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Abstract
Price's theory of sensory perception is based on sensory data and Russell's
theory of knowledge by acquaintance. Price separates between knowledge
of sense-date and perceptual acceptance. In his view, belief in the external
world takes place during these two stages. Sense data are mantel states that
are subject to direct intuition and are infallible and perceptual acceptance
also is a pseudo-intuitive act. Price's theory is an example of the “prima
facie justification” theory in internalist foundationalism that is comparable
with the view of Chisholm and Pollack and BonJour. Many critics believe
that this theory is very optimistic and an example of dogmatic
foundationalism that accept external world as mere assumption. However,
Chisholm tries to revises this view by relying on concept of “selfpresenting”. BonJour too by reliance on passivity in sensory perception and
best explanation argument provides a base for knowledge of the external
world. The result of these defenses shows the necessity of attention to
different knowledge from propositional knowledge i.e. knowledge by
presence and rational argument in believing to the external world. The
main point is that the nature of knowledge consists of showing its object
and this showing is prima facie evidence for the external reality that
appeared to us in assuming the health of the senses and by best explanation
argument this prima facie evidence becomes a good reason for believing to
the external world.

Keywords: Price, Perception, Intuition, Prima Facie Justification,
Perceptual Acceptance, Knowledge to External World.
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چکیده
ديدگاه پرايس در بحث ادراک حسی مبتنی بر دادههای حسی و نظريۀ آشنايی راسل است .او بين
معرفت به دادههای حسی و پذيرش حسی تمايز میگذارد .از نگاه او ،باور به جهان خارج در طی اين
دو مرحله صورت میگيرد .دادههای حسی حاالت ذهنی هستند که موضوع شهود مستقيم و
خطاناپذير هستند و پذيرش حسی نيز نوعی عمل شبه شهودی است .ديدگاه پرايس نمونهای از
«نظريۀ توجيه در بادی امر» در مبناگرايی درونگرايانه است که با ديدگاه معرفتشناسانی مانند
چيزم ،پالک و بونجور قابل مقايسه است .بسياری از منتقدان ،چنين ديدگاهی را خوشبينانه و
نمونهای از مبناگرايی جزمانديش معرفی میکنند که مبتنی بر يک پيشفرض صرف ،در باور به جهان
خارج است .با اين حال ،چيزم با تکيه بر مفهوم «خود نمايانگری» ديدگاه او را اصالح و تعديل
میکند .بونجور نيز با توجه به مسئلۀ انفعال در ادراک حسی و با تکيه بر استدالل بهترين تبيين،
مبنايی برای دفاع از معرفت به جهان خارج فراهم میکند .حاصل اين دفاعيات ،نشان از لزوم توجه به
معرفتی متفاوت از معرفت گزارهای ،يعنی معرفت حضوری و نقش استدالل عقلی در باور به جهان
خارج است .اين توجه ،به اين شکل است که حقيقت معرفت ،مشتمل بر جنبۀ حکايتگری از معلوم
خودش است و با توجه به اين جنبه ،در صورت فرض سالمت حواس ،آشکارشدن پديدار حسی گواهی
ابتدايی بر واقعيت خارجی است که از آن حکايت میکند و استدالل ،بهترين تبيين دليلی است که با
کمک آن ،اين گواه در بادی امر ،تبديل به دليل مناسب برای باور به جهان خارج میشود.
واژههاي کلیدي :پرايس ،ادراک حسی ،شهود ،توجيه در بادی امر ،پذيرش حسی ،معرفت به
جهان خارج.
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 .1مقدمه
در بحث از دليلِ باور به اعيان خارجی ،تلقی رايج اين است که اين باور از راه تجربه
حسی به دست میآيد و از پديدارهای حسی میتوان باور به اشياء خارجی را استنتاج
کرد؛ اما فاصلهای که ميان پديدار و شیء خارجی وجود دارد ،به شکاک اجازه میدهد
که شکِ فراگيری را نسبت به معرفت جهان خارج و اشياء فيزيکی طرح کند .در دورة
جديد ،نخست هيوم بود که متوجه شد بر اساس مبانی تجربی ادعای شناخت جهان
خارج ،بیدليل است .او در فراز معروفی از رساله ،از خواننده میخواهد که به دورترين
نقاط کيهان توجه کند و سپس به او يادآوری میکند که در هنگام توجه به جهان
خارج ،به چيزی غير از تصورات خود توجه نکرده است و هيچکس نمیتواند از تصورات
خود خارج شود ( .)Hume, 1990: 67پرسش هيوم اين است که آگاهی -که محدود به
ذهن است  -چگونه میتواند به احکامی در خصوص جهان خارج برسد .لذا بعد از هيوم
نقش پديدارهای حسی در باور به جهان خارج به يکی از مسائل مشترک نظامهای
معرفتشناسی تبديل شد (.)Pollock, 1974: 50
به طور کلی ،در پاسخ به اين سؤال که چرا ادراک حسی موجب توجيه باورهای
مربوط به جهان خارج میشود ،سه رويکرد اصلی وجود دارد :رويکرد اول ،رويکردی
برونگرايانه است که بر اساس آن اگر فرآيند علّی حصول باور تجربی به گونهای قابل
اعتماد باشد ،باور مربوط به جهان خارج نيز موجه است ()Alston, 1993, 12-26؛ اما
مشکل اصلی اين ديدگاه اين است که شناخت را به فرآيندی مکانيکی و عِلّی تبديل
میکند و از نقش آگاهی پديداری در توليد شناخت گزارهای غفلت میکند؛ رويکرد
دوم ،رويکرد هنجاری و وظيفهگرايانه است که بر اساس آن توجيه يک مفهوم هنجاری
و وظيفهگرايانه است و فرد با انجام وظيفۀ معرفتی خود ،مجاز است گزارههای
حاصلشده از آن را موجه بداند .مفاهيمی مانند اعتماد اوليه و پيشفرضگرفتن يا
گرايشداشتن ،در اين ديدگاه مطرح و مناسب با وظيفۀ هنجاری تعريف میشوند؛
رويکرد سوم ،اين است که شهود و علم حضوری را به عنوان منبعی معرفتی در تجربه
به رسميت بشناسيم و در گذر از باور پديداری به باور مربوط به جهان خارج ،از عقل
استداللی نيز کمک بگيريم.
هر چند که رويکرد پرايس از قسم دوم است؛ اما میتوان با برگرفتن مفاهيم مطرح
در اين قسم و تبيين آن در چارچوب معرفتشناسی صدرايی ،رويکرد سوم را مطرح
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کرد و لذا ،در اين مقاله تالش میشود مفهومی مانند «توجيه در بادی امر» ،در
چارچوب رويکرد سوم تبيين شود .اين مدعا در ضمن طرح ديدگاه پرايس و بررسی و
ارزيابی آن در مقاله نشان داده خواهد شد.
