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در اين مقاله تالش شده سؤاالت ذيل مورد بحث و تأمل قرار گیرد:
آيا استداللهاي اقامهشده و اقامهنشده داراي ماهیتي ،جوهري ،و يا ذاتي فراتاريخي و جهانشمول
هستند و بر سر آن هم اجماع تام و تمامي همواره وجود داشته و خواهد داشت؟
چرا بسیاري از استداللهاي تاريخ فلسفه كه زماني متقاعدكننده بودند قدرت خود را از دست
دادهاند؟
هنگامي كه ما ميگويیم «من با اين استدالل شما قانع(يا متقاعد) شدم» آيا مراد اين است كه
استدالل شما ـــ يعني داليلي كه شما اقامه كردهايد ـــ داراي ممیزاتي است كه هر كس در هر
عصري و با هر فرهنگي آنها را بشنود يا بخواند قانع(يا متقاعد) ميشود؟
آيا ما بايد از قانعكنندگي(يا ترغیبكنندگي) استداللها و میزان آن پرسش كنیم؟
چرا در طول تاريخ طوالني نظريهسازيها و اخذ مواضع فلسفي ،و در طول تاريخ نه چندان طوالني
علوم اجتماعي ،هیچ موضوعي را نميتوان يافت كه براي آن استدالل(هايي) شده باشد و آن

استدالل(ها) تمام مخاطبان خود را قانع و يا حتي ترغیب كرده باشد؟
 .6چرا تقريباً به تعداد فیلسوفاني كه دربارة مثال استدالل تأمل و نظريهسازي كردهاند با مثالهاي
متنوع و متفاوت از استدالل مواجه ميشويم؟
 .7آيا استداللها براي نیل به مهمترين و جالبترين معرفتها ضرورياند؟

واژگان کلیدی :ماهیت استدالل ،قانعكنندگي(ترغیبكنندگي) ،نظريهسازي درباره استدالل،
قانعشدگي ،ممیزات تمام عیار استدالل.
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تأيید نهايي95/05/30 :
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موضوع محوري اين مقاله استدال ل است ،موضوعي كه در حوزة فلسفهشناسي قرار مي
گیرد .مي خواهیم بررسي كنیم كه اوال  ،آيا مي توانیم براي استداللها ماهیتي جهانشمول و
فراتاريخي قائل شويم .ثانیا ،چه معضالتي بر سر راه ارائة ممیزات ماهیت يا مثال استدالل
وجود دارد .ثالثا ،چنانچه استداللي يا دقیقتر ،سخني ،داراي ممیزات ماهیت فرضي استدالل
باشد آن استدالل همة مخاطبان خود را ترغیب يا قانع میكند .رابعا ،آيا اساسا ميتوانیم از
ترغیب كنندگي استداللها سخن بگويیم و میزان ثابتي براي هر استداللي قائل شويم .اينها
برخي از سواالت محوريتري است كه سعي شده با رويكردي تحلیلي به آنها پاسخ بدهیم.
