[تناقض يا تضاد] ندارد؛ دانسته شود كه اين باور با وجود  و با آن تقابل مطابقت دارد

[اين باور] مطابق با  خارجيِ آن چيز مطابقت دارد؛ دانسته شود كه ناممكن است كه

ي ] آن چيز نباشد [هيچ] وقتي از اوقات نيز[وجود خارجيِ ا مقابل آن باشد؛ اينكه در

[باور] يافت نشود بهمقابل آن [طريق] و اينكه آنچه از اين نه؛ نحوبهدست آمده است،

به بالعرض بلكه به ص(هماندست آمده باشد نحو بالذات ،350(.

آن سان يقين معرفت بدين ميگاه براي انسان شناختي خاص يا ضروري، شود حاصل

و يكجا وجود داشته باشند. شرح اين شش شرط، به  كه لزوماً اين شش شرط با هم

 قرار زير است:

1» اين عبارت، »: در مورد چيزي معين باور شود كه چنين است يا چنين نيست.

استفاده» باور«دهد. تفاوتي ندارد كه در اين شرط، از اصطالح جنس يقين را تشكيل مي

و بگو بهره�»اجماع«يا از اصطالح» كه چنين است يا چنين نيست باور شود«ييم: كنيم

و بگوييم:  براي در هر دو صورت». كه چنين است يا چنين نيست شود اجماع«بگيريم

(نظر) پديد آمده باشد. پنج شرط بعدي، كالً» رأي«وصول به يقين، الزم است ابتدا يك 

ر-دهند فصل يقين را تشكيل مي غيريقيني يا ظني متمايز أيِ يقيني را از رأييعني

از-. پس تعريفي كه در اينجا از يقين ارائه شده است، تعريف به حد استكنند مي كه

و كامل و فصل تشكيل شده .)(همان ��ترين نوع تعريف است جنس

2» و با آن تقابل. موافقت شود كه اين باور با وجود خارجيِ آن چيز مطابقت دارد

 
مع» اجماع«از فارابيرسد مراد به نظر مي� آندر اينجا نظر همگاني نيست، بلكه يعني اتفاق،ناي رايج

و اين عزم و ذهني انسان يا جزم بر چيزي است كه،كردن دروني و رأي است به شرحي همان باور

 تر از نظر گذشت. پيش
مي �� و امثال اينها را از سنخ امور وجوديِ محض داند، جنس البته براي كسي كه علم، معرفت، يقين

و فصل صرفاً در امور ماهوي؛استعارينحو به مگر-ندارندو فصل معنا  چه اموري از قبيل جنس

 ند نه امور وجودي صرف.ا مطرح
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از-، منظور از مطابقت، عدم تقابلفارابيطبق توضيح»:[تناقض يا تضاد] ندارد اعم

واقعي يا نفس-تناقض يا تضاد) يعني اگر؛األمري) است باور انسان با شيء خارجي

و نفس.باوري كه در نفس انسان شكل گرفته ايجابي است چيزي كه در بيرون از باور

و اين  و اگر آن باور سلبي است، آن چيز نيز سلبي باشد انسان است نيز ايجابي باشد

به است؛» صدق«همان  پس صدق عبارت است از مطابقت باور انسان با شيء خارجي.

[انسان] با آنچه«تر بيان دقيق ] باورِ از نوع مطابقت] مورد صدق عبارت است از اضافه

باور قرار گرفته است از آن جهت كه در خارج نفس است يا از آن جهت كه در خارج 

.)(همان» از باور است يا از آن جهت كه موضوعي براي باور است

3» ،فارابيبه نظر»:دانسته شود كه اين باور با وجود خارجيِ آن چيز مطابقت دارد.

بداند يا علم داشته باشد كه باور وي اين شرطي در يقين است كه انسان خودش لزوماً

و در اين؛مطابق با شيء خارجي است زيرا گاه باوري مطابق با شيء خارجي است

و علم؛باب توافق نيز وجود دارد معناي دقيقبه-اما خود شخصِ باورمند، دانستن

مي-كلمه جي دهد كه شايد اين باور با شيء خار به اين مطابقت ندارد، بلكه احتمال

ب بهمطابقت نداشته و در اين صورت، هيچ يقيني ن اشد .)351ص(همان،يدآيمدست

مي فارابي كه دهد، منظور از شيء خارجي توضيح در بدو امر، موجوداتي است

شود، مثال يا صورت ذهنيِ آنهاست. آثاري كه از آنها در نفس يا ذهن انسان توليد مي

مقا اين موجودات عبارت دهند از اجناس (مقوالت نُه والت و گانه: يك مقولة جوهر

؛مقوله عرض) كه قبل از اينكه انسان به چيزي در مورد آنها باور پيدا كند نيز موجودند

آنها ربطي به باور انسان در باب آنها ندارد. اجناس مقوالت پس وجود خارجيِ

. برخي2؛موجودند . برخي در بيرون از نفس انسان1ند:ا گانه) بر دو قسم(مقوالت ده

و معقوالت  وجودشان در درون ذهن يا نفس انسان است، مانند امور منطقي، امور عقلي

و... پس منظور از شيء  و فراموشي، انفعاالت نفساني و ثانوي)، يادآوري (اولي

و نفس انسان نيز مي باشد خارجي، نه فقط عالم بيرون از ذهن، بلكه ظرف تعقل يا ذهن

مينو باور، هما و طوركه شامل اشياي خارجي (عقلي يا ذهني شود، شامل امور دروني
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في؛شود نفساني) نيز مي و و باور هستند به چه هر دوي اينها موضوع علم الواقع هر يك

