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چکیده

معرفتشناسی گواهی از شاخههای جدید معرفتشناسی است و سعی دارد به سؤاالتی
دربارۀ معرفتبخشی گواهی ،جایگاه گواهی نسبت به سایر منابع معرفتی و نحوۀ ایجاد باور
توسط گواهی بپردازد .به نظر میرسد که این مباحث برای قاضی عبدالجبار نیز مطرح بوده
است .وی گواهی را راهی برای حصول معرفت دانسته و شبهات سمنیه که برای گواهی ارزش
معرفتی قائل نبودهاند را رد کرده است .همچنین معتقد است در فرآیند تبادل از راه گواهی،
این باور گو ینده و خصائص معرفتی اوست که به شنونده منتقل میشود .از سوی دیگر ،وی
مانند ابوعلی جبائی اعتقاد دارد که گواهی ارزشی همردیف با سایر منابع معرفتی دارد و
فروکاستنی به آنها نیست .این دیدگاههای معرفتی زیربنایی برای برخی آرای دینشناختی
عبدالجبار ازجمله مبحث اثبات وقوع معجزات شده است.
کلیدواژهها

معرفتشناسی ،گواهی ،قاضی عبدالجبار ،منابع معرفت ،باور ،وقوع معجزه
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 .۱مقدمه

اعتماد به گواهی شاهدان از سه زاویۀ روانشناختی ،جامعهشناختی و معرفتشناختی قابل
بررسی است .روانشناسان به این مسئله میپردازند که چه فرآیندی در نفس یا ذهن آدمی
اتفاق میافتد که حرفهای دیگری برای او محل وثوق میشود و آن را منبعی معتبر برای
دانستههای خود به شمار میآورد .جامعهشناسان نیز بررسی میکنند که فرد چگونه جایگاه
اجتماعیای پیدا میکند که دیگران حرفهای او را میپذیرند و بدان اعتماد میکنند .اما نگاه
معرفتشناسی به این مقوله متفاوت است .معرفتشناسان سعی دارند به سؤاالتی مانند این
که «آیا میتوان حرفهای دیگران را به عنوان یكی از منابع معرفت قلمداد نمود؟» «آیا پذیرش
و واقعنما دانستن سخن دیگران موجه و معقول است؟» و این که «آیا سخنان و گواهی دیگران
در عرض سایر منابع معرفتی مثل حس و استدالل عقلی قرار گرفته و منبعی مستقل برای
معرفت به شمار میرود یا این که مبتنی بر سایر منابع معرفتی است؟» پاسخ دهند.
مباحثی از این دست از سال  5666میالدی با کتاب سی .جی .ای .کدی به عنوان یكی
از زیرشاخههای معرفتشناسی مطرح شده و امروزه حجم قابل توجهی از مباحث
معرفتشناختی را به خود اختصاص داده است 5.در این مقاله سعی ما بر این است که دیدگاه
قاضی عبدالجبار معتزلی را دربارۀ معرفتبخشی گواهی و شرایط این گونه معرفت بیان کنیم
و پاسخهای عبدالجبار به برخی از سؤاالت مطرح در این حیطه را ارائه کنیم و برخی پیامدهای
دینشناختی دیدگاههای معرفتی عبدالجبار در باب گواهی را نشان دهیم.
 .2گواهی منبعی برای معرفت