 .2توجیه در بادي امر
رايجترين تبيينی که در مبناگرايی برای باور به جهان خارج وجود دارد ،با تکيۀ بر
مفهوم «بادی امر» مطرح شده است .برخی از مبناگرايان برای حل اين مسئلۀ جهان
خارج« ،توجيه در بادی امر» ( )prima facie justifietionيا «گواه در بادی امر» ( prima
 )facie evidencرا مطرح کردهاند .توجيه در بادی امر ،تبيينهای مختلفی دارد و به اين
معناست که باور حاصل از پديدار حسی تا زمانی که دليلی برخالف آن نباشد ،باور به
جهان خارج را توجيه میکند .تبيينهايی که برای اين اصل وجود دارد ،در دو
چارچوب برونگرايانه و درونگرايانه مطرح شدهاند .همچنين گاهی ادعا شده است که
اين اصل دارای توجيه پيشين است .مهمترين مسئله اين است که آيا پيشينبودن اين
اصل میتواند رابطۀ منطقی ميان باور به پديدار و باور به اشياء خارجی را تبيين کند؟
مفهوم توجيه در بادی امر ،برگرفته از اصطالحی حقوقی است که بر طبق آن ،اصل
بر تبرئه افراد است؛ يعنی در دادگاه قضايی ،فرد الزم نيست که بیگناهی خودش را
اثبات کند .او در بادی امر بیگناه است؛ اما در صورت وجود شواهد کافی ،دادگاه
میتواند برائت را نفی و فرد را محکوم کند .توجيه در بادی امر نيز به اين معناست که
باورهای مبتنی بر ادراک حسی تا زمانی که گواه کافی بر کذبشان وجود نداشته باشد،
صادق تلقی میشوند ()Huemer, 2001: 18؛ برای نمونه ،از راه بينايی تصويری از کتاب
در ذهن پديدار میشود و اين پديدار باعث میشود باور کنم «کتابی پيشروی من
است» .از نظر طرفداران توجيه در بادی امر ،چنين باوری تا زمانی که دليلی نداشته
باشم که دچار توهم هستم ،موجه است؛ اما در صورت اثبات گزارهای برخالف آن،
مانند اينکه من در حال خطا يا توهم حسی بودم ،ديگر گزارة «کتابی پيش روی من
است ».موجه محسوب نمیشود ( .)Pollack, 1974: 44بر اين اساس ،توجيه در بادی امر
اين گونه تعريف شده است« :گزارة  Pبرای فرد  Sموجه است؛ اگر  Sبه گزارة  Pباور
داشته باشد و دليلی برای کاذببودن  Pنداشته باشد» (.)Ibid
مشکل اصلی باورهای تجربی اين است که ما از اين باور پديداری که «به نظر
میرسد کتابی روی ميز است» ،به اين باور تجربی میرسيم که «در واقع کتابی روی
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ميز است» .اکنون طرفداران توجيه در بادی امر ،بايد نشان دهند که رابطهای منطقی
ميان اين دو باور وجود دارد تا فاصلهای که ميان باور پديداری و باور تجربی وجود
دارد ،پر شود .طرفداران توجيه در بادی امر ،برای اثبات رابطهای منطقی بين باور
پديداری و باور تجربی نخست ،ديدگاههای رقيب را نقد میکنند.
برای پرکردن فاصله بين پديدار و واقعيت ،سادهترين راه اين است که اصل وجود
پديدار را انکار کنيم .انتخاب اين راه در فلسفه ،تاريخی طوالنی دارد؛ برای نمونه ،بعد
از آنکه دکارت نتوانست رابطۀ بين ذهن و جسم را توضيح دهد ،بيشتر فيلسوفان
ترجيح دادند صورت مسئله را پاک و اصل دوگانگی را انکار کنند .ايدئاليسم مطلق و
ماترياليسم نتيجۀ چنين رويکردی بود .در زمان هيوم نيز تامس ريد ()Thomas Reid
اصل وجود پديدارها را انکار کرد؛ تا اين پرسش که چگونه میتوان از وجود پديدارها به
وجود اجسام خارجی رسيد ،مطرح نشود ( .)Reid, 1967: 298در اين ديدگاه که
«واقعگرايی خام» يا «واقعگرايی مستقيم» نام دارد ،ادعا میشود متعلق ِادراک حسی،
خود شیء مادی است و چيزی مانند دادة حسی يا پديدار وجود ندارد؛ بنابراين ،ما
بدون واسطه ،به اشيـاء فيزيکی خارجی علم داريم ،نه اينکه وجود آنها را از تصوراتی
که تجربه میکنيم ،استنتاج کنيم ( .)Price,1961: 23اگر اين ديدگاه درست باشد،
خطای در تجربه ،بايد بیمعنا باشد؛ درحالی که نمونههای زيادی از توهم و خطاهای
حسی وجود دارد که متعلق ادراک در آن ،وجود خارجی ندارد و بنابراين ،ادعای
معرفت بیواسطه به خارج ،نمیتواند صحيح باشد ( .)Ibid: 24برای ردّ واقعگرايی
مستقيم فقط کافی است درحالی که به کتاب نگاه میکنيم ،با يک انگشت به کرة
چشم خود اندکی فشار وارد کنيم؛ در چنين حالتی ،دو کتاب را میبينيم .قطعاً
طرفداران رئاليسم مستقيم نمیتوانند ادعا کنند با فشار بر چشم میتوان اجسام را دو
برابر کرد .آنچه با فشار انگشت بر چشم دو برابر میشود ،تصويری از کتاب است ،نه
خود کتاب خارجی.
ديدگاه ديگر اين است که طبيعت شیء خارجی به گونهای است که میتوان آن را
از طبيعت پديدار بهدست آورد .در اين ديدگاه مفاهيم فيزيکی و ويژگیهايشان بر
اساس پديدارهای حسی تعريف میشود ( .)Lewis,1946: 171مسئلۀ اصلی اين بود که
به تضمينی منطقی نياز است تا ما را از باور به پديداری مانند «اين شیء قرمز به نظر
میرسد» ،به اين باور برساند که «اين شیء قرمز است .».در اين ديدگاه آنچه موجب
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صدق مفهوم قرمزبودن بر عين خارجی است ،بر اساس پديدارها تحليل میشود .ادعا
اين است که تعريفهايی که مفاهيم را مشخص میکنند ،مشتمل بر وضعيتهای الزم
و کافی برای اموری است که مصداق آنها را مشخص میکنند .پالک صورت منطقی
اين ادعا را اين گونه تنظيم میکند« :قرمز به نظر رسيدن هر  xبرای  sدر
موقعيتهايی از قبيل  ،cمتضمن اين واقعيت است که  xقرمز است» ( Pollock, 1996:
)39؛ در اين تعريف ،منظور از موقعيتهايی از قبيل  ،cموقعيتهايی مانند تابش نور
معمولی و سالمتی کامل ذهنی هستند .در چنين موقعيتهايی اگر به جسم  xنگاه
شود ،اين جسم ،قرمز به نظر میرسد .بر اساس اين ديدگاه ،با اينکه در مفهوم «قرمز
بهنظررسيدن» به موقعيت عين خارجی ارجاع داده نمیشود ،اما صدق مفهوم
«قرمزبودن  »xبا تکيه بر قرمز بهنظررسيدن تعريف میشود .در واقع ،ادعای اصلی اين
است که پديدارها و نمودها مبنای باور به جسم خارجی هستند.
به اين ديدگاه اشکال شده است که در اينجا نوعی مغالطه در خلط ميان رابطۀ
علّی و منطقی صورت گرفته است؛ چون هرچند بين قرمز بهنظررسيدن و باور به
قرمزبودن رابطهای علّی وجود دارد ،اما در بحث معرفتی به دنبال ارتباطی منطقی
هستيم و طرفداران اين ديدگاه بايد نشان دهند که بين گزارة حاکی از پديدار و گزارة
حاکی از شیء خارجی ارتباطی منطقی وجود دارد .زمانی که گفته میشود« :تجربه،
علت برای باورکردن است ،».در اينجا علتبودن دو معنا میتواند داشته باشد :علت
برای باور و گواه برای باور ()Fumerton, 1966: 77؛ البته يک دليل منطقی نيز میتواند
علت باور باشد ،اما بحث در اين است که آيا باور پديداری که علت باور به اجسام است،
از نظر منطقی نيز گواه باور است؟ در موقعيتهايی مانند توهم و رؤيا ،گزارههای حاکی
از پديدارها صادق هستند ،اما گزارههای مربوط به شیء خارجی کاذب از کار
درمیآيند و بنابراين ،هيچ تالزمی ميان صدق باور پديداری و باور حاکی از شیء
خارجی نيست ()Pollack, 1974: 53؛ پس به نظر میرسد تعريف شیء خارجی بر اساس
پديدارها نيز در اثبات جسم خارجی موفق نيست.