در نحوي در بيرون از باورهايي جاي دارند كه به آنها تعلق گرفته اند. حتي گاه انسان

م مييمورد يكي از باورهايش نيز باور (حكم و كند كند) كه صادق است يا كاذب

يا يقيني است يا ظني. پس هر باور مفروضِ انسان نيز به عنوان امري كه مي تواند متعلَّق

تواند يك شيء موضوع باوري ديگر قرار گيرد يا باوري ديگر بر آن حمل شود، مي

ب؛شمار آيد خارجي به اورِ نخست صورت چه بيرون از باور ديگري است كه دربارة آن

سان هر باوري در انسان، متعلَّق يا موضوعِ باورِ ديگري واقع . اين)(همانگرفته است 

و اين مي يعني باوري در باب باور ما كه در ظرف ذهن يا نفس تحقق يافته است،شود

مي ). اين، بدان(علم انسان به باورش تواند در باب باور الف، باور معناست كه انسان

) و يقيني است يا ظني يابد حكم كند) كه آن باورِ نخست مثالً صادق است يا كاذب

ب)  ).(همان(باور

اگر باوري مطابق با شيء خارجي باشد، اما انسان به اين فارابينظر نهايتاً به

و احتمال خالف آن نزد وي متصور باشد، اين مطابقت هيچ گونه علمي نداشته باشد

و چون شخص باورمند به صدق آن هيچ  حالت در بهترين فرض، يك ظنِ صادق است

. بر اين اساس است» باورِ صادقِ بالعرض«علمي ندارد، پس چنين باوري نزد وي يك 

هاي صادقي است كه هيچ كدام يقيني نيستند. نتيجه اينكه شرط حصول انسان داراي ظن

باشد، نه يك باور صادق» باور صادق بالذات«يقين اين است كه باور انسان لزوماً يك 

(مطابقت آن با شيء خارجي) علم؛بالعرض يعني انسان لزوماً به صدق باور خويش

ا (مطابق با شيء خارجي) باشد داشته باشد، نه (همان، ينكه باور وي اتفاقاً صادق

.)352-351ص

4» ] آن چيز. [وجود خارجيِ [اين باور] مطابق با دانسته شود كه ناممكن است كه

] آن باشد متناقض يا متضاد] »:نباشد يا مقابل

و وثا فارابيبه نظر باين شرط همانا تأكيد و رأي يقيني، واسطةهقتي است كه باور

مي آن پديد مي و شكل و رأي براي اينكه يقيني باشد، بايد ضرورتاً مطابق آيد گيرد. باور
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و رأي براي اينكه يقيني و ممكن نباشد كه مطابق آن نباشد. باور با شيء خارجي باشد

و قابليت مطابقت با شيء خا بهباشد، نبايد صرفاً قوه  رجي را داشته باشد، بلكه بايد

و متضاد با شيء خارجي نحو بال و متناقض فعل با شيء خارجي مطابقت داشته باشد

و رأي يقيني، يا از و وثاقتي در باب خود باور آن نباشد. چنين تأكيد و ماهيت طبيعت

و رأي به مي باور در-يا از طريق قياسو-در مورد احكام عقلي بديهي-آيد دست

ص(همانمورد احكام عقلي نظري ،352(.