دنیل گاربر « :2ما نمي توانیم فراموش كنیم كه در زمان هايي در گذشته ،اجماع عامي
وجود داشت كه خدا وجود دارد ،و ،شايد  ،اجماع عامي(اگرچه نه جهانشمول) كه برخي از
استداللها ،از قبیل استدالل علت اولي ،درست هستند .سؤال واقعاً اين است :چرا استداللهايي
كه زماني متقاعدكننده بودند قدرت خود را از دست داده اند ،چیزي كه براي بسیاري از
استداللها در تاريخ فلسفه صادق است(».گاربر :2014 ،ص .)3
گاربر مشاهده درستي كرده و سؤال درستي هم مطرح كرده است .او سپس پاسخي به
اين سؤال مي دهد كه حاوي تبیین وي از آن اقبال و آن ادبار است « :من فكر ميكنم كه
فقدان عاطفه بیش از هر چیز نشانگر تغییر فرهنگياي است كه ايمان و دين را براي زندگيمان
كماهمیتتر كرده است ،دستكم از نهضت روشنفكری به بعد(».همانجا) .روشن است كه
تبیین گاربر از افول قدرت استداللهاي له وجود خدا ،تبییني فرهنگيـتاريخي است .من با
اين سنخ تبیین بسیار موافقم .لیكن مي خواهم براي همین پديدار تغییر فرهنگي  ،تبییني
مبنایيتر ارائه كنم .شايد نیاز به تذكر باشد كه ميتوان تبیین گاربر را در همانجا پذيرفت
و به همان موقف ـــ پديدار تغییر فرهنگي كه ايمان و دين را كماهمیت كرده ـــ بسنده كرد،
و هم نیز ميتوان همان پديدار را به نوبة خود مورد تحلیل و تبیین قرارداد و به پديدارها و
عوامل بنیانيتر تحويل كرد .امیدوارم روشن باشد كه هیچ نقطة پايانيِ طبیعي يا معلومي ـــ
معلوم براي همگان ـــ وجود ندارد كه به طور خودکار هرگاه تبیین ها به آن نقطه برسند
همگان همانجا توقف كنند و سیر تبییني خود را فرجاميافته

ببینند3.

هنگامي كه ما ميگويیم« :من با اين استدالل شما قانع يا متقاعد شدم» و يا «من با اين
استدالل شما ترغیبشدم» ،آيا مراد اين است كه استدالل شما ـــ يعني داليلي كه شما اقامه
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كردهايد ـــ داراي ممیزاتي است كه هر کس آنها را بشنود يا بخواند قانع(متقاعد) يا ترغیب
مي شود؟ به عبارتي ديگر ،آيا ما بايد از قانع(متقاعد )كنندگي يا ترغیب كنندگي استداللها و
میزان آن پرسش كنیم؟ دراين صورت ،آيا تاكنون در مناقشات فلسفي و يا مباحثات و مناظرات
در خانوادة علوم اجتماعي مشاهده كردها يم كه استداللي توانسته باشد اوالً ،همة مباحثین و
مناظرين موضوع مناقشه را قانع(متقاعد) يا ترغیب كرده باشد؟ و ثانیاً ،به يک میزان قانع و
ترغیب كرده باشد؟
گمان مي كنم پاسخ منفي به هر دو سؤال براي همگان روشن باشد .آنچه اما مهم است
مورد تأمل قرارگیرد اين است كه چرا؟ چرا در طول تاريخِ طوالني نظريهسازيها و اخذ مواضع
فلسفي ،و در طول تاريخ نه چندان طوالني علوم اجتماعي ،هیچ موضوعي را نميتوان يافت
كه براي آن استدالل يا استداللهايي شده باشد و آن استدالل(ها) تمام مخاطبان خود را
قانع و يا حتي ترغیب كردهباشد؟ نه تنها از اقناع و ترغیبشدگي فراگیر هیچ سراغي در هیچ
موضوع و موضعي نميتوان يافت كه قابلتأملتر ،اگر كاوش تاريخي خود را قدري صبورانهتر
صورت بخشیم به نحو شگفتانگیزي درمييابیم كه كمتر استدالل معیّن و خاصي را ميتوان
در دو خانوادة بزرگ فلسفه و علوم اجتماعي ـــ شامل جامعهشناسي ،اقتصاد ،و علوم سیاسي
ـــ يافت كه با تعدادي ـــ كم و بعضاً زياد ـــ از انواع استداللهاي مخالف و معارض ـــ
يا به طور خالصه ،ضداستدالل ـــ مواجه نشده باشد.