ممکن است گفته شود شرط «موقعيتهايی از قبيل  »cبرای حل همين اشکال
بود و اگر شرايطی مانند تابش نور و سالمتی کامل قوای ادراکی لحاظ شوند ،باور
مربوط به اجسام خارجی را میتوان از باور پديداری استخراج کرد؛ اما به نظر میرسد
لحاظ موقعيتهايی از قبيل  Cمشکل را حل نمیکند؛ چون موقعيتهای  cهمگی بر
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اساس پديدارها تبيين میشوند و زمانی که در وثاقت باور پديداری ترديد داريم ،باز ارتباط
منطقی بين باور پديداری و باور مربوط به شیء خارجی از دست میرود؛ برای نمونه،
مغزی که در آزمايشگاه با رايانهها کنترل میشود ،ممکن است خود را در شرايط عادی
و با قوايی کامالً سالم تصور کند و بهطور منظم دچار خطا شود (.)Pollock, 1996: 40
 .3نقش شهود در نظریۀ ادراک پرایس
با توجه به مشکالتی که به آن اشاره شد ،مسئلۀ جهان خارج در کانون نظريۀ ادراک
قرار گرفت .هنری اچ .پرايس ( ،)Henry Habberley Priceمعرفتشناس معاصر
بريتانيايی ،از جمله فيلسوفانی است که تالش داشت اين مسئله را با تمسک به شهود
حل کند .در اينجا مفهوم شهود با معنای مورد نظر دکارت که موضوع آن شناخت
فطری است ،تفاوت دارد .در واقع فهم شهودی ،در ديدگاه پرايس ريشه در نظريۀ
آشنايی راسل دارد .پرايس با پذيرفتن ديدگاه راسل ،قسم متفاوتی از معرفت را مطرح
میکند که آن را «معرفت از راه آشنايی» مینامد (.)Price, 1969: 50
معرفت از راه آشنايی نوعی معرفت دست اول است که با مواجهۀ مستقيم يا به
تعبير پرايس «چهرهبهچهره» حاصل میشود و در برابر معرفت استنتاجی و يا معرفت
از طريق گواهی قرار دارد که معرفتی دست دوم ،غير مستقيم و باواسطه است ( Ibid:
 .)55از نگاه پرايس ،معرفت به دادة حسی ،نوعی فهم شهودی است .او اين دادة حسی
را دادة تجربی ( )the givenنيز مینامد و آن را چنين تعريف میکند:
زمانی که من در موقعيتی هستم که چيزی را لمس میکنم و يا صدايی را میشنوم
و يا بويی به مشامم میرسد ،در اينجا چيزی بدون شک وجود دارد :يک بو ،يک صدا
و يا يک لمسکردنی که بهطور مستقيم به آگاهی من نشان داده میشود؛ اين شيوة
نهايی و خاص برای ارائهشدن به ذهن ،چيزی هست که من آن را دادة تجربی،
آشنايی و يا فهم شهودی ( )intuitive apprehensionمینامم که در آن فرد برای
خود ،دادههای حسی را دريافت میکند و آشنايی با آنها ،چيزی است که
«حسکردن» ناميده میشود (.)Ibid: 3

پرايس آشنايی را به دو قسم آشنايی به جهان خارج و آشنايی به حالت ذهنی بر
اساس دروننگری تقسيم می کند .از نظر او معرفت به جهان خارج ،از طريق دادة
حسی ،نوعی آشنايی است؛ زيرا زمانی که فرد دادههای حسی را فهم میکند،
مواجههای مستقيم و دست اول با معلوم پيدا میکند ( .)Ibid: 59در قسم دومِ آشنايی،
که حاالت ذهنی از راه دروننگری موضوع معرفت قرار میگيرند ،مفهوم خودآگاهی نيز
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مطرح است .پرايس خودآگاهی را چنين تعريف میکند که فرد با تجربهکردن چيزی
نيازی به توجه بيشتر ندارد و صرف داشتن آن حالت ،به معنای آگاهبودن به آنهاست.
اهميت اين نوع از آگاهی در اين است که صرف توجه به آنها شاهدی کافی برای صدق
آنهاست و بنابراين میتوانند مشکل تسلسل در شناخت را حل کنند( .)Ibid: 92مشکل
تسلسل ،زمانی مطرح می شود که هر شناختی نيازمند دليلی جديد باشد و اين مشکل
در شناخت از راه آشنايی وجود ندارد.
او در کنار محتوا و حالت ذهنی ،از آگاهی به «ذات خود» نيز به عنوان موضوع آشنايی
مستقيم بحث میکند .او توضيح میدهد که آگاهی به ذات خود ،اگر به اين شکل بيان
شود که «من فردی عاطفی و مهربان هستم» ،شناختی گزارهای خواهد بود؛ اما فراتر
از اين آگاهی ،سخن از آگاهی به ذات خود نيز در بسياری از مکاتب فلسفی مطرح است
که در صورت اثبات ،میتوان آن را نوعی معرفت از راه آشنايی دانست (.)Ibid: 60-61
 .4از دادۀ تجربی تا پذیرش حسی
در تحليل ادراک حسی ،پرايس بين معرفت به دادة حسی و پذيرش حسی تمايز
میگذارد ( .)Price, 1961: 139زمانی که من ديوار خانهای را میبينم ،مجموعهای از
دادههای حسی ناشی از ديوار خاص ،از راه بينايی ادراک میشود؛ اين معرفت به دادة
حسی است و بعد از آن میپذيرم که «خانهای را میبينم» .وقتی فراتر از دادة حسی
که به من داده شده است ،من میپذيرم که خانهای را میبينم ،از دادة حسی فراتر
میروم و در واقع میپذيرم که عالوه بر ديوار ،ساير اجزاء خانه مانند در ،پنجره و اتاق
نيز در خارج وجود دارد.
معرفت به دادة تجربی ،خطاناپذير است .زمانی که من يک ديوار را میبينم ،هنوز
میتوانم در اين شک کنم که آيا در واقع ديواری وجود دارد يا من دچار توهم هستم؟
ولی در اين نمیتوانم شک کنم که سطحی شبيه ديوار به آگاهی من داده میشود .در
واقع معرفت به دادة تجربی ،نوعی از خودآگاهی است و دادة حسی نوعی حالت و
محتوای ذهنی است که متفاوت از واقعيت بيرونی است؛ هر چند ممکن است رابطهای
علّی با آن داشته باشد.