5» [باور] يافت. ] آن متناقض يا متضاد] [هيچ] وقتي از اوقات نيز مقابل اينكه در

و وثفارابيطبق توضيح »: نشود  اقت ديگري است افزون بر شرط قبلي، اين شرط، تأكيد

و گزاره هاي وجودي نيز جريان براي تحقق باور يقيني. شرط قبلي گاه در محسوسات

اعم-ايي كه موضوعات آنها معقوالت ضروريِ مطلقاما اين شرط فقط در باوره؛دارد

و نظري ).(همانجاري است،هستند-از بديهي

كه محال است واجد ثبات دائميِ ند، درحاليا محسوسات گاه صادق توضيح اينكه

و چنان  بودنشان باشند، بلكه ممكن است باور ما دربارة آنها گاه باور ما در باب چنين

ميدر وقتي معين   راكهچ-شود زايل شود، مانند باور ما به خسوف ماه كه اكنون ديده

و گاه در وقتي در زمان معيني كه خسوف برطرف شود، باور ما نيز زايل مي شود؛

-نامعين زايل شود، مانند باور ما به اينكه حسن نشسته است مادامي كه نشسته است

مي راكهچ هاي وجودي، مانندو همة گزاره-شود هرگاه حسن برخيزد، باور ما نيز زايل

ما-»هر انساني سفيد است«باور ما به اينكه  چه هرگاه انسان سياهي يافت شود، باور

و-شود. اما فقط معقوالت ضروريِ مطلق به اين گزاره نيز زايل مي اعم از بديهي

و هايي هستند كه ضرورتاً ناممكن است در تقابل با شيء خارجي، گزاره-نظري باشند

آندر وقتي از اوقات زايل شوند شود كه در تقابل ها يافت نمي؛ زيرا هيچ باوري در باب

و وجود خارجي آنها نيز هرگز در وقتي  با وجود خارجي آنها در وقتي از اوقات باشد

.)353-352ص(همان، از اوقات در تقابل با باور انسان نيست 

6» آ. [طريق] به دست نحوبهبالعرض بلكه نحوبهمده است، نه اينكه آنچه از اين
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به حد تام، به واسطة اين تعريف يقينِ مطلق فارابيبه نظر»:دست آمده باشد بالذات به

ن است كه هيچ امتناعي ندارد كه همةآشود. منظور از اين عبارت عبارت كامل مي

(بالعرض) براي انسان حاصل شوند، نه نحوبهشروط قبلي بالطبع نحوبهاتفاقي

و نظري-هاي ضروري(بالذات). اين نكته حتي گاه در مورد گزاره نيز-اعم از بديهي

مي؛جريان دارد (بالعرض) براي انسان حاصل نحوبهتوانند گاه چه آنها نيز اتفاقي

به1نند براي انسان حاصل شوند: توا شوند. امور اتفاقي معموالً به چهار طريق مي .

(نحوي كه از3استقرايي؛ نحوبه.2ناخودآگاه)؛ نحوبهانسان از آن آگاهي ندارد .

و گواهي آن . از طريق اخبار كسي كه انسان به او اعتماد دارد.4ها؛ طريق شهرت مردم

آنا چنين باورهايي اتفاقي و نگرش دقيق انسان به و ناشي از بصيرت اما باشند؛ ها نميند

بالطبع نحوبهپس براي تحقق يقين لزوماً بايد همة شروط قبلي يقين نبايد اتفاقي باشد. 

حاصل بحث اينكه يقين.)353ص(همان،(بالذات) براي انسان حاصل شده باشند 

شش معرفت كم گانة فوق را، بي شناختي خاص يا ضروري، يعني يقيني كه همة شروط

و كاست، داراست.

 يقين در علم حضوري هـ)
در در ضمنِ بيان شرط سومِ يقين معرفت شناختي خاص يا ضروري مالحظه شد كه

ذه در مورد گزاره» واقع« فارابيتفكر  (خارجي، و نفساني)، اعم هاي مختلف ني، حقيقي

و-ظرف بيرون از ذهن يا عالَم خارج است از مثالً در مورد علم انسان به اشياي مادي

عل-، ظرف درون ذهن-محسوس و معقوالتمانند -م انسان به امور منطقي، امور عقلي

و خود نفس انسان از-، و افعال دروني نفس مانند علم انسان به نفس خويش، به آثار

و فراموشي، به انفعاالت نفساني به قبيل يادآوري و و شادي و غم اش از قبيل گرسنگي

و احكام موجود در نفس از قبيل صورت . در مورد باورهايشباورهاي انسان هاي ذهني

األمر در فلسفة اسالمي هاي مختلف، مفيد معناي نفس اين اختالف واقعيت در گزاره

 است. 
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آن هر تصديق يا گزاره فارابيبنابراين در تفكر گاه صادق است كه مفاد آن با واقع اي

آن خاص يا نفس و گاه يقيني است كه واجد شروط األمرِ آن مطابقت داشته باشد

 فارابيگيري از ديدگاه بر اين اساس با بهره شناختي خاص باشد. نة يقين معرفتگا شش

يا مي توان علم حضوري را نيز در صورتي كه در قالب يك تصديق يا گزاره بيان

و اين علومل به عم حصولي گردد، همانند ديگرسان تبدي حكايت يا تفسير شود

ب و قابل اتصاف و يقيني يا حصوليِ تصديقي، مصداقي از علم ه وصف صدق يا كذب

 غيريقيني دانست.