ً
مباحث مربوط به گواهی توسط عبدالجبار عمدتا در البهالی مباحث مربوط به معجزه بیان
شده است .معجزه به عنوان اصلیترین راه شناخت پیامبران مورد عنایت ویژۀ عبدالجبار بوده
و بحث اثبات وقوع معجزات ،برای غیرمعاصران پیامبران ،راهی جز تكیه بر گواهی معاصران
پیامبران نداشته است .از این جهت است که عبدالجبار به طرح و بررسی مباحث مرتبط با
گواهی پرداخته است.
چنان که اشاره شد اصلیترین سؤال در مورد گواهی این است که آیا گواهی میتواند به
عنوان منبعی برای علم و معرفت بشری در کنار حافظه ،عقل ،ادراک حسی و شهود
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(درونبینی) 6مطرح باشد؟ ( .)Audi 2004, 18پاسخ عبدالجبار به این سؤال مثبت است.
ً
وی صراحتا بیان میکند که خبر راهی برای کسب معرفت است« :ان من حق الخبر ان یكون
طریقا للعلم» و مسائلی هستند که اگر خبر و گواهی دیگران نباشد ما به هیچ وجه به آنها علم
پیدا نخواهیم کرد ،زیرا گواهی تنها طریق علم به آن مسائل است (عبدالجبار بیتا.)351 :51 ،
عبدالجبار این بحث را با طرح شبههای که توسط گروهی از هندیها به نام «سمنیه» 3وارد
شده آغاز میکند .سمنیه معتقد بودهاند که انسان تنها به مشاهدات خود علم پیدا میکند و
اخباری که دربارۀ شهرها ،پادشاهان و غیره بیان میشود صحیح نیست و باعث ایجاد علم
نمیشود؛ چون صدق و کذب گوینده برای شنونده قابل تشخیص نیست ،پس حصول علم از
این راه محال است (عبدالجبار بیتا.)346 :51 ،
عبدالجبار دالیلی از سمنیه برای این ادعایشان مطرح کرده و خود نیز بیش از پنج دلیل
به نفع آنها میآورد ،تا نهایت استداللهای این دیدگاه را نشان داده باشد .از جملۀ این دالیل
این است که اگر گواهی راهی برای حصول معرفت بود ،باید مانند ادراک که صحت آن به
ً
تكرار بستگی ندارد و ما مثال با یک بار دیدن شیئی به آن علم پیدا میکنیم ،خبر نیز نیازی به
تكرار نداشته باشد و علم حاصل از خبر و گواهی یک نفر با علم حاصل از خبر و گواهی افراد
متعدد فرقی نداشته باشد ،در حالی که چنین نیست .دلیل دیگری که عبدالجبار بر اساس
مبنای سمنیه ارائه میدهد این است که گواهیدهنده قبل از گواهی دادن میتواند انسانی
صادق یا کاذب باشد .وقتی چنین امكانی قبل از وقوع گواهی ممكن است ،چگونه میتوان
بعد از گواهی به صدق او حكم کرد؟ (عبدالجبار بیتا.)346-3 :51 ،
در مقام پاسخ ،هرچند عبدالجبار به تکتک این سؤاالت پاسخ میدهد ،اما بیشتر سعی
میکند با یک بیان و ایضاح کلی نادرستی ادعاها و دالیل آنها را نشان دهد .او میگو ید:
ً
نباید چندان درگیر بحث با اینها شد و اصال این دیدگاه ارزش درگیری زیاد را ندارد .زیرا اگر
ماهیت و تمایز علم در باب مدرکات روشن شود ـ با توجه به این که اعتقادات و علمی که
از خبر مخبرین دربارۀ کشورها و پادشاهان در انسان ایجاد میشود از لحاظ وجوب و صفت
مانند علم حاصل از مدرکات است ـ دیگر کسی که در مورد علم حاصل از اخبار شک کند
مانند کسی است که بگوید تنها مبصرات درک میشوند و شامه و ذائقه چیزی را درک
نمیکنند .پس همان طور که این حرف درست نیست ،چون علم در مورد مبصر و مشموم
یكی است ،این سخن در مورد خبر و ادراک هم درست نیست [که با خبر ،علمی ایجاد
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نمیشود]( .عبدالجبار بیتا)346-3 :51 ،

بدین گونه عبدالجبار نشان میدهد که قول سمنیه یک بام و دو هوا است و اگر آنها حجیت
ً
اخبار متواتر را رد کنند ،حجیت مشاهدات و کال هر گونه علمی رد خواهد شد و باید مانند
سوفسطاییان به طور کلی حصول هر گونه علم را منكر شوند (عبدالجبار بیتا.)343 :51 ،
دغدغۀ اصلی عبدالجبار از طرح این بحث نشان دادن عقالنیت باورهای دینی است.
کاری که وی در اینجا انجام میدهد تا حدود زیادی شبیه تالشی است که در معرفتشناسی
اصالحشده در جهت دفاع از باورهای دینی انجام شده است .پلنتینگا در کتاب خدا و اذهان
دیگر با استدالل مشابهت سعی میکند دوگانگی معیارها در برخورد با باورهای دینی را نقد
کند .او شرایط باور به وجود خدا را مشابه اعتقاد ما به اذهان دیگر میداند و تمام استداللهایی
که تاکنون له یا علیه هر کدام از این دو باور اقامه شده است را ناموفق میداند ( planting
« .)1967, 187-195از این رو نتیجه میگیرد که هر دو باور وضعیت معرفتی یكسانی داشته
و اگر باور به اذهان دیگر عقالنی است ـ که از نطر او بیشک چنین است ـ پس باور به خدا
ً
نیز میتواند عقالنی باشد» (مبینی  .)59 ،53۲0عبدالجبار نیز اوال نشان میدهد گواهی یكی
از منابع معتبر معرفتی است و همان گونه که سایر منابع معرفتی باعث حصول علم در ما
ً
ً
میشوند ،گواهی نیز این کارکرد را دارد؛ و ثانیا بیان میدارد بدان گونه که در زندگی عادی مثال
در مورد پایتخت کشورها و عظمت شهرهای دیگر به گواهی دیگران اعتماد کرده نسبت به
سخن آنها باور پیدا میکنیم ،در مورد باورهای دینی نیز میتوانیم به گواهی دیگران اعتماد
کنیم و مخبر عنه آنها را بپذیریم.
 .۳گواهی :انتقال باور یا گزاره؟
4