پرايس نخستين تفاوت دادة حسی با شیء مادی را اينگونه بيان میکند که دادة
حسی زودگذر است و تنها چند لحظه دوام میآورد؛ اما اجزای سازندة يک شیء مادی
دوامی طوالنی دارند و قبل و بعد دادة حسی موجود هستند .دومين تفاوت اين است
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که دادة حسی به نحو خاص ،ناکامل است .تصوير ديواری که از دور میبينم ،در ذهن
من پشت ،پايين ،باال و درون ندارد؛ اما ديوار واقعی دارای ابعاد سهگانه است .تفاوت
ديگر در اين است که دادة حسی ،خاص ذهنی است که آن را حس میکند؛ اما شیء
مادی برای عموم قابل تجربه است .در اينجا تفاوت آخر اين است که هر دادة حسی
مانند صدا يا رنگ خاص منحصر در يک کيفيت يا ويژگی خاص است؛ اما يک شیء
مادی ،مشتمل بر ويژگیهای حسی متعدد و متنوعی است (.)Ibid: 145
 .5عمل شبه شهودي پذیرش حسی
پرايس ارتباط ميان معرفت به دادههای حسی و پذيرش اشياء فيزيکی را چنين توضيح
میدهد:
ما میتوانيم بگوييم اين واقعيت که اشياء مادی در حس ،به ذهن ارائه شدهاند ،در
بادی امر بر وجود اشياء و وجود سطح ظاهری آنها گواهی میدهند .يا به عبارت
ديگر ،ما فرضهايی به نفع اين [پذيرش] داريم ،نه فقط به اين معنا که ما آن را
بهعنوان موضوعی واقعی فرض میکنيم (که البته چنين است) ،بلکه به اين معنا که
ما حق داريم که چنين فرضی را انجام دهيم (.)Ibid: 168

او پذيرش حسی را نوعی «مسلّم فرضگرفتن» میداند و آن را عملی شبه شهودی
مینامد ( .)Ibid: 150شبهِ شهودیبودنِ «پذيرش اشياء خارجی» به اين معناست که
اين پذيرش مانند شهود به استدالل نيازی ندارد .با اينکه پذيرش حسی مانند ادراک
داده های تجربی خطاناپذير نيست ،از نظر پرايس اين پذيرش به شهود شباهت دارد.
برای اينکه جايگاه شبه شهود در بحث از پذيرش حسی روشنتر شود ،بايد به
تفاوتهايی که بين شهود و استدالل وجود دارد ،توجه کرد.
 .1استدالل نوعی فعاليت ذهنی است و ذهن ما هنگام استدالل ،فعال است؛ اما شهود
با اينکه عملی از سنخ آگاهی است ،فعاليتی مانند استدالل نيست و ذهن در هنگام
شهود با اينکه منفعل نيست ،فعال هم نيست .برای شهود فقط کافی است فرد در
موقعيتی مناسب قرار گيرد .در ادراک حسی نيز فقط کافی است خود را در حالت بدنی
و ذهنی مناسبی قرار دهيم تا باور به شیء خارجی همراه با دادة حسی تحقق يابد.
 .2آنچه در معرض شک و پرسش است ،نيازمند استدالل است؛ اما پذيرش حسی مانند
شهود ،در معرض شک و سؤال نيست .زمانی که يک دادة بصری يا لمسی حس میشود،
ما شکی نمیکنيم که چيزی مادی وجود دارد که سطح روبهروی آن ،ادراک شده است.
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 .3در استدالل گرچه ممکن است کل در ابتدا به نحو مبهم به ذهن ارائه شود ،ولی
آگاهی واضح از کل ،پس از آگاهی به اجزاء حاصل میشود؛ اما در آگاهی شهودی،
آگاهی روشن از کل ،قبل از آگاهی از اجزاء میآيد و هيچگونه انتقال ذهنی در ميان
نيست .پذيرش حسی از اين نظر نيز مانند شهود و برخالف استدالل ،نوعی آگاهی
جامع است که پيشرفتکننده و افزونشونده نيست .در پذيرش حسی ،موضوع آگاهی
تنها سطحی ساده نيست و ادراک حسی ،شيئی مادی را بهعنوان يک کل به ما نشان
میدهد (.)Ibid: 160-162
پرايس نتيجه میگيرد که پذيرش حسی بداهت دارد يا به تعبير خودش ،يک پيش
حکمکردن است؛ به اين معنا که پذيرش حسی برای ما موضوع اصلی را فراهم میکند
تا دربارة آن بينديشيم و پرسش کنيم؛ اما خود اين پذيرش در معرض پرسش نيست.
شباهت ادراک حسی به شهود ،همچنين به اين معناست که پذيرش حسی ،نوعی
حکم نيست و صرفاً شرط الزم برای نوع خاصی از حکم است؛ به عبارت ديگر ،عمل
حسی مبنای انديشيدن فعال و استداللی بهحساب میآيد.
در واقع پذيرش حسی هرگز تمام حالت شناختی ذهن ما نيست و تنها موضوعی
برای حکمکردن فراهم میکند .پذيرش حسی برای فاعل شناسا چيزی غير از انديشۀ
استداللی را فراهم میکند که برای انديشۀ استداللی به آن نياز است .از نظر پرايس
عمل پذيرش حسی ،ويژگیهايی مانند جامعيت ،قطعيت و غير فعال و غير
انتقالیبودنش را مديون اين واقعيت است که آنچه پذيرفته شده است ،در جهت
موضوع قرار میگيرد 1.منظور اين است که عمل پذيرش حسی ،زمينهای برای
انديشيدن فعال و استداللی است و به همين دليل ،برای سوژه چيزی را غير از انديشۀ
استداللی فراهم میکند که برای انديشۀ استداللی ضروری است .و از اين جهت نيز
پذيرش حسی شبيه به شهود است (.)Ibid: 162-167
 .6نقش شهود در دریافت مفاهیم کلی
پيش از ارزيابی ديدگاه پرايس توجه به اين نکته اهميت دارد که پرايس در بحث از
کسب مفهوم کلی نيز به نقش شهود توجه دارد .او در کتاب انديشه و تجربه 2که به
بررسی ابعاد روانشناختی انديشه اختصاص دارد ،از جملۀ مراحلی که برای انديشه
ذکر میکند ،مرحلۀ تشخيصدادن ( )recognitionاست ( .)Price, 1953: 33او اين مرحله
را اساسیترين فرآيند تعقل میداند و آن را مرحلهای میداند که فرد نوع تجربهشده را
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تشخيص میدهد .مرحلۀ تشخيص در تبيين شيوة کسب «مفهوم کلی» نقشی اساسی
دارد .در ديدگاه پرايس تشخيص نوع يک تجربه ،صرفاً تشخيص شيوة بهکاربردن کلمات
نيست .در تشخيص ،دو عنصر اصلی وجود دارد که عبارتاند از :توجه به يک ويژگی ،و
آن را آشنايافتن .روشن است که در اينجا حافظه دخالت دارد؛ اما دخالت حافظه صرفاً به
گونهای نيست که تشخيص يک نوع را به فرآيندی استداللی تبديل کند.
پرايس تشخيص را به دو قسم اوليه و ثانويه تقسيم میکند؛ تشخيص اوليه در
جايی است که فرد بهطور مستقيم تشخيص میدهد تمام ويژگیهای يک نوع در پديدار
حسی وجود دارد؛ اما در تشخيص ثانويه فرد تنها برخی از ويژگیهای يک نوع را در
پديدار حسی میيابد .تشخيص اوليه ،يک تشخيص غير استنتاجی و خطاناپذير است.