مي به نظر مي و-تواند به خودي خود صادق رسد آنچه در هر دريافت حضوري

خوانده شود، صرف احساس درونيِ انسان است كه همان خود دريافت-احياناً يقيني

كه مانند؛حضوري است مي«اين گزاره ماا». كنم كه اكنون گرسنه هستم من احساس

بيان» اينكه«اي يا دانستنِ گاه كه در قالب يك معرفت گزاره همين دريافت حضوري آن

يا حكايت يا تفسير شود، به صرف اينكه كاشف از دريافتي حضوري است، يا به 

يا خودي خود، نمي تواند صادق خوانده شود، بلكه چون در قالب يك گزاره به بيان

ب حكايت يا تفسير در و تبديل ه علم حصولي شده است، بايد با واقع خاص آمده

(ظرف نفس كه مرتبه األمر است) مطابقت داشته باشد اي از مراتب واقع يا نفس خويش

تا متصف به صدق گردد. از اين حيث بيان يا حكايت يا تفسير علم حضوري نيز 

و لذا نيازمند بررسي مطابقت يا عدم مطابقت  همانند هر علم حصولي، حصولي است

فيآ (نفس) است. كهن با واقع خاص خويش مي«المثل اين گزاره دانم كه اكنون من

از»گرسنه هستم و حكايتي ، چون كاشف از يك انفعال نفساني در انسان است، بيان

و حكايت، عمالً تبديل به علم حصولي؛يك دريافت حضوري است اما با اين بيان

در مي و چون انفعاالت نفسانيِ موجود فيشود اي مرتبه فارابينفسه از منظر نفس انسان

و نفس مي از واقع األمرِ تواند از حيث مطابقت آن با واقع يا نفس األمر است، گزارة فوق

خاص خودش، يعني خود ظرف نفس، بررسي شود تا اگر با آن مطابقت داشت، صادق 

و به شرطي كه نقيض آن نيز كاذب باشد، يقيني لحاظ گرد د. طبعاً چنين خوانده شود
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و اطمينان از خاليفرا بودن معده، صحت اعصاب يندي نيازمند اموري از قبيل بررسي

و... مي  باشد. معده تا مغز، صحت كاركرد مغز

توان فهميد كه دريافت حضوري، به خوديمي فارابيبا تكيه بر ديدگاه سان بدين

گ و با اين توجيه كه چون بدون وساطت صورت ذهني شكل و معلوم خودش خود رفته

و-يا عدم مطابقت-نياز از بررسي مطابقت نزد عالم حضور دارد، پس بي با واقع است

و يقيني؛شود نمي-يا كذب-لذا اساساً متصف به صدق و همواره صادق لذا خطاناپذير

و يقيني خوانده شود است، نمي مي؛تواند صادق كند كه گاه چه انسان آشكارا مالحظه

ا مي هاي حضوريز دريافتبرخي اند؛ ند، درواقع صادق نبودها كرده صادق اش كه گمان

مي مثالً در؛كند گاه انسان احساس گرسنگي و تدقيق بهمي اما با تأمل زگي غذاتا يابد كه

و در واقع گرسنه نيست. پس بايد به نحوي بررسي شود كه آيا گرسنگي انسان، خورده

و به  غصادق است يا توهم بوده بههر حال و نيز بايد نحوي لطي پديد آمده است

و لذا يقيني است يا نه.  بررسي شود كه آيا نقيض آن لزوماً كاذب است

و بيان يا حكايت يا تفسير آن كه يك علم بنابراين بايد بين خود دريافت حضوري

و لذا صادق و-حصولي است، تفاوت قائل شد. فقط خود دريافت حضوري خطاناپذير

اما بيان يا حكايت يا تفسير آن كه يك علم-در صورت كذب نقيض آن، يقيني است

و لذا بايد در صدق و-حصولي است همانند هر علم حصولي ديگري، خطاپذير است

و-بودنِ يقيني ر.ك: مصباح يزدي،شِ الزم انجام گيردوكاآن دقت (براي مطالعة بيشتر،

ص1386 ،176-177(.

و بررسو) ينقد
به يقين معرفت رابيفا.1 (گزاره) خوبي شناختي را در علم حصولي در مقام تصديق

آن تعريف كرده، مؤلفه بر هاي آن را آن شمرده، اقسام را با ديگر اقسام را توضيح داده،

تر، اقسام ديگر باورهاي انسان مانند ظن، اقناع، معرفت يا علم انساني يا به تعبير دقيق

و تخيل مق و شروط يقين معرفتشك شناختي خاص يا ضروري را روشن ايسه نموده
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و از اين رهگذر بر  اسالميِ بعدي تأثيري عميق نهاده است. فيلسوفانكرده