يک پاسخ ممكن ،و شايد هم مطرح شده ،اين است :براي اينكه آن استداللِ(هاي) ناكام،
همة ممیّزات تمامعیار اســـتداللي كه بتواند همۀ مباحثین و مناظرين را قانع و يا ترغیبكند
نداشته است .رو شن است كه اين سخن ميتواند به برداشتي همانگويانه تن بدهد .يعني ،اگر
در پا سخ اين سؤال :كدام ا ستدالل واجد همة ممیّزات تمامعیار ا ستدالل ا ست ،گفته شود
ا ستداللي كه بتواند همه مباحثین و مناظرين را قانع يا ترغیبكند .و اگر در پا سخ اين سؤال:
كدام استدالل ميتواند همه مباحثین و مناظرين را قانع يا ترغیبكند ،گفته شود استداللي كه
واجد تمام ممیّزات تمامعیار ا ستدالل با شد ،وا ضح ا ست كه دربارة چی ستي ا ستدالل و میزان
اقناعكنندگي يا ترغیبكنندگي آن هیچ سخني نگفتهايم.
با اين وصف ،اگر بخواهیم پاسخ ممكن باال را از برداشت همانگويانه نجات بدهیم بايد چه
كنیم؟ يک پاسخ ممكن ،و شايد هم مطرحشده ،اين است كه مبادرت به تعیین ممیّزات تمام
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عیار آن استداللي كنیم كه بتواند همه را قانع و يا ترغیبكند .روشن است كه در اينجا در واقع
در جستجوي مثال استدالل افتادهايم و حال آنكه متأسفانه كماكان در غار معروف افالطون
گرفتار و دربند هستیم .و درـ بندـ غار بود ن هم يعني « هركه از ظن خود شد ’ حكیمِ ‘ مُثل
شناس» .و « هر كه از ظن خود شد ’حكیم‘ مُثلشناس» هم يعني همین اقیانوس موّا ِج بي
قرارِ بيكرانِ بالضابطة فرجامناپذيرِ ظنیّات و حدسیات پايانناپذيرِ بيسامان و زوالپذير قشون
’حكیمان‘  .و ظنون ’حكیمان‘ هم يعني همان افكار و انظار و نظريه هاي فلسفياي كه در
تحلیل نهایي مولود و محصول تعلّقات و تمنّیات توبرتو و ذوسطوح ’حكیماني‘ است كه
حكمت را ميخواهند با تعقل و استداللهاي خود بسازند و يا ،اگر قدري تواضع بخرج دهند،
ميخواهند خود با تعقل و استداللهاي خود بیابند .و اين ،به نوبة خود ،يعني تقريبا به تعداد
فیلسوفاني كه دربار ة مثا ل استدالل به تأمل و نظريهسا زي نشستها ند با مثا لهاي استدالل
مواجه ميشويم .مثا ل هايي كه در خوش بینانه ترين حا لت تنها از شباهت خانوادگي
ویتگنشتایني برخوردار هستند .و اين تازه آغاز ماجراست! زيرا هر یک از مثالهاي استدالل
با فوجي از انواع ضداستداللهاي ساير ’حكیمان‘ مثلشناس مواجه ميشوند .حاصلجمع يا
فرجام نهايي اين نظريهورزيها و استداللها و ضداستداللها دربارة مثال استدالل ،ميشود
بخشي از همان اقیانوس مواج بيقرار فرجامناپذير مواضع و انظار متعددِ متغايرِ متعارض دربارة
هر موضوعي .يعني ،همین وضع موجود فلسفه! اگر قدري سر خود را از الک آرامبخش خود
و ساختههاي قبیلة خود بیر ون ببريم و موضوعي را ،چه در گذشتة فلسفه و چه در حال آن،
چند صباحي مورد پژوهش جدّی قراردهیم به تدريج خواهیمديد كه اين كاخهاي مولود تعقل
و استدالل چه شباهتهاي شگفتانگیزي با خانههاي ماسهاي كودكان بر لب ساحلها دارند،
كاخ/خانههايي كه با يكي دو موج پر قدرت زندگي/دريا اثر قابل توجهي از آنها باقي نميماند.