در معرفتشناسی گواهی دو دیدگاه اصلی دربارۀ دادۀ محوریای که در تبادل از راه گواهی
منتقل میشود وجود دارد .دیدگاه اول معتقد است در تعامل گوینده و شنونده آنچه انتقال
ً
مییابد باور است و شنونده صرفا نقش پذیرش باور گوینده با همان خصوصیات مورد اعتقاد
وی را دارد .لكی این دیدگاه را «باورمحوری در گواهی» 1و به طور اختصار  BVTمینامد و
اشاره میکند که متفكرانی چون پلنتینگا و فریكر 9بدین دیدگاه معتقدند .بر اساس این دیدگاه
ما نه از کلمات دیگران بلكه از عقاید و باورهای آنان یاد میگیریم ،و این یكی از دالیلی است
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که هر کس باید بداند که گوینده شرایط الزم معرفتی دربارۀ مطلبی که به ما انتقال میدهد را
داشته است .بر اساس این دیدگاه ،اگر گوینده مطلبی را بیان کند و بگوید که خودش بدان
باور ندارد ،یا این که آن مطلب از دیدگاه خودش موجه نیست ،در این حالت معرفتی برای
انتقال به شنونده وجود نخواهد داشت (.)Lackey 2008, 38
پلنتینگا در این باره میگو ید« ،یک باور وقتی از سوی شنونده معتبر است که برای گوینده
موجه باشد» ( .)planting 1993, 86همچنین طرفداران این دیدگاه معتقدند که یک گوینده
در فرآیند گواهی به همراه باوری که انتقال میدهد خصایص معرفتی 0آن باور را هم انتقال
میدهد ( ،)lackey 2008, 38بدین معنا که اگر آن باور برای گوینده بدیهی باشد ،این
خصیصه به شنونده نیز انتقال مییابد و شنونده نیز به بداهت باور اظهارشده معتقد میگردد.
در حقیقت قلب نظریۀ  BVTانتقال خصایص معرفتی از گوینده به شنونده است
( )transmission of epistemic propertiesکه لكی به اختصار آن را  TEPمینامد
( TEP .)Lackey 2008, 39دو بعد دارد :نظریۀ لزوم ۲و نظریۀ کفایت .6در نظریۀ لزوم یا
 TEP-Nچنین بیان میشود:
به ازای هر گویندۀ الف و شنوندۀ ب ،ب میداند (به طور موجه یا تضمینشده باور
دارد) که  pبر اساس شهادت الف بر  ،pتنها در صورتی که الف بداند (به طور موجه
یا تضمینشده باور داشته باشد) که .)Lackey 2008, 39( p
نظریۀ کفایت یا  TEP-Sمیگوید:
به ازای هر گویندۀ الف و شنوندۀ ب ،اگر ( )5الف بداند (به طور موجه یا تضمینشده
باور داشته باشد) که  pو ( )6ب به باور کردن  pبر اساس محتوای شهادت الف که p
متمایل شود و ( )3هیچ نقض الغاناپذیری برای باور به  pنداشته باشد ،در این صورت
ب میداند (به طور موجه با تضمینشده باور دارد) که .)Lackey 2008, 39-40( p
در مقابل  ،BVTدیدگاه دیگری معتقد است در تعامل شنونده و گوینده از طریق فرآیند
ً
گواهی این باور نیست که منتقل میشود ،بلكه صرفا گزارهها و کلمات بیانشده توسط گوینده
به شنونده انتقال مییابند و این خود شنونده است که بر اساس پذیرش و درک گزارۀ ابرازشده
ً
باوری متناظر با آن شكل میدهد (« .)Lackey 2008, 72بدین صورت گزارهها صرفا ابزاری
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برای اظهار باورها نیستند ،بلكه خودشان حامالن محوری معنای معرفتی 57هستند.
پرسش اصلی ما در این قسمت این است که دیدگاه عبدالجبار به کدام یک از دو دیدگاه
مذکور نزدیکتر است؟ عبدالجبار خبر را بر اساس فایدۀ حاصل از آن به سه دسته تقسیم
میکند :خبری که ما را به علم ضروری میرساند ،خبری که داللت بر صحت مخبر عنه دارد
و خبری که ایجاد ظن نموده و در احكام اماره محسوب میشود (عبدالجبار بیتا.)335 :51 ،
در حقیقت این تقسیم بر مبنای حالت علمی است که خبر در انسان ایجاد میکند .برخی
اخبار در آدمی علم یقینی ایجاد میکنند ،یقینی که بدیهی است و خالف آن به هیچ وجه به
ذهن خطور نمیکند و هیچ دلیلی قادر به ازالۀ اعتقاد به آن نیست .بعضی اخبار دیگر در انسان
علم و یقین ایجاد میکنند ،اما این علم به نحو بداهت و ضرورت نیست ،بلكه حالت اکتسابی
و غیربدیهی دارد و ممكن است با دالیلی یقین حاصل از آن از بین برود .اما قسم سوم اخباری
هستند که در انسان حالت ظن ایجاد میکنند و هرچند انسان به آنها یقین ندارد ،آنها را مالک
عمل قرار میدهد .این گونه از علم ـ اگر آن را علم بدانیم ـ ممكن است با ظنی دیگر و یا یک
دلیل معتبر نقض شود و جای خود را به علمی مخالف و مقابل بدهد.
پس از بیان این سه قسم ،عبدالجبار به طرح ویژگی و تفاوتهای این سه نوع خبر
میپردازد .از دید او ،تنها خبری در ما ایجاد علم ضروری میکند که خبردهندگانش دو ویژگی
داشته باشند :اول آن که خود به طور ضروری و بدیهی به مضمون خبر علم پیدا کرده باشند و
دوم آن که تعدادشان از چهار نفر بیشتر باشد (عبدالجبار بیتا 55.)333 :51 ،عبدالجبار
معصوم و مؤمن و حتی مكلف بودن راویان اخبار را الزم ندانسته و معتقد است همان گونه که
خبر مؤمنین در ما علم ضروری ایجاد میکند ،خبر فساق نیز یقینآور است (عبدالجبار بیتا،
مخبران یعنی حصول علم به نحو ضروری در آنها،
 .)333-4 :51در مورد ویژگی اول ِ
عبدالجبار چنین استدالل میکند:
اگر مخبرین مطلبی را که با علم اکتسابی بدان دست یافتهاند بیان کنند ،ما به خبر آنها یقین
پیدا نمیکنیم ،زیرا اگر قرار بود بدین صورت در ما یقین حاصل شود ،باید وقتی گروه زیادی
از انسانها شهادت به درستی توحید ،عدل ،و نبوت میدادند مخالفان آن را بپذیرند و دیگر
نیازی به مناظره نباشد ،همان گونه که در متواترات چنین است  ...در حالی که چنین نیست.
پس ثابت شد اشتراط علم ضروری مخبرین به خبرهایی که میدهند و ما به آنها علم
ضروری مییابیم( .عبدالجبار بیتا ،319 :51 ،با اندکی تصرف)
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ً
با توجه به این سخنان عبدالجبار ،کامال واضح است که دیدگاه وی در مورد گواهیهایی که
ً
در ما علم ضروری ایجاد میکند به  BVTو خصوصا  TEP-Nبسیار نزدیک است .همچنین
تأ کید عبدالجبار بر باور گوینده به سخنی که میگو ید و انتقال خصیصۀ معرفتی آن باور به
شنوندگان با دیدگاه پلنتینگا و سایر طرفداران  TEP-Nقرابت خاصی دارد .عبدالجبار معتقد
است علمی که از گواهی با شرایط پیش گفته حاصل آید بدیهی و یقینی است و مالکهای
بداهت مانند عدم امكان نفی از خود ،عدم ورود شبهه و شک به آن ،داشتن وضوح و ثبات و
الزامآوری درآن موجود میباشد (عبدالجبار بیتا.)317 :51 ،
اما چنان که دیدیم عبدالجبارخبر (گواهی) را به سه دسته تقسیم کرد .آیا در مورد اخبار
موجد علم اکتسابی نیز نظر وی همین است؟ در مورد اخباری که از طریق علم اکتسابی در
ما ایجاد یقیین میکنند ،عبدالجبار مالک مهمی را پیش روی مینهد .وی شرط پذیرش چنین
اخبار و گواهیهایی را این میداند که «حالی همراه خبر باشد ،که اگر خبر دروغ بود[ ،امكان
نداشت] آن حال با آن باشد (عبدالجبار بیتا ،)33۲ :51 ،یا به عبارت دیگر« ،حالتی با خبر
همراه شود که اگر خبر دروغ بود با آن همراه نمیشد ،بلكه بر خالف آن روی میداد
(عبدالجبار بیتا.)317 :51 ،
این دیدگاه عبدالجبار بیان میکند که در صورتی شنونده میتواند به گواهی گوینده باور
ً
پیدا کند که گزارۀ صادق دیگری وجود نداشته باشد تا این باور را مخدوش کند 56.مثال در مورد
معجزهای که فردی وقوع آن را برای ما نقل میکند ،سكوت پیامبر در زمان نقل این معجزه
توسط دیگران ،یا اظهار وقوع معجزه توسط یک فرد و سكوت و عدم مخالفت دیگران که در
آن ماجرا حضور داشتهاند (عبدالجبار بیتا )451 :51 ،میتواند باعث ایجاد باور به صدق آن
گواهی در ما شود .اما اگر دلیلی در دست باشد که اجماع یا توطئهای برای گزارش کذب وجود
داشته است ،ما در پذیرش این گواهی موجه نخواهیم بود (عبدالجبار بیتا .)55 :59 ،بدین
صورت عبدالجبار نشان میدهد اخباری که ما از طریق گزارش گروههای متعدد پذیرفتهایم
کاذب نیست ،چون ما قرینهای بر وجود انگیزهای مانند توافق و توطئه بر کذب یا ترس از
سلطان در موردشان نداریم .البته این نكته بسیار مهم است که خود راویان به موضوع خبر
ً
ً
کامال علم داشته باشند و مثال دیده باشند که فالن واقعه روی داده است (عبدالجبار بیتا:59 ،
.)50-59
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ً
چنان که واضح است عبدالجبار در این عبارت صراحتا تاکید میکند که حتی در
گواهیهایی که در ما علم اکتسابی هم ایجاد میکنند باید باور برای خود گوینده موجه باشد
و این بارزترین ویژگی دیدگاه  BVTبود .لذا عبدالجبار در مورد شهادتهایی که به طریق
اکتسابی در ما یقین ایجاد میکنند نیز قائل به انتقال باور و خصائص معرفتی آن است .اما
نقطۀ افتراق او با دیدگاهش در مورد گواهیای که در ما ایجاد علم ضروری میکند توجه به
موارد نقض در شرط قابلیت الغاء است که باعث میشود متفاوت از نظرش در علم ضروری
که متمایل به  TEP-Nبود به سمت و سوی  TEP-Sبرود و بیان کند در صورتی میتوان گواهی
گوینده را پذیرفت که شنونده باور نقض الغاءناپذیری نسبت به گزارۀ بیانشده توسط گوینده
نداشته باشد.
اعتقاد به  BVTدر مبحث معجزه کمک بسیاری به عبدالجبار کرده است .عبدالجبار
نیازمند آن است که گواهی گذشتگان بر وقوع معجزه برای شنوندگان یقینی و الزامآور باشد و
شرایط به گونهای باشد که شنونده نیاز به سبک و سنگین کردن گواهی گواهان و یا ناقالن
معجزه نداشته باشد .از دید عبدالجبار ،این یقین تنها در صورتی حاصل میشود که باور
گوینده برای خودش به طور یقینی و بدیهی حاصل شده باشد و در صورت وجود این خصیصه
است که گواهی به وقوع معجزات میتواند برای شنونده نیز از بداهت برخوردار شود و در او
یقین ایجاد کند .اگر این شرط دایر نباشد و گواهی گوینده برای خود وی به صورت بدیهی
ایجاد نشده و او نسبت بدان یقین نداشته باشد ،صرف کالم گوینده امری یقینی را به مؤمنان
انتقال نخواهد داد و باعث ایجاد اطمینان در آنها نسبت به وقوع معجزه نخواهد شد و در حد
خبری که قابل صدق و کذب است باقی خواهد ماند .اما اگر باور گوینده نسبت به سخنش
ضروری باشد و به طور ضروری نیز حاصل شده باشد ،این بداهت به شنونده نیز منتقل
میشود و در او باور به وقوع معجزه را ایجاد خواهد کرد (نک .عبدالجبار بیتا-33 :51 ،
.)366
 .۴همردیفی با سایر منابع معرفتی