و حتي يقين معرفت فارابي.2 شناختي را در مقام علم حضوري نيز تبيين نموده

و ترين اقسام علم حضوري، يعني علم انسان به نفس خويش برخي از مهم ، به آثار

و فراموشي، به انفعاالت نفساني اش از قبيل افعال دروني نفس از قبيل يادآوري

و به صورت و شادي و غم و احكام موجود در نفس از قبيل گرسنگي هاي ذهني

كه مورد تأكيد متفكران معاصر نيز بوده است-را باورهاي انسان در مورد باورهايش

ر ص1386،.ك: مصباح يزدي(براي نمونه، صص1385مطهري،/172-173، -66و53،55،

را نحوي مشمول چنين يقيني دانسته است. او واقع يا نفسبه-)67 األمر در اين امور

و بر لزوم مطابقت چنين علمي با واقع يا نفس (ظرف نفس) تعيين األمر خاص خويش

و گاه پس او گذشته از اينكه واقع يا نفس كرده است؛تأكيد  األمر را گاه عالم خارج

و مرتبه األمر لحاظ كرده اي از واقع يا نفس ظرف ذهن دانسته، نفس را نيز مصداق

. است

بهمي فارابيگيري از ديدگاه با بهره توان نشان داد كه براي اينكه مثالً علم انسان

و اس دروني او كه نه صرف احس-انفعاالت نفساني خويش همان يافت حضوري

يا-خطاناپذير است و احياناً يقيني باشد، بايد پس از اينكه در قالب گزاره بيان صادق

و اين سان تبديل به علم حصولي گشت، با ظرف نفس، به مثابه حكايت يا تفسير شد

ني واقع يا نفس و بااألمر خويش، مطابقت داشته باشد تا متصف به صدق شود يد نقيضز

و آن لزوماً كاذب باشد تا متصف به وصف يقيني گردد؛ لذا چنين علمي به خودي خود

و معلوم خود نزد عالم حاضر  با اين توجيه كه چون بدون وساطت صورت ذهني است

و  و احياناً يقيني لحاظ شود. توجه به علم حضوري از جهت صدق است، نبايد صادق

ك  است. فارابيار يقين، يك نقطة قوت مهم در

و از جمله3 آن فارابي. مشائيان و شئون و-علم انسان به نفس خويش از قبيل آثار

و احكام موجود در نفستافعال دروني نفس، انفعاالت نفساني، صور را-هاي ذهني

زيرا؛اما چنين علمي منحصر در اقسام فوق نيست؛اند مصاديق علم حضوري دانسته



ي
راب

فا
كر

تف
در

ن
يقي

57 

؛اند، باز هم اقسام ديگري براي علم حضوري برشمرده شدهگذشته از موارد فوق

، علم علت تامه-مانند علم انسان به خدا-اش مواردي از قبيل علم معلول به علت تامه

همو علم معلول-مانند علم خدا به مخلوقاتش-به معلولش و مشترك ذيل هاي پايه

ي-يك علت تامه به يكديگر و نفوس كلي به مانند علم علل مجرد عالَم ا عقول

ر.ك: فنائي اشكوري،و...-يكديگر صص1375(براي نمونه، .)119و84،95،

متعرض بررسي وضعيت يقين در چنين علومي نشده است، فارابيليكن اينكه

از دانستن چنين علم چه حضوري؛نقصي در كار وي نيست  فارابيهايي مربوط به بعد

و ظاهراً با ص1391زاده،(ر.ك: عباسشود ) آغاز ميخ اشراقشي( سهروردياست و86،

ص1392 هايي را اصالً طبق روية مشائيِ خويش، چنين علم فارابيو)99-100،

حضوري ندانسته، بلكه از سنخ حصولي معرفي كرده است. او يقين را فقط در علم 

في است انسان مورد بررسي قرار داده مج نه و علم علل رد عالَم. در المثل در علم خدا

تفكر او هر علم حصولي، در مقام تصديق يا گزاره، از حيث صدق بايد با واقع يا 

و از حيث يقين بايد ديگر شروط الزم را احراز كند. نفس  األمر مطابقت داشته باشد

و الهامات قلبي آنان نيز-و اشراقيون-. اما گذشته از علوم فوق، شهودات عرفا4

گونه ها نيز هيچ چه در اين قبيل دريافت اند؛ علم حضوري دانسته شدهمصاديق عمدتاً از

(نفس انسان عارف)  وساطت صورت ذهني يا مفهوم ذهني وجود ندارد، بلكه عالم

(حقايق عالَم) مواجه مي مي مستقيماً با معلوم و آن را شهود كند، اگرچه چنين شود

در آثاري كه در آنها به تبيين يقين فارابيمعلومي با عالم غيريت وجودي دارد. اما 

اي معرفت درشناختي پرداخته، متعرض حقيقت اگرن قسم از علم حضوري نشده است.