البته يک امكان ديگر هم وجود دارد و آن اينكه ’حكیم‘ ما موضـــع خود دربارة مثال
استدالل را ـ ـ ـ همان مثال تمامعیارِ بهطور آفاقي معتبر فراتاريخيِ جهانشمول ـ ـ ـ معتبر و
درست اعالم كند و از آنِ ديگران را نامعتبر و دچار ظنون حاصل از آن غار جفاكارِ ساترِ حقايق.
و البته براي اعتبار موضـــع خود و بياعتباري يا كذب يا نامقبولیت يا خالفشـــهوديبودن يا
ناعقالنیت مواضــع ديگران هم اســتدالل كند ،آري اســتدالل! اما اين شــیوة كار و اين نوع
موضعگیري داراي دو معضلة جديد است .نخست اينكه باب اين منهاج بر روي ساير ’حكیمان‘
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حكمت ساز هم باز است .و نه تنها باز است كه ساير حكمت سازان هم دقیقاً مبادرت به همین
شیوة كار كردهاند .آيا رو شن نی ست كه مفتوحبودن اين باب بر روي ساير ’حكما‘ چه تبعاتي
دارد؟ ثانیاً ،اينک كه ’حكیم‘ ما ممیّزات تمامعیار و تام آن اســـتداللي را تعیینكرده كه بتواند
همه را قانع يا ترغیبكند ،از خود ســـؤالكنیم :آيا الگوي تمامعیار و تام اســـتدالل معتبر وي
توانسته پس از اعالم ،همه را قانع يا ترغیبكند؟ روشن است كه اين سؤال ،متفاوت از سؤال
فلسفهشناسانهاي است كه در بحث مثالهاي استداللِ رقیب در باال بدان پرداختیم ـ ـ ـ «چرا
در طول تاريخ طوالني نظريهسازيها و اخذ مواضع فلسفي ،و در طول تاريخ نه چندان طوالني
علوم اجتماعي ،هیچ مو ضوعي را نميتوان يافت كه براي آن ا ستدالل يا ا ستداللهايي شده
باشد و آن استدالل(ها) تمام مخاطبان خود را قانع يا ترغیب كرده باشد؟»
به گمان من اين امكان وجود دارد كه كسي اعتراض كند كه چرا تعیین ممیزات تمامعیار
و تام استدالل مشروط شده به اينكه «بتواند همه را قانع و يا ترغیب كند»؟ به نظرم اعتراض
قابل توجهي است فلذا بر آن ميشويم كه اين شرط را وانهیم از آنروي كه شايد گره از معضلة
ما بگشايد .اما پیش از هر سخني خوبست بیفزايم كه وضع اين شرط نه براي دشوارتركردن
وضعیت دشواري است كه در هر حال با آن موا جهیم ،بلكه آن را بدان جهت وضع كرديم كه
معیار و میزاني براي ارزيابي كامیابي در عالم واقعِ مباحثات و مناظرات میان فیلسوفان باشد و
از پروازهاي استعالييِ متخیالنة بي هیچ مانع و مقاومتي در آسمان آراء و انديشهها جلوگیري
كند .اما اينک كه بر آن شدهايم تا آن را طردكنیم از خود سؤال كنیم چه تفاوتي در بحث فوق
دربار ة رقابت ’ حكیمان ‘ مثلشناس بر سر مثال استدالل به وجود مي آيد؟ روشن نیست كه
وضعیت بغرنج و مناقشهخیز ما بر سر ممیزات تمامعیار مثال استدالل كماكان بقوت خود باقي
ميماند؟
برخي از افالطون شناسان معاصر برآنند كه بخش طويل در دفترهاي پنجم تا هفتم كتاب
جمهوری افالطون در باب معرفت و فیلسوف بي ترديد « مشهورترين » عبارت در آثار
افالطون است .افالطونپژوهان در مورد كفايتمندي يا بيكفايتي استدالل مندرج در آن عبارت
هنوز به هیچ اجماعي نرسیدهاند .جولیا َانِس به صراحت و تأكید قائلست كه «محققان اين