یكی از پرمناقشهترین مباحث در مورد گواهی جایگاه آن نسبت به سایر منابع معرفتی است.
آیا گواهی منبع معرفتیای همعرض و یكسان با ادراک و حافظه و ...است یا در صورتی جایگاه
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معرفتی دارد که مبتنی بر یكی دیگر از منابع معرفت مانند ادراک ،استدالل و ...باشد؟
دیدگاهی که گواهی را معرفتی همعرض و همارز با سایر منابع معرفتی دانسته دیدگاه
غیرفروکاهشی 53و دیدگاهی که گواهی را در صورتی واجد ارزش معرفتی دانسته که مبتنی و
قابل تحویل به سایر منابع معرفتی باشد دیدگاه فروکاهشی 54مینامند .از نامبردارترین موافقان
دیدگاه اول میتوان توماس رید ( )Pritchard 2004, 328را نام برد .دیدگاه دوم نیز ریشه در
تشكیکهای فیلسوف معروف اسكاتلندی دیوید هیوم در باب وقوع معجزات دارد
( .)Kennedy 2004, 115فروکاهشیها استدالل میکنند که جایگاه معرفتی گواهی در
نهایت قابل فروکاهش به احساس ،ادراک ،حافظه و استنتاج استقرایی است ،اما
غیرفروکاهشیها معتقدند که گواهی از لحاظ معرفتی به همان اندازه پایه است که سایر منابع
معرفتی (.)lacky 2008, 141
به نظر میرسد این مسئله برای عبدالجبار نیز مطرح بوده است .وی پس از طرح این که
عدهای گواهی را به عنوان راهی برای حصول علم قبول ندارند (عبدالجبار بیتا )45 :59 ،بیان
میکند که ابوهاشم جبائی خبر و گواهی را از راههای حصول معرفت دانسته اما معتقد بوده
که خبر به ادراک و مشاهده که از منابع معرفت است فروکاسته میشود 51و بدین خاطر است
که در مورد معرفتی که با گواهی حاصل میشود میگویند که باید واضح باشد و تكرار گواهی
در تقویت آن مؤثر است (عبدالجبار بیتا.)46 :59 ،
از سوی دیگر عبدالجبار بیان میکند که ابوعلی جبائی علم را منبعی مستقل در کنار
59
ادراک میدانسته است« :خبر به عنوان یک منبع معرفتی در کنار ادراک قرار میگیرد»
ً
(عبدالجبار بیتا .)46 :59 ،واضح است که دیدگاه ابوهاشم کامال دیدگاهی فروکاهشی و در
ً
مقابل دیدگاه ابوعلی کامال غیرفروکاهشی است .اما به نظر میرسد عبدالجبار بر خالف
معمول تمایل به دیدگاه ابوعلی دارد و بیان میکند که اگر شنونده از قبل به مضمون خبر علم
داشته باشد ،دیگر این خبر طریقی برای علم به شمار نمیرود (عبدالجبار بیتا.)334 :51 ،
وی همچنین تأ کید میکند که در علم حاصل از اخبار ضروری هیچ نیازی به تفكر و تأمل و
استدالل نیست (عبدالجبار بیتا .)340 :51 ،نكتۀ جالبی که عبدالجبار دربارۀ گواهی گواهان
میگو ید این است که همان گونه که ما از شهادت شهود پی به اثبات و یا نفی امری میبریم،
از انتفاء و عدم گواهی آنها هم پی به عدم وجود میبریم.
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ً
همان گونه که اگر فیلی در جلوی روی ما باشد ،حتما آن را میبینیم و درک میکنیم ،اگر این
شیوهای درست در نفی مدرک است ،پس باید در نفی گواهی هم چنین باشد .چرا که روش
یكسان است و در نفی مدرک بر این روش اعتماد کردهایم و عقل ما پذیرفته که اگر باشد
درک میشود و بدان علم پیدا میکنیم [پس وقتی درکش نمیکنیم] باید معترف شویم که در
حضور ما نیست [ ...در مورد گواهی هم چنین است که] اگر گواهیای وجود نداشته باشد،
علم مییابیم که چیزی وجود نداشته است( .عبدالجبار بیتا)95 :59 ،