خطاناپذيری آن به اين دليل است که اين تشخيص ،مصاديق معرفتهای موجود در
حافظه را مشخص میکند؛ اما تشخيص ثانويه خطاپذير و متکی بر عالمتها است
(.)Ibid: 46 & 75-77
 .7مقایسۀ اجمالی دیدگاه پرایس با سایر دیدگاهها
ديدگاه پرايس در معرفتشناسی معاصر مورد توجه قرار گرفته است .رودريک چيزم
( )Roderick Chisholmتحت تأثير پرايس ،در تبيين باور به جهان خارج از مفهوم
بداهت استفاده میکند .او تصريح میکند که به دنبال تعديل ديدگاه پرايس است و
قصد دارد در چارچوبی منطقی آن را تنظيم کند ( .)Chisholm, 1989: 21چيزم
پيشفرضگرفتن شیء خارجی را نوعی توسعهدادن گواه حسی میداند و اين
توسعهدادن را بر اساس «گرايش به بديهیسازی» تبيين میکند .از نظر او ،به هنگام
ديدن سيب قرمز ،کاربرد عبارتهايی مانند اينکه «سيب قرمزی پيش روی من است».
يا «من سيب قرمزی را میبينم ».کاربردی نارسا و ناصواب است؛ زيرا ممکن است اصالً
چيزی در خارج نباشد .از نظر چيزم آنچه در فرآيند آگاهی پديدار میشود ،مانند
3
قيدی برای عمل آگاهی من است.
بنابراين ،پيش از آنکه از وجود رنگ قرمز در خارج سخن بگوييم ،بايد از وجود
«قيد قرمزگونه» برای عمل آگاهی بحث کنيم .تفاوت اين عبارت با عبارتی که به
جهان خارج ارجاع میدهد ،اين است که اين گزاره به دليل آنکه ماهيت
خودنمايانگری دارد ،يقينی است .خودنمايانگری حالتی است که در امور روانی
مربوط به انسان رخ میدهد و همين امر موجب موجهبودن آن میشود ( Foley, 2010:
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)276؛ مثالً علت اينکه من سردرد دارم ،اين است که من سردرد دارم .چيزم تصريح
میکند که اين گزاره به دليل آنکه خودنمايان است ،دارای گواهی مستقيم است
( .)Chisholm, 1982: 10او پس از آنکه گزارة خودنمايانگر را فراتر از شک معقول و
بديهی تلقی میکند ،اين مطلب را نيز اضافه میکند که عضويت در مجموعهای از
اوصاف که يکديگر را تأييد میکنند و هرکدام فراتر از شک معقولاند ،نيز نمونهای از
بداهت است (.)Ibid: 21
نمونۀ بداهت قرمزی پديدارشده در ادراک حسی ،فراتر از شک معقول است و اين
پديدار قرمزی همراه با اوصاف هماهنگ ديگری مانند شکل و اندازه حس میشود که
هرکدام از آنها نيز فراتر از شک معقول هستند و جمع اين اوصاف اين نتيجه را
میدهد که تصوری از سيب قرمز دارم؛ اما با اين حال ،اين اصل معرفتی هنوز اثبات
نمیکند که علت اين پديدار ،وجود شیء قرمز در خارج است ()Ibid؛ بنابراين ،او
بداهت در ادراک حسی را به دو قسم تقسيم میکند :قسم اول ،دربارة خود پديدار و
به نحو مستقيم است و اصل سابق آن را تبيين میکند و قسم دوم ،بداهت غير
مستقيم که در رابطه با شیء خارجی و علت برای پديدار است.
بداهت مستقيم به اين معناست که ويژگی خودارائهکنندگی ادراک حسی تنها شامل
پديدار میشود و آن را با تأمل صرف میتوان دريافت؛ اما بداهت غير مستقيم ناشی از
رابطۀ علّی بين متعلق ادراک حسی و مشاهدهکننده است و کسی با تأمل صرف
نمیتواند مشخص کند که اين رابطه وجود دارد ( .)Ibid: 22-23با اين حال ،پيوستگی،
هماهنگی و سازگاری پديدارها میتواند باور به وجود چنين رابطهای را تقويت کند
( .)Chisholm, 1982: 89چيزم معتقد است ديدگاه پرايس مبتنی بر پيشفرضگرفتن
شیء خارجی که آن را «گواه فرضی» 4مینامند ،نيز بر همين اساس است؛ به اين معنا
که فرد ،وجود واقعيت خارجی را گواه فرضی بر پديدار خود میگيرد (.)Ibid: 88
چيزم همچنين مفهوم «گرايش به بديهیسازی» 5را مطرح میکند که با شبه شهود
در ديدگاه پرايس قابل مقايسه است .اين مفهوم به اين معناست که پديدار حسی،
گرايش به بديهیساختن اين موضوع را دارد که اجسامی خارجی وجود دارند که به اين
شيوه بر ما پديدار میشوند؛ اما از نظر چيزم گرايش به بديهیسازی ،رابطۀ منطقی
خاصی است که بين دو گزاره به نحو ايجابی برقرار میشود؛ به اين نحو که پذيرفتن
يکی ،مستلزم پذيرفتن ديگری است .با اين حال ،اين گرايش در جايی معتبر است که
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گواهِ بر خالف آن ،وجود نداشته باشد و اگر گواهِ خالف وجود داشته باشد (مانند اينکه

«من دارای اختالل حواس هستم ،)».نمیتوان گواهی حسی را مبنايی برای بديهیساختن وجود
درخت دانست ( .)Chishlom, 1989: 51-55در نهايت از نظر او ،در ادراک حسی ،برخالف
صرف حدس يا پيشگويی ،پديدارشدن به شيوة خاص ،عالمتی بر واقعيتی بيرونی
است ()Ibid: 68-69؛ بنابراين ،گرايش به بديهیسازی ،به اين معناست که باور به جهان
خارج که پرايس آن را عنصر نهايی يا واقعيت نهايی میناميد ،صرفاً پيشفرض نيست.
جان پالک نيز در بحث از رابطه ميان پديدارها و باور به شیء خارجی ،به توجيه در
بادی امر باور دارد .او معتقد است گزارههايی که بيانگر کيفيت پديدارشدن اشياء بر ما
هستند ،در بادی امر داليلی به شمار میآيند برای اينکه آنها در واقع چگونهاند .او نيز
دليل در بادی امر را نوعی استدالل نمیداند و ديدگاه خود را «توصيفگرايی»
( )descriptivismمینامد .از نظر او رابطۀ ميان پديدار و واقعيت اشياء از سنخ استدالل
ايجابی يا قياسی نيست و از سنخ دليل در بادی امر است .پالک توصيفگرايی را
مرتبط با بحث از معنا میداند .بخشی از مفهوم قرمزبودن اين است که پديدار قرمز
تحقق يابد .اگر مهمترين بخش مفهوم قرمزبودن اين است که شیء دربردارندة
موقعيتهايی باشد که در آن باور ما به اينکه «چيز قرمزی وجود دارد ».موجه باشد،
آنگاه معنا با توجيه مرتبط خواهد بود؛ چون اين موقعيتهای توجيهگر هستند که
معنای قرمز را تعيين میکنند.