استدالل را به دراز ا مورد بحث قراردادهاند ،لیكن منصفانه است بگويیم كه هنوز هیچ اجماع
عموماً توافقشده اي وجود ندارد كه آيا استدالل افالطون بواقع بيكفايت است ،و اگر چنین

فلس
 /168ژپوهشاهی فی ،سال  ،10پايیز و زمستان  ،95شماره 19
است ،چگونه چنین است(».اَنِس :1986 ،ص  .)9چنانچه گزارش اَنِس را نمونهاي از بیشمار
موارد ديگر لحاظ كنیم آيا جز بر اين داللت دارد كه افالطونپژوهان هیچ میزاني براي ارزيابي
استدالل مورد مناقشه در اثر فوق الذكر افالطون در اختیار ندارند؟ و میزاني دراختیارنداشتن،
داللتي جز اين دارد كه آنها بر سر ممیزات تام و تمامعیار استدالل ـــ همان ماهیت استدالل
ـــ توافقي ندارند؟
تحلیل خود را با اين سؤال آغازكرديم« :هنگامي كه ما ميگويیم « :من با اين استدالل
شما قانع يا متقاعد شدم» … ،آيا مراد اين است كه استدالل شما ـــ يعني داليلي كه شما
اقامه كرد ها يد ـــ داراي ممیّزاتي است كه هر كس آنها را بشنود يا بخواند قانع(متقاعد) يا

ترغیب ميشود؟ به عبارتي ديگر ،آيا ما بايد از قانع(متقاعد) کنندگي يا ترغیب کنندگي
استداللها و میزان آن پرسش كنیم؟» .سپس ،اين سؤال مهمتر را مورد تأمل قرارداديم كه:
چرا هیچ موضوعي را نميتوان در فلسفه و علوم اجتماعي يافت كه براي آن استدالل(هايي)
شده باشد و آن استدالل(ها) تمام مخاطبان خود را قانع يا ترغیب كردهباشد؟ تأمل ما نشان داد
كه هر نوع تالش فلسفهشناختي جهت تعیین مثال يا نمونه اعلي استدالل ،خواه مشروط به
توان قانعكنندگي يا ترغیب كنندگي فراگیر شود يا نه ،با معضالت متعددي مواجه مي شود.
اينک:
 .1آيا بهنظر نمير سد كه طرح سؤال از قانع(متقاعد)کنندگي يا ترغیبکنندگي ا ستداللها،
به منزلة قابلیتها و ممیّزاتي جهان شمول و آفاقي و مفهوم سازیپذیر ،بيفايده و
محتوم به شكست بودهاست؟
 .2آيا ،در نتیجه ،بهنظر نمير سد كه اساساً بحث و كاوش مفهوم سازانه دربارة مقولة استدالل،
به منزلة مفهومي جهانشـــمول و آفاقي ،نه فقی بيفايده كه بنیاناً نابجا بوده و از ابتدا غلی
تصور شده است؟
 .3آيا بهنظر نميرســـد كه ،به عوض پرســـش از قابلیت يا فاعلیتهاي جهانشـــمول و آفاقي
اســتداللها ،بايد از چگونگي و میزان قانع(متقاعد) شدگي يا ترغیب شدگي انســانها
پرسشكرد؟
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 .4اما ،آيا با كمترين تأمل آشكار نميشود كه با توجه به گستردگي ،پیچیدگي ،و تنوع بيكران
ان سانها ،تعیین چگونگي و میزان قانع(متقاعد) شدگي يا ترغیب شدگي ان سانها امري
بينهايت دشوار ،عمالً تعمیمناپذير ،و نهايتاً بيثمر خواهد بود؟
 .5آيا با توجه به مراتب فوق بهنظر نميرســد كه به عوض مفهومســازيهاي جهانشــمول و
آفاقي دربارة استدالل ،ثمربخشتر است كه انسانها با هم تعاملكنند ـــ همان كاري كه
همة صنوف مردمِ همة فرهنگها و تمدنها ،منجمله فیلسوفان ،بيتوجه به توصیهها
و تحكّمها و پروازهاي استعاليي ـجهانشمولسازانة فیلسوفان همواره بدان پرداختهاند ـ ــ