و شرط يقيني شرط صدق يك معرفت، مطابقت آن با واقع يا نفس آن األمر است بودن

و زوال األمرِ ناپذيري آن است، پس در اين صورت، واقع يا نفس نيز كذب نقيض آن

و زوال-و اشراقيون-دات عرفاشهو ناپذيري آنها چگونهو الهامات قلبي آنان كجاست

 شود؟ توجيه مي

و اگرچه بسياري از عرفا شهودات قلبي خودشان را قابل مفهوم سازي، انتقال به غير
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و توجيه براي ديگران نمي دانند، بلكه معتقدند سالك خود بايد گام در طريق سلوك نهد

از فارابيي مانند»فيلسوف«ليكن؛ه برسدبه مقام مكاشف بايد بتواند تبييني عقالني

و يقين در اين قبيل دريافت به صدق مي دقيقاً همان؛دست دهد ها كوشد طوركه او

كه؛تبييني عقالني از وحي پيامبران ارائه دهد گذشته از قوة عاقله، قوة خيال به اين نحو

(جبرئيل ميانسان را نيز با عقل فعال ص2008(الفارابي، دهد ) ربط كه طور . همان)85،

قوة عقل فالسفه با عقل فعال مرتبط است، قوة خيال پيامبران نيز با عقل فعال ارتباط 

ميدارد.  و حقايق را با تالش فيلسوف با قوة عاقله خويش به عقل فعال متصل شود

و طي زمان مي-نحو تدريجيبه-عقالني ف؛دارد از عقل فعال دريافت انفولسيلذا زبان

و صرفاً براي خواص است؛ هاي عقلي، با قوة خيال اما پيامبر، گذشته از توانايي دشوار

و طي زمان خويش به عقل فعال متصل مي و حقايق را بدون تالش عقالني به-شود

مي-نحو دفعي و براي عوام نيز از عقل فعال دريافت و لذا زبان پيامبران آسان دارد

ص 1389(بالك، اسب است من ،316-318(.

وضع قدري تغيير�بدانيم، فارابيرا از آنِ فصوص الحكماما در صورتي كه رسالة

و تحقق مي كند. در اين رساله، به چيزي از سنخ دريافت شهودي حضوري اشاره شده

چنين دريافتي نيازمند رفع دو حجاب دانسته شده است: يكي خودي انسان يا أنائيت 

از(من و جسماني). پس وصول به حقيقت (حسي و امور بدني و ديگري بدن ) او بودنِ

، 1405(الفارابي، پذير است طريق رفع اين دو حجاب، امكان طريق شهود، صرفاً از

مي . در عبارتي ديگر در اين رساله، سخن از مشاهده)69-68ص آيد كه بدون اي به ميان

و به نظر مي و مالقات جسماني است رسد مراد از چنين دريافتي وساطت مباشرت

 
�

و مورخان فلسفة اسالمي، دربارة انتساب و مشاجره فارابيبه فصوص الحكممحققان همواره بحث

مي داشته به اند. به نظر وجود ندارد، جز اينكه فارابيرسد هيچ دليل محكمي بر عدم انتساب اين اثر

و با رويكرد مشائي در ديگرآثار  ؛ اما ممكن استناهمخوان است فارابيمفاد آن تا حدي اشراقي است

از اي از تفكرش، به منظور اصالح يا تكميل كارش، تغيير رويكرد بدهد. نمونه فيلسوفي در دوره هايي

و به  كم نيست. ويژه در جهان غرب، اين دست، در عالَم اسالم



ي
راب

فا
كر

تف
در

ن
يقي

59 

 همان شهودات قلبيِ عرفاست:

مي زيدمانند ادراكي يا به يك چيز خاص هر [كلي] تعلق و يا به يك چيز عام گيرد

و به حس در چيز خاص،»وجود«آيد، اما نمي مانند انسان. چيز عام، قابل رؤيت نيست

آن يا به واسطهو شود يا به واسطة استدالل ادراك مي اي جز استدالل. نام مشاهده، بر

ب چيزي اطالق مي واسطة استدالل اثباتندوشود كه وجودش در ذات خاصش عيناً

مي گردد؛ مي و به امر غايب به واسطة استدالل زيرا بر امر غايب استدالل آورده شود

] توان رسيد. اما آن چيزي كه بر آن استدالل نمي مي وجود] و با اين حال بر انيت شود

ميآن بدو پس هر موجودي كه غايب نيست، شود، غايب نيست؛ن هيچ شكي حكم

و ادراك امرِ مشاهدهشد مشاهده شده همانا مشاهده است. مشاهده يا به واسطةه است

[مانند ابصار يا ديدن چيزهاي مادي] يا بدون  [جسماني] است و مالقات مباشرت

[شهود قلبي كه از سنخ علم  [قسم اخير] همان رؤيت و اين و مالقات مباشرت

صحضوري است] است  .)93(همان،

ش فارابي فصوص الحكمدر شرحي معتبر بر ده است كه مراد از توضيح داده

و ايندر اين» رؤيت« (شهود،جا رؤيت قلبي است حضوري) نحوبههمان مشاهده

و لزوماً بدونباشد كه غير از است مي و مالقات دالل عقليِ برهاني واسطة مباشرت

ص1365زادة آملي،(حسنجسماني است  ،452-454(.