همۀ این موارد بدین سمت پیش میرود که عبدالجبار قائل به دیدگاه غیرفروکاهشی است .اما
ً
برخی گفتههای او این نتیجهگیری را مخدوش میکند .مثال عبدالجبار میگوید مشاهده اقوی
از شهادت است (عبدالجبار بیتا .)334 :51 ،همچنین در مواردی گواهی را به شرط تأیید
آن توسط سایر شواهد و قرائن قابل پذیرش میداند (عبدالجبار بیتا .)33۲ :51 ،این اضطراب
و دوگانگی در کالم عبدالجبار چگونه قابل توجیه است؟ واقعیت این است که این دیدگاه
فروکاهشی عبدالجبار دربارۀ اخبار آحاد است .این که مسئلهای تنها توسط یک نفر بیان شود
ً
نمیتواند در ما علم یقینی ایجاد کند و صرفا ایجاد ظن میکند .او بیان میکند که نظام معتقد
ً
بوده اگر خبر واحد هم به همراه سبب باشد در ما علم ایجاد میکند .سبب بدین معنا که مثال
ً
وقتی به ما می گویند فالنی مرد ،ما چون قبال میدانستیم که او به شدت بیمار است و شواهد
حالیه نیز مؤ ید وفات فرد است ،این گواهی و خبر واحد را میپذیریم (عبدالجبار بیتا:51 ،
 .)366عبدالجبار این سخن نظام را تقویت میکند و حتی مثالهایی برای آن میآورد
(عبدالجبار بیتا ،)366 :51 ،اما در نهایت بیان میکند که در اینجا علم ما نه از خبر فرد،
ً
بلكه از طریق همان سبب حاصل شده و این سبب اصال مدخلیتی در بحث گواهی ندارد و
خارج از محل نزاع است (عبدالجبار بیتا .)365 :51 ،در حقیقت عبدالجبار در پی این است
که نشان دهد در اخبار آحاد علم به مخبر عنه از راهی غیر از گواهی حاصل شده است و لذا
بودن یا نبودن این گواهی در علم ما تأثیری نخواهد گذاشت .وی در قالب مثالی این مسئله را
چنین تبیین میکند:
اگر ما ببینیم که خانمی نشانههای بارداری را داراست ،و بعد از مدتی این خانم در حضور
عدهای از زنان وضع حمل نماید ،در اینجا جایز است که ما این نوزاد را فرزند همان خانم
و نه زنی دیگر بدانیم ،چه کسی به ما خبر بدهد که این نوزاد فرزند این خانم است و چه
چنین گواهیای وجود نداشته باشد( .عبدالجبار بیتا)363 :51 ،
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در این جا وجود و عدم وجود گواهی یكسان است و در علم ما به مخبر عنه مفروض تأثیری
ندارد .لذا گواهی در اینجا نمیتواند ،به عنوان راهی برای حصول و ایجاد علم در انسان مطرح
شود.
سؤال قابل طرح در اینجا این است که چرا عبدالجبار تا این اندازه سعی در اثبات
همردیفی گواهی با سایر منابع معرفتی دارد؟ واقعیت این است که عبدالجبار تفطن کامل به
این مسئله داشته که اگر گواهی را دارای ارزش معرفتیای پایینتر از سایر منابع معرفتی بداند،
اشكاالت وارده بر وقوع معجزات پیامبران بسیار قوت مییابد و از دید وی زیر سؤال رفتن
معجزه به معنای خدشۀ جدی به نبوت پیامبران است .این مسئله وقتی واضحتر میشود که
آرای دیوید هیوم در باب معجزه را مورد مداقه قرار دهیم .هیوم پس از این که بحث تعادل و
تراجیح شواهد دال بر وقوع معجزه و شواهدی که نشانگر عدم وقوع معجزاتاند را مطرح
میکند میگو ید:
ً
انسان عاقل زمانی که به هر تحقیقی و مخصوصا تحقیق تاریخی میپردازد عقیدهاش را با
شواهد متناسب میسازد و با سبک و سنگین کردن قرائن به سمتی که مورد تأیید آزمایشهای
بیشتری است متمایل میشود ولی هیچ وقت به یقین نمیرسد» (.)hume 2007, 80
معجزه ناقض قوانین طبیعت است و به عنوان تجربهای قطعی و تبدلناپذیر این قوانین را بنا
نهاده است .برهان بر ضد معجزه  ...به همان اندازه تمامیت دارد که هر استدالل تجربی
ً
قابل تصور .چرا که این امری بیش از احتمال است که همۀ انسانها حتما میمیرند ،گلولۀ
سربی نمیتواند در هوا معلق بماند  ...چون این رو یدادها موافق با قانون طبیعتاند  ...و
معجزهای الزم است تا مانع وقوع این قوانین شود  ...هیچ گواهیای کافی نیست تا معجزهای
را به اثبات برساند مگر این که به گونهای باشد که کذبش از واقعیتی که میخواهد به اثبات
ً
برساند معجزهآمیزتر باشد و حتما در چنین حالتی دالیل یكدیگر را نابود میکنند و دلیلی
که ارجح است ،تنها اطمینانی متناسب با درجهای از قدرت که بعد از کسر دلیل ضعیف
باقی میماند به ما میدهد)hume 2007, 83( .