تعاملي فراگیر و ذوابعاد ،و البته شامل گفتگو ،و البته هر فرد به نحو اجتنابناپذيري موافق
موازين و هنجارهاي فرهنگيـاجتماعي و حاالت قلبي خويش؟
کیث دورُز ،فیل سوف معا صر آمريكايي اخیراً در گفتگويي با گری گاتینگ به صراحت
ميگويد «من فكر ميكنم شــما ميتوانید به درستتتي ادعا كنید كه چیزي وجود ندارد حتي
اگر استدالل خوبي براي دعوي خود نداشته باشید :2014(».ص1؛ تأكید اضافه شده) .و سپس
از اين مو ضع ب سیار فراتر رفته وجود ا ستدالل را براي نیل به مهمترين و جالبترين معرفتها
غیرضـــروري اعالم ميك ند« :در واقع من فكر ميكنم برخي از مهمترين و جا لبترين
معرفتهاي ما از طريق چیزي مانند اســـتدالل حاصـــل نميشـــود بلكه از ردكردن چیزهايي
حاصل مي شود كه برايمان شگفتانگیز و غريب رخمينمایند»(همانجا؛ تأكید اضافه شده).
رخنمودن! مالحظه مي شود كه رخنمودن يا نمودار شدن در برخي از مواردِ ح صول معرفت،
جانشین استدالل ميشود .و اين ،يعني:

الف) ت عا مل م یان انســـان ها را در چارچوب گفتگویِ قا عدهم ند
استدالليِ اقناعي و ترغیبي يا برد و باختي محصورنكنیم.

ب) در سطحي فرودينتر ،تعامل میان ان سانها را در چارچوب گفتگوی
قاعدهمند محصورنكنیم.

ج) و باز هم بن یانيتر ،ت عا مل م یان انســـان ها را در چارچوب گفتگو
محصـــورنكنیم .انســـان ها آن چنان موجودات پیچیده ،ذوابعاد ،گريزپا ،غني،
تعريف ـو ـتحديدشكن ،و كثیراالهدافي هستند كه نميتوان براي تعامل آنها
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حد و ح صري ،و قواعدي الزماالتباع تقنین و الزام كرد .كافي ا ست قدري به
آنها با دقت بیشــتري بنگريم! در اين ســخن تأمل كنید تا عوامل يا علل مؤثر
در اخذ و پذيرش رأي و موضــعي را دريابید و ســپس ســعي كنید آن عوامل و
علل را مضـــبوط و قاعدهمند كنید بطوري كه بتواند ،نه براي تمام ابناء آدم
علیهال سالم در طول تاريخ ،و نه حتي براي جامعة دورهاي خاص از تطور خود،
كه فقی براي همان فرد مورد نظر قابل بهرهبرداري در آینده بشود« :اگر شما
كامالً محتمل بیابید كه خدا وجود ندارد ،من فكر ميكنم كامالً امكان دارد
آنچه فكر ميكنید قابلقبول با شد .اما اين بدان معنا نی ست كه ك سي كه فكر
ميكند خدا وجود دارد نميتواند بههمانترتیب قابلقبول باشــد در داشــتن آن
موضع(».دورُز :2014 ،ص  .)2آيا مالحظه مي شود كه استدالل چه نقش و
مدخلیتي در موضـــعگیري فرد اول و دوم دارد؟ آيا علل و عوامل مؤثر ديگر
قابل د ستیابي و شنا سايي ا ست؟ آيا جايي براي ضابطه سازيها و تحكمهاي
هنجاريِ فلسفي در اينجا وجود دارد؟
و سخن آخر اينكه ،امكان دارد بهنظر برخي چنین آيد :مگر خود اين بحثهايي كه در اين
نو شتار آمده ا ستدالل نی ست؟ و اگرچه نوي سندة آنها از واژة ا ستدالل ا ستفاده نكرده لیكن در
عمل خود مبادرت به استداللكرده ،براي برخي نظرات يا مواضع اقامة دلیلكرده و علیه برخي
ديگر نیز داليلي ارائه كردهاست.