اذعان داشت كه اگرچه در اين رساله تبييني از دريافت شهودي توانمي با اين همه

و فلسفي در باب،كه از سنخ علم حضوري است به دست داده شده، ليكن تبييني عقلي

و نحوة يقيني مي شرايط صدق و اين تواند نقصي در كار بودن آن عرضه نشده است

 به شمار آيد. فارابي

ع فارابي.5 و علم يقيني را منحصر در يقين علم حقيقي را منحصر در لم يقيني

بر معرفت و شناسي خاص يا ضروري دانسته، شش مؤلفه يا شرط را براي آن شمرده

غايت علوم نظري معرفي،پذيرد دستيابي به چنين يقيني را كه در هيچ زماني زوال نمي

و مطلوب از اين بحث ارائه داده است، اگرچه  كرده است. او تبييني بسيار مناسب
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با وجود اينكه انسان-اي از يقين ممكن است چنين به نظر آيد كه وصول به چنين مرتبه

و ديرياب است. گذشته از گزاره-فطرتاً تمايل به آن دارد و بسيار دشوار هاي منطقي

و احكام عقلي بديهيرياض اي از يقين كه واجد چنين مرتبه-و شبهه بديهيات-ي

فر هاي فلسفي، يعني گزاره هستند، بقيه گزاره يند استدالل برهانياهاي نظري بايد در

از نهايتاً به اين بديهيات بينجامند تا واجد چنين مرتبه اي از يقين شوند. چنين كاري

و ديرياب است؛منظر فالسفة اسالمي محال نيست كه ارائه گونه همان؛اما بسيار دشوار

و فصل هستند و؛محال نيست،حد تام براي چيزهايي كه داراي جنس اما دشوار

د ميديرياب است. اين و ديريابي به نظر ايراد يا نقصي براي چنين يقيني رسد شواري

و عقلي انسان؛نيست و كميت تالش فكري يا چه بيشتر بستگي به كيفيت دارد، تا ذات

 ماهيت خود اين يقين.

 گيري نتيجه
معنا كه معرفت گرا؛ بدين مكتبي است يقين فارابيشناسي مالحظه شد كه معرفت

كند. يقين اجماالً بر دو قسم است: يقين غيريقيني را معرفت حقيقي تلقي نمي

و يقين معرفت روان كهشن نظر وي، يقين معرفت شناختي. يقين موردشناختي اختي است

و تخيل، در تقابل  و با امور ديگري مانند ظن، اقناع، شك داراي تعريفي دقيق است

و عام. يقين يقين معرفت؛آشكار قرار دارد شناختي در تفكر او بر دو قسم است: خاص

و هميشگي دارد و دائم)، خصوصيت جاوداني (مطلق اما يقين؛خاص يا يا ضروري

(غيرمطعام  و غيردائم)يا غيرضروري يعني؛شود ها زايل ممكن است در برخي زمان لق

و زماني ديگر غيريقيني بنابراين يقين به معناي دقيق كلمه، فقط يقين؛زماني يقيني باشد

م است: يقين به احكام عقلي بديهيخاص است. يقين خاص نيز به نوبة خود بر دو قس

(برهان) به دست آمدهو يقيني سه قسمبر،است. قسم دوم، خودكه از طريق قياس

و است:  (وجود و يقين به هر دو يقين به وجود يك چيز، يقين به علت وجود يك چيز
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(برهان) علت وجود يك چيز). قسم سوم، برترين قسم يقين خاصِ حاصل از قياس

 است.

يا؛اوالً ناظر به مقام تصديق است فارابييقين در تفكر يعني آنجا كه حكمي

كهاي گزاره دربارة چيزي صادر شده است. اگرچه تصديق از اقسام علم حصولي است

و واسطه و معلوم غيريت وجودي برقرار يا در آن، ميان عالم اي به نام صور ذهني

مفاهيم مطرح است، ليكن ديدگاه وي در باب يقين به نحوي ناظر به علم حضوري نيز 

مي چه دريافت؛باشد مي يا توانند هاي حضوري نيز در قالب يك تصديق يا گزاره بيان

و با واقع يا نفس (نفس) مطابقت داشته حكايت يا تفسير شوند األمرِ خاص خويش

و در صورت كذب نقيض آن، يقيني تلقي گردند ثانياً يقين.باشند تا صادق لحاظ شوند

و چنين يقيني فقط از طريق علم به احكام عق لي در تفكر او از سنخ يقين عقلي است

 شود. بديهي يا از طريق قياس برهاني مبتني بر احكام عقلي بديهي حاصل مي

در مسئلة يقين كامالً متعهد به رويكرد فارابي رسد مجموعاً ديدگاه به نظر مي

اگرا، موج عقل و دقيق و ست. اگرچه دستيابي به يقين معرفته شناختيِ خاص، دشوار

اس موضوع ديرياب است، ليكن اين اسي بر كار وي نيست، بلكه ممكن است نقدي

و مراتب مختلف يقين كه او علي با اين نقد مواجه شود ديدگاه وي  -رغم بررسي انواع

وضعيت يقين در ادراكات شهوديِ-و حتي بررسي يقين در برخي ادراكات حضوري

ر و اشراقيون  معين نكرده است.-كه يكي از اقسام علم حضوري است-اامثال عرفا
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و مĤخذ  منابع
و الشفاء-: المنطقالبرهانعبداهللا؛بن سينا، ابوعلي حسين . ابن1 ؛ تحقيق سعيد زايد