در هر صورت ،از نظر پالک ادراک حسی بخشی از تعريف اشياء فيزيکی است؛ زيرا
اشياء فيزيکی ،اشيائی هستند که ما آنها را حس میکنيم .ادراک حسی جايگاه
توجيهی برای اشياء فيزيکی دارد و اين موقعيتِ توجيهی ،تشکيلدهندة مفهوم اشياء
فيريکی است .برای اينکه ادراک حسی دليلی بر وجود اشياء فيزيکی باشد ،نيازی
نيست حتماً ثابت شود که من در توهم يا خطا يا تحت تأثير تابش نور و  ...نيستم،
بلکه همين که دليلی برای ترديد نداشته باشم ،کافی است تا از ادراک حسی به اين
باور برسم که اشياء در واقع اين گونه هستند (.)Pollock, 1974: 52-55
البته در شناخت متعارف ،ما به طور مستقيم به شیء خارجی توجه داريم و توجهی
به پديدار نداريم .اين گونه نيست که در هر موقعيتی نخست دربارة پديدار باورهايی
پيدا کنم و سپس باتوجه به اوصاف پديدار به اوصاف خود چيزها باور پيدا کنم ()Ibid؛
لذا پالک معتقد است خود پديدار و نه باورهای مربوط به پديدار ،مبنای باورهای من
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دربارة جهان خارج است؛ بنابراين ،آنچه توجيه در بادی امر را میسازد ،از سنخ باورها
نيست و ماهيتی غير گزارهای دارد .از نگاه او ،اين امر که توجيه هميشه منحصراً
فرآيندی بين باورهاست و حتماً يک باور ،بايد باور ديگری را توجيه بکند ،درست
نيست و چيزی غير از باور هم میتواند برای توجيه مناسب باشد (.)Ibid 56-58
پالک معتقد است گزارة حاکی از پديدار ،دليلی ضمنی 6برای پذيرش گزارة مربوط
به جهان خارج فراهم میکند .دليل ضمنی نوعی توجيه است که نيازمند داشتن باور
آگاهانه نيست ،بلکه صرف بودن در موقعيتی خاص توجيه محسوب میشود.
توصيفگرايی به اين معناست که الزم نيست من در ابتدا باوری آگاهانه دربارة پديدار
داشته باشم تا بتوانم اين نتيجه را بگيرم که « Xقرمز است ،».بلکه صرف بودن در
موقعيتی که بتوان به نحو موجه باور پيدا کرد که « Xدر نظر من قرمز به نظر
میآيد ،».از لحاظ روانی دليلی برای اين باور است که « Xقرمز است» (.)Ibid 59-60
نظر نهايی پالک اين است که آنچه موجب توجيه میشود ،اين است که ما چه
ادراکی داريم .او بر اين اساس مبناگرايی اعتقادی 7،يعنی ديدگاهی که اساس را از
سنخ باور میداند ،کنار میگذارد و درصدد تبيين ديدگاهی برمیآيد که آن را
«مبناگرايی غير اعتقادی» مینامد ( .)Pollock, 1996: 61-62برخی ديگر از طرفداران
توجيه در بادی امر نيز از مبناگرايی غير اعتقادی حمايت میکنند؛ برای نمونه ،رابرت
آئودی نيز مبنای نهايی را از سنخ باور نمیداند و انطباع حاصل از حس را مبنايی
معرفی میکند که گرايش به موجهساختنِ باورِ مبتنی بر آن دارد (.)Audi, 1993: 308
همچنين با تأکيد بر اينکه پديدارها خودگواه هستند ،استدالل شده است که باورهای
مربوط به جهان خارج ممکن است حاصل ساير باورها نباشند و با تکيه بر امر ديگری
غير از باور ،مانند حسکردن توجيه شوند (.)Huemer, 2001: 100
 .8جایگاه معرفت پیشین در ادراک حسی
در تعريف رايجی که از «شناخت پيشين» وجود دارد ،حکم يا توجيهی پيشين تلقی میشود
که بههيچوجه وابسته به تجربه نباشد ( .)BonJour, 2010: 72پرايس پيشفرضگرفتنِ شیء
مادی را اصلی پيشين میداند .استدالل او اين است که اين اصل از طريق کليتبخشیهای
تجربی ،مبتنی بر مشاهدة جهان مادی فراگرفته نشده است (.)Price, 1961: 169
چيزم نيز اصل ميل به گواهسازی را اصلی پيشين میداند و استدالل میکند
پيشينبودن اين اصل متکی بر اصل امکان بهدستآوردن معرفت است .اصل مورد نظر
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او اين است که من در باورداشتن به اينکه میتوانم نظام باورهای خود را بهبود بخشم،
موجه هستم .من میتوانم روشن کنم که کداميک از باورها موجه و کداميک ناموجه
هستند .من میتوانم باورهای دارای توجيه کمتر را با باورهای دارای توجيه بيشتر
جايگزين کنم؛ بنابراين ،پيشينبودن در اينجا به اين معناست که برای هر فردی که
اين شرايط آشکار و بديهی باشد و چنين پيشفرضهايی را بپذيرد ،نتيجه آن شرايط
نيز میتواند موجه دانسته شود؛ چنانکه ايمانی که در خود شخص است و
معرفتشناس با آن آغاز میکند ،موجه است (.)Chishlom, 1989: 71-72
در اينجا بحث از پيشينبودن صرفاً بحث لفظی نيست؛ چون اگر صدق باور تجربی
شبيه شهود باشد ،با شواهد تجربی باطل نمیشود و بايد ضروریالصدق باشد؛ چون در
تمام جهانهای ممکن ،حتی در جهان ديو شرير دکارتی ،برای فرد ،معقول است که از
پديدارها در بادی امر باوری موجه به دست آورد .در اينجا معقولبودن ،بر اساس
رويکردِ «وظيفهگرايی» 8به توجيه تعريف شده است که باور در چنين شرايطی را
رفتاری هنجاری و مطابق با وظيفه معرفی میکند .ما بر اساس همين شهود است که
میتوانيم بين دليل بیربط و دليل مربوط تمايز بگذاريم (.)Ibid: 100-104
رابرت آئودی اصل مشابهی را بيان میکند که بر اساس آن ،انطباع تجربی باعث میشود
تا فرد ،باوری تجربی دربارة جهان کسب کند که دارای توجيه در بادی امر است .او اين
اصل را به اين معنا پيشين میداند که بدون نياز به تجربه ،میتوان آن را پذيرفت؛ زيرا
موجهبودن در بادی امر به نحو تجربی قابل آزمايش نيست و هر آزمون تجربی فرض بشود،
متوقف بر پيشفرض موجهبودن ادراک حسی در بادی امر است (.)Audi, 1993: 308
 .9ارزیابی دیدگاه پرایس
پاسخ نهايی پرايس به اين مسئله که چگونه میتوان باور به وجود اشياء خارجی را با
تکيه بر باور پديداری توجيه کرد ،اين است که قوة پذيرش حسی در انسان ،عنصری
نهايی 9است و اين واقعيتی نهايی است که ادراک حسی دارای ارجاع بيرونی است .از
نظر او ،پذيرش وجود اجسام خارجی نوعی اعتماد اوليه 10است که ويژگیهای
استدالل را ندارد و از بسياری از جهات شبيه شهود است (.)Ibid: 169
منتقدان پرايس ديدگاه او را بسيار خوشبينانه و مبالغهآميز دانستهاند؛ ( Chisholm,
 )1982: 21زيرا «اگر ما از لحاظ معرفتشناسی فرض بگيريم که باورِ پايه صرفاً در بادی
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( Pollock,

امر موجه است؛ پس ما توجيه را بدون هيچ توضيحی فقط فرض میگيريم»
.)1996: 59
با اينکه پرايس ،صادق بهنظررسيدن گزارههای جهان خارج را در هنگام ادراک
حسی چيزی شبيه شهود تلقی میکند ،اما اين شهود با اين فرض که همۀ باورهای
مرتبط با جهان خارج خطا باشند ،قابل جمع است و بنابراين ،مبنايی معرفتی برای
تقويت گزارههای مربوط به جهان خارج نيست .اين مشکل به طور کلی ،در بيانهای
ديگرِ توجيه در بادی امر نيز مطرح است؛ برای نمونه ،به بيان چيزم مبنی بر گرايش
به بديهیسازی اشکال شده که صرف باور به نمودها بدون اينکه از امر ديگری استفاده
شود ،نمیتواند موجب صدق يا احتمال صدق باورهای مربوط به اشياء فيزيکی شود
(بونجور و همکاران .)158 :1387 ،لرر نيز در اشکال به توجيه در بادی امر ،آن را امری
بیمعنا میداند که منتهی به جزمگرايی میشود .او فردی را مثال میزند که معتقد
است از راهی غير طبيعی مانند دورآگاهی با ديگری ارتباط برقرار کرده است .اين
اعتقاد میتواند برای او در بادی امر موجه باشد و اين واقعيت که چنين باورهايی در
اغلب موارد اشتباه است ،نمیتواند نشان دهد که اين باورها در بادی امر موجه نيستند.