بر این اساس همان گونه که سوئینبرن نیز اشاره دارد ( ،)Swinburne 1970, 18هرچند این
ً
احتمال منطقا وجود دارد که بعد از سنجش و جرح و تعدیل دالیل بتوان نشان داد که قانونی
از طبیعت نقض شده است ،اما بر اساس رأی هیوم بسیار نامحتمل است که چنین حادثهای
رخ دهد .بر این اساس شواهد تاریخی در حد و اندازهای نیستند که شواهد تجربی آزمونپذیر
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و در دسترس را به کناری بنهند.
ً
کامال واضح است که این اشكال هیوم مبتنی بر پایینتر دانستن ارزش گواهی نسبت به
سایر منابع معرفتی است و چنان که اشاره کردیم کندی هیوم را از سردمداران دیدگاه فروکاهشی
معرفی میکند ( .)Kennedy 2004, 115در حقیقت دیدگاه قاطع عبدالجبار در حمایت از
وقوع معجزات و شكاکیت جدی هیوم نسبت به وقوع معجزاتی که اخبار آن توسط گواهی
گواهان در طول تاریخ به ما رسیده است ریشه در دیدگاههای معرفتی آنان در باب همشأنی و
عدم همشأنی گواهی با سایر منابع معرفتی دارد.
 .۵جمع بندی