.ق1404المرعشى،اهللا مكتبة آيةقم:،1چ ديگران؛

،1ط؛؛ تعليقات يحيي محمدلإلستقراءةالمنطقي األسس؛. الصدر، السيد محمدباقر2

.ق1428بيروت: مؤسسهً العارف للمطبوعات،

و شرح؛احصاء العلوم؛. الفارابي، ابونصر3  مكتبة، بيروت:1چ؛على بوملحم مقدمه

.م1996الهالل،

و تعليق؛ةفلسفي: اربع رسائل جوابات لمسائل سئل عنها . ـــــ؛4 و تقديم تحقيق

.1371، تهران: انتشارات حكمت،1چ؛ياسين جعفر آل

و مقدمه از محمدتقى دانش، تحقي1ج؛ : المنطقيات للفارابى الخطابة ـــــ؛.5 ؛ پژوهق

.ق1408، المرعشىاهللا مكتبة آية، قم:1چ

و مقدمه از محمدتقى دانش1ج؛: المنطقيات للفارابى الجدل ـــــ؛.6 ؛پژوه، تحقيق

.ق1408، المرعشىاهللا مكتبة آية، قم:1چ

و مقدمه از محمدتقى دانش1ج؛: المنطقيات للفارابى الشعر ـــــ؛.7 ؛پژوه، تحقيق

.ق1408، المرعشىاهللا مكتبة آية، قم:1چ

و شرح؛السعادةتحصيل ـــــ؛.8 و تعليق ط تقديم و1علي بوحلم؛ ، بيروت: دار

.م1995الهالل، مكتبة

و مقدمه از محمدتقى1ج؛: المنطقيات للفارابى اليقينشرايط ـــــ؛.9 ، تحقيق

.ق1408، اللّه المرعشى، قم: مكتبهً آيه1ًچ؛پژوه دانش

آلفصوص الحكم ـــــ؛. 10 ، قم:2چ؛ياسين؛ تحقيق از شيخ محمدحسن

.ق1405، انتشارات بيدار

ط تحقيق؛ : رسائل الفارابيفي التعلقات ـــــ؛.11 ، دمشق: دار2موفق فوزي الجبر؛

.م2008الينابيع،
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و تعليق فوزى نجار؛فصول منتزعة ـــــ؛. 12 و تصحيح  المكتبة، تهران:2چ؛تحقيق

.ق1405،�الزهراء

و مقدمه از محمدتقى1ج؛: المنطقيات للفارابىكتاب البرهان ـــــ؛. 13 ، تحقيق

چپژوه دانش .ق1408، المرعشىاهللا مكتبة آية، قم:1؛

إل14 دراهللا عالمي ترجمة روح،»فارابي«؛. بالك، ببورا زير،تاريخ فلسفة اسالمي؛

ج نصر سيدحسين نظر ؛ چ1و اليور ليمن .1389، تهران: انتشارات حكمت،3،

، تهران: مركز1چ؛الحكم الحكم بر فصوص نصوص؛زادة آملي، حسن . حسن15

.1365نشر فرهنگي رجا،

و كذب قضايا از ديدگاه«؛ دهباشي، مهدي. 16 تشكيك در نظرية مطابقت در صدق

شفصلنامة معرفت؛»فالسفه اسالمي .1373، بهار8،

شمعرفت فلسفي؛»شناسي يقين هويت«؛. رضايي، مرتضي17 ، زمستان2، سال دوم،

1383.

و نقد نظرية اشراقي علم الهي« زاده، مهدي؛ . عباس18 -علميفصلنامة؛»بررسي

شپژوهشي قبسات .1392، زمستان70، سال هجدهم،

-فصلنامة علمي،»شناسي سهروردي مند از معرفت تصويري نظام» ـــــ؛. 19

شپژوهشي ذهن .1392، پاييز51، سال سيزدهم،

و ديني درآمدي بر معرفت؛. فعالي، محمدتقي20 ، قم:2چ؛ شناسي معاصر

.1379انتشارات معارف،

اش21 و پايه؛كوري، محمد. فنائي اي علم حضوري؛ سنگ بناي معرفت بشري

و مابعدالطبيعه متعالي براي معرفت و، قم: انتش1چ؛شناسي ارات مؤسسه آموزشي

.1375،�خميني پژوهشي امام

چ1ج؛ آموزش فلسفه؛. مصباح يزدي، محمدتقي22 ، تهران: سازمان تبليغات7،

و نشر بين (شركت چاپ .1386الملل)، اسالمي
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و پاورقي)؛. مطهري، مرتضي23 (مقدمه و روش رئاليسم ،2ج؛اصول فلسفه

.1385، تهران: انتشارات صدرا،14چ