لرر ( )Lehrerنتيجه میگيرد که هر ادعايی مبنی بر توجيه در بادی امر ،آزمونناپذير و
در برابر انتقادات آسيبناپذير است و در اين صورت ،هرگونه ادعايی مبنی بر موجهبودن
يک باور در بادی امر ،سطحی و بیمايه خواهد بود و میتوان ادعا کرد تمام باورها ،از
جمله باورهای متضمن انکار آنها در بادی امر موجه هستند (لرر.)206 -205 :1396 ،
برای حل اين مشکل ،میتوان به خطاناپذيری پديدار توجه کرد که مبنای تشکيل
باورِ دارای توجيه در بادی امر است؛ لذا برخی از معرفتشناسان معاصر ،پديدار تجربی
را به دليل نقشی که در معرفت دارد ،به محرک نخستين ارسطو تشبيه کردهاند ( Ross,
 .)1970: 20محرک نخستين ارسطو با اينکه نامتحرک است ،منشأ هر حرکتی است.
دادههای تجربی نيز در شيوهای که بر ما آشکار میشوند ،گواه يا دليلی بر باورهای
تجربی هستند؛ ولی خود آنها نيازمند توجيه نيستند .اين دادهها با اينکه معرفتی
گزارهای تلقی نمیشوند ،معرفتزا هستند .حتی اگر بر اساس تعريف کانت از معرفت،
اين دادهها را مستحق عنوان معرفت ندانيم ،باز نمیتوانيم حضور آنها را در حوزة
آگاهی ناديده بگيريم و حضور در حوزة آگاهی ،نهايت آگاهی است.
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شيوة ديگری که پرايس در آثار متقدم خود ،برای باور به جهان خارج مطرح
میکند ،توجه به نظم و هماهنگی ميان پديدارهاست .وی ويژگیهايی مانند انسجام و
سازگاری انطباعات حسی را ذکر میکند؛ به اين شکل که وجود اين هماهنگی و
سازگاری موجب میشود قوة مخيله ،شکافها و فاصلهها ميان دادههای حسی را پر
کند و باور به وجود اشياء خارجی را شکل دهد ( .)Price, 1940: 66اين ديدگاه در
معرفتشناسی معاصر ،در قالب استدالل بهترين تبيين بيان شده است؛ برای نمونه،
راسل بيان میکند که سادهترين فرض برای نمودهای حسی ،پذيرش وجود آنهاست
( .)38-37 :1367در اين شکل از استدالل وجود ويژگیهايی همچون غير ارادیبودن و
نظم و هماهنگی پديدارهای حسی ،دليلی بر اثبات جهان خارج است (بونجور و همکاران،
 .)155-154 :1387در اين مسير ،عقل و استدالل به کمک فهم شهودی از پديدارها میآيند
و نقش معرفتی که عقل بر عهده میگيرد ،امکان صدق اين باور را تقويت میکند.
مشابه همين پيشنهاد در فلسفۀ اسالمی نيز مطرح است (← مطهری.)385/9 :1378 ،
در دفاع از ديدگاه پرايس بايد بين سه مرحله از شناخت تجربی تمايز گذاشت .در
هنگام ادراک تجربی ،ذهن ما عادت کرده است که به محض تحقق پديدارها به اجسام
توجه کند .تا زمانی که دربارة اجسام خارجی ابهامی پيش نيايد و فرد در هنگام ادراک
مورد سؤال قرار نگيرد ،او به گزارههايی دربارة ادراک پديداری استناد نمیکند .فقط در
هنگام شک و پرسش است که او با تکيه بر اين گزارهها دربارة اجسام خارجی قضاوت
میکند؛ اما تا زمانی که نشانههايی از از اجسام خارجی در تجربههای پديداری وجود
نداشته باشد ،توجه به آنها بیفايده است.
نکتۀ مهم اين است که ذهن در دريافت اين تجربهها منفعل است و اين انفعال را
به نحو شهودی درک میکند .انفعال زمانی معنا دارد که فعل و فعاليتی وجود داشته
باشد؛ به عبارت ديگر ،انفعال ذهن ،زمانی معنا دارد که چيزی خارج از حوزة آگاهی در
تحقق اين پديدارها دخالت داشته باشد .اگر تأثير بر قوای ذهنی را نوعی شناخت تلقی
کنيم ،تحقق پديدارهای حسی با شناخت جهان خارج همراه است .در واقع با پذيرش
اينکه ادراک حسی نوعی از شناخت است ،بايد در باور به جهان خارج ،به اصل حقيقت
شناخت توجه کرد .شايد بتوان بر اساس تعريف مالصدرا از شناخت ،مسئلۀ توجيه در
بادی امر را بهخوبی مشخص کرد« :العلم معلوم بنفسه منکشف بذاته و غيره من المعلومات
معلوم به» ()307 :1371؛ اين تعريف از شناخت ،مشخص میکند «شناخت» حقيقتی
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است که بهخودی خود ،آشکار است و اين ويژگی برای شناخت ،سبب میشود که
ساير معلومات بهوسيلۀ شناخت آشکار و معلوم شوند و حقيقت شناخت مبتنی بر
حکايتگری و کاشفيت آن باشد .در بحث از ادراک حسی نيز مسئله کامالً بدين شکل
است؛ پديدار حسی از آنجا که نوعی شناخت به شمار میآيد ،بهخودی خود معلوم
است و از همينرو ،ساير معلومات مانند معرفت به جهان خارج ،از طريق پديدار حسی
اثبات میشوند.
هرچند در فلسفۀ غرب بر اساس رابطۀ علّی ،واقعیبودن متعلق ادراک حسی را
میتوان اثبات کرد و پرايس نيز بر همين اساس دادة حسی را معلول واقعيت خارجی
میداند ( ،)Price, 1961: 66-70اما از آنجا که اصل عليت در فلسفۀ غرب ،در چارچوب
علت مادی و روابط اشياء فيزيکی با يکديگر تعريف میشود ،رابطۀ علّی نمیتواند نقش
معرفتزايی به شکل مناسب و کاملی داشته باشد؛ اما در فلسفۀ صدرايی با طرح رابطۀ
علّی در مرتبۀ وجود اشياء و برطبق قاعدة سنخيت ميان علت و معلول و به شکل
کاملتر ،وابستهبودن معلول به علت در اصل وجود و ويژگیهايش ،معلول نمود و ظهوری
از علت خود به شمار میآيد (مالصدرا .)416-414/1 :1981 ،واضح است که در اين معنا،
رابطۀ عليت واجد نقش معرفتزايی نيز میشود و با تمسک به آن ،میتوان حکايتگری
ميان پديدار حسی و واقعيت خارجی را اثبات کرد؛ زيرا علّيت در اينجا فراتر از امری
مادی و فيزيکی است و با اصل وجود پديدار پيوند خورده است .با توجه به اين نکتۀ
دقيق ،میتوان اين استدالل را باور به جهان خارج از طريق ادراک حسی مطرح کرد:
نفی اضافۀ دادة حسی به معلوم بالعرض (عين خارجی) ،موجب انکار خود دادة حسی
میشود و اين مستلزم تناقض است؛ چون معنای محسوسبالذات اين است که چيزی
خارج از ذهن شما تحقق يافته است  . ...در واقع ما از نهاد دادههای حسی ،محسوس
بالعرض را به دست میآوريم (حائری يزدی.)76 :1385 ،

بنابراين ،میتوان گفت که ادراک حسی در بادی امر ،دليلی موجه برای پذيرش
وجود پديدارها در جهان خارج است؛ اما نه به صورت اعتماد ،گرايش يا وظيفۀ صرف،
بلکه به شکلی عميقتر ،مبتنی بر حقيقت شناخت و واقعنمايی آن است و اعتماد و
گرايش به پذيرش آنها ،ناشی از اين مسئله است که هر فرد به شکل معرفت حضوری
و شهودی به اين واقعنمايی آگاه است.