چنان که دیدیم عبدالجبار گواهی را به عنوان یكی از منابع معرفت میپذیرد و آن را غیرقابل
فروکاهش به سایر منابع معرفتی و همارزش با آنها میداند و شبهات سمنیه در عدم حجیت
گواهی را رد میکند .همچنین تأ کید بر این مسئله که گزارشی در ما ایجاد علم ضروری میکند
که گوینده خود بدان باور و یقین ضروری داشته باشد و این خصیصۀ معرفتی از گوینده به
شنونده منتقل میشود ،بسیار شبیه به دیدگاه متفكرانی چون پلنتینگا در نحوۀ انتقال باور است.
در حقیقت پاسخ عبدالجبار به سه سؤال مهم در معرفتشناسی گواهی ـ که در مقدمه مطرح
کردیم ـ چنین است )5( :گواهی منبعی معتبر برای معرفت بشری به شمار میرود؛ ( )6در
ً
گواهی آنچه انتقال مییابد باور گوینده است ،نه صرفا کلمات و گزارههای بیانشده توسط او؛
( )3گواهی ارزشی همسان با سایر منابع معرفتی دارد و قابل فروکاهش به آنها نیست .البته
نظریۀ حال عبدالجبار و همچنین دیدگاه وی در مورد عدم حجیت خبر واحد تا حدودی او را
به اردوگاه فروکاهشیها نزدیک میکند که این مسئله میتواند در قالب مقالهای مستقل بررسی
شود.
یادداشتها
 .5از دوست فرهیختهام دکتر زهیر باقری نوعپرست که من را با ادبیات این بحث آشنا کرد ،بسیار متشكرم.
2. Introspection