واضح است که بر اساس اين تبيين ،شرط سالمت حواس و امور ديگر ،مانند زاويۀ
ديد مناسب و نور کافی ،به رابطۀ علّی بازگشت میکند که در آن پديدار برای فرد
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آشکار میشود و شرط دانستن اين امور ،از آن جهت است که فرد بتواند رابطۀ علّی را
به نحو مناسب و پذيرفتنی از لحاظ معرفتی برقرار کند؛ برای مثال ،فرد در موارد
توهمهای حسی ،به دليل نداشتن اعتدال کافی ،نمیتواند با واقعيت خارجی ارتباط
مناسب برقرار کند و قوة مخيلۀ فرد در صورتهای ادراکی او دخل و تصرف میکند و
يا نبود زاويۀ ديد مناسب منجر میشود که فرد سکۀ دايرهایشکل را به صورت بيضوی
ببيند .با اين حال ،توجه به جايگاه شهود در بحث از ادراک حسی ،صرفاً به معنای
بینيازی از استدالل است و به اين معنا نيست که امکان استدالل وجود ندارد؛ لذا با
تمسک به استدالل تبيينی -فرضيهای ،میتوان ديدگاه پرايس را تقويت کرد .با اين
روش میتوان استدالل کرد که وجود اشياء مادی بهترين تبيين برای تجربههای
انسانی است .حتی برای تبيين نظم پديدارها ،بهترين تبيين اين است که نظم
پديدارها ناشی از نظم حاکم بر جهان خارج است (.)Pollock, 1974: 54
مفهوم نظم در بحث از بهترين تبيين ،نقشی محوری دارد .توهم و رؤيا با اينکه
واقعيتی پديداری به شمار میروند ،فاقد نظم پديداری هستند .آتش در خواب ممکن
است گاهی با حس سوختن همراه باشد و گاهی حس سوختن را ايجاد نکند؛ بنابراين،
تصورات فاقد نظم را نمیتوان واقعی دانست .همچنين پديدارهای خيالی ممکن است
در اختيار خود فرد باشند .يک فرد میتواند با اختيار خود سيبی را در خيال تصور کند
و رنگ آن را به دلخواه تعيين کند؛ اما تصاويری از سيب که هنگام نگاهکردن به باغ به
صورت غير اختياری در ذهن حاضر میشوند ،هم دارای نظمی پديداری هستند و هم
با اختيار خود نمیتوانيم ويژگیهای پديداری آنها را تعيين کنيم .چنين تجربههايی با
رؤيا که فاقد نظم است و با توهمهايی که اختياری هستند ،تفاوت دارند و بهترين
تبيين اين است که وجود منشأ خارجی را برای آنها بپذيريم؛ البته ممکن است برخی
از توهمها غير اختياری باشند؛ اما چنين توهمهايی اغلب فاقد نظم هستند و مورد
تأييد ساير حواس يا حواسِ ساير افراد نيستند .در مجموع ،غير اختياریبودن حصول
پديدارهای حسی ،شاهدی بر وجود مبدأ خارجی برای آنهاست (.)BonJour, 2010: 121
توجه به حقيقت شناخت و تعريف آن ،بر اساس معرفت حضوری ،استدالل بهترين
تبيين را نيز تقويت میکند؛ زيرا چنانکه پديدارهای حسی بهخودی خود برای ما
آشکار هستند ،نظم و انسجامی که ميان اين پديدارها وجود دارد ،به شکل مستقيم و
بدون واسطه برای ما معلوم است و از آنجا که ذات پديدارها در شرايط عادی و سالمت
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قوای حسی ،بهخودی خود ،در رابطۀ علّی حکايتگر از خارج هستند ،نظم و انسجام آنها
نيز حکايتگر و کاشف از نظم و انسجام در واقع است؛ زيرا چنانکه بيان شد ،در رابطۀ
علّی صدرايی ،ويژگیهای معلول نيز برگرفته از ويژگیهای علت است؛ از همينرو ،بر
اساس اين نظم و انسجام ،در قالب بهترين تبيين میتوان احتمال توهم يا خطای
حسی را نفی کرد؛ بنابراين ،وجود جهان خارج ،فراتر از فرضيۀ صرف است و مستند به
نوعی از معرفت حضوری است.
 .11نتیجه
در مجموع ،سخنگفتن از توجيه يا مبنای غير اعتقادی ،مستلزم پذيرش نوعی از
شناخت است که ماهيتی غير گزارهای دارد .پديدارها وجودی ذهنی دارند که موضوع
شناخت است و اين شناخت به دليل آنکه در چارچوب مفاهيم و گزارهها نيست ،در
معرض خطا نيستند .آن دسته از ويژگیهای پديداری که با اختيار ذهن تغييرپذير
نيستند ،میتوانند ويژگیهای امر خارج از ذهن را آشکار کنند و از جسم خارجی
حکايت کنند .اين حکايتگری به گونهای است که ذهن از پديدار به عنوان آيينهای
برای آگاهی از خارج استفاده میکند.
پرايس دادههای حسی را موضوع شهود تلقی میکند و پذيرش جهان خارج را حاصل
چنين شهودی میداند .از نظر او باور به جهان خارج با بررسی شهودیِ ويژگیهای پديدار
امکانپذير است .مهمترين ويژگی پديدار حسی ،انفعال ذهن در دريافت است که آن را
به نشانهای از يک موضوع خارج از آگاهی تبديل میکند؛ بنابراين ،انفعال در دريافت
ادراک حسی با جنبۀ حکايتگری آن مرتبط است .در همين چارچوب ،نظم ،انسجام و
هماهنگی پديدارها با هم و غير ارادیبودن آنها که با علم شهودی ،شناختنی است،
تبيينی مناسب برای باور به جهان خارج است و با تمسک به استداللِ «بهترين تبيين»
در چارچوب معرفت حضوری به پديدارها ،میتوان استدالل پرايس را تکميل کرد.
پینوشت
1. stand on the side of the subject.
2. Thinking and Experience.
 .3چيزم اين قيد را در زبان انگليسی به اين شکل بيان میکند که «»I am apeard to redly؛

ترجمۀ اين عبارت به زبان فارسی دشوار است.
4. presumptive evidence.
5. tending to make evident.
6. implicit Reason.
7. doxastic foundationalism.
8. Deontologism.
9.Ultimate element.
10. Primitive Credulity.
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