 .3سمنیه یا شمنیه گروهی از بوداییان بودهاند که در جهان اسالم به حسگرایی معروفاند .برای آشنایی بیشتر
با این فرقه نک .فریامنش .53۲1

معرفتشناسی گواهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی
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4. testimonial exchange
5. the belief view of testimony
6. Fricker
7. epistemic properties
8. necessity thesis
9. sufficiently thesis
10. epistemic significance

 .55ابن سینا در اشارات تعداد را در متواترات شرط نمیداند و خواجه طوسی نیز در شرح اشتراط تعداد را به
ظاهریون از محدثان نسبت میدهد( .ابن سینا )65۲-56 ،5301
 .56در معرفتشناسی در مباحث چیستی باور این دیدگاه به نام شرط قابلیت الغاء
 conditionشناخته میشود .این دیدگاه که توسط لرر و توماس پاکسون مطرح شده گویای این است که
انضمام این شرط به تحلیل سهبخشی معرفت که «اگر هیچ قضیۀ صادقی همچون  qوجودنداشته باشد،
به نحوی که اگر شخص  sبدان باور داشته باشد ،توجیه باور وی به گزارهای مانند  pمخدوش شود» مستلزم
این است که شخص  sبه گزارۀ  pمعرفت داشته باشد .به نظر میرسد که در مالک الغاءپذیری ،مفهومی
از شقوق بدیل مندرج و مفروض است .تنها شروطی را میتوان عامل فسخ دانست که جانشین وضعیت
واقعی شود (پویمن .)666-3 ،53۲0
the defeasibility

13. non-reductionism
14. reductionism

 .51وتحل بالعاده فیما یقتضی نفیه و اثباته محل االدراک الذی هو طریق للعلم.
 .59الخبر کاالدراک فی انه طریق للعلم.
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