بهنظر من ،چنین اعتراض يا انتقادي كامالً م سموع و شايد حتي ،با تلقياي از ا ستدالل،
مقبول هم باشــد .اما پیش از هر چیز بايد تكلیف چیســتي مفهوم اســتدالل يا همان ماهیت
ا ستدالل را رو شنكرد ،كاري كه من در اين مقاله سعيكردهام ن شان بدهم كه شدني نی ست
زيرا ماهیت اســتدالل افســانهاي بیش نیســت .و اين يعني ،اســتدالل ماهیتي فراتاريخي و
جهانشمول يا آفاقي ندارد .و اين يعني ،در سطح فلسفه شناسي ،چنانچه براي استدالل ماهیتي

تصـــور يا فرض شـــود چنین نخواهد بود كه اوالً ،درســـتي يا صـــدق آن ماهیت براي همۀ
مخاطبان طول تاريخ و عرض جوامع به نحو فراگیري ديده و فهمیده شــود و ثانیاً ،براي همۀ
آن مخاطبان به يک میزان اقناعكننده يا ترغیبكننده با شد .و در سطح فل سفه ،يعني چنانچه
ا ستداللي مطابق آن ماهیت تولد يا تولید شود چنین نخواهد بود كه اوالً ،در ستي يا صدق آن
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براي همة مخاطبان گذشـــته و حال به نحو فراگیري ديده و فهم شـــود و ثانیاً ،براي همة
مخاطبان به يک میزان اقناعكننده يا ترغیبكننده باشد.
با اين او صاف ،و بدون اينكه خود و منتقد فر ضيام را گرفتار تكرار بحثهاي فوق كنم ،و
بدون اينكه تالشكنم اجزاء تلقي منتقد فر ضيام از ا ستدالل و اقامة دلیل را تر سیمنمايم بايد
ت صريح كنم :صرفنظر از اقناع/ترغیبكنندهبودن يا نبودن ،اينكه فردي اين بحث و تحلیل را
استداللي بداند و يا فردي هم پیدا شود كه آن را استداللي نداند ـــ كه كامالً امكانپذير است
ــ ـ هیچ تفاوتي نميكند .من فقی به منتقد فرضي اوليام ـــ همان كه اين بحث و تحلیل را
اســـتداللي ميداند لیكن به برخي يا همة اســـتدالالت انتقاد دارد و النهايه مجموعة آن را
غیرمقنع مييابد ـ ـ ـ گوشزد ميكنم كه به منتقد فرضي دوم توجهكند كه اين بحث و تحلیل
را ابداً استداللي يا حاوي استدالل نميداند .و به منتقد فرضي دوم ـ ـ ـ همان كه اين بحث و
تحلیل را غیراستداللي ميداند و نتیجتاً مجموعة آن را غیرمقنع مييابد ـــــــــ موضع منتقد
فرضــي اول را گوشــزد ميكنم .مهم اين اســت كه كه فهم و ديدهشــود كه اســتدالل داراي
ماهیت ،جوهر ،يا ذاتي فراتاريخي و جهانشــمول نیســت كه بر ســر آن همگان اجماع تام و
تمامي دا شته با شند و ا ستدالليدان ستن يا ندان ستن اين بحث هم خود شاهدي ا ست براي
افسانهايبودن ماهیت استدالل.
اما عاقبتاالمر ،من خود بر چه موضعم؟ اوالً ،باور ندارم كه آنچه در اين نوشته آمده مطالبي
را اثباتكرده 4و ،در نتیجه ،امكان دارد همه يا برخي از خوانندگان را اقناع و يا اسكات كند.
اضافهكنم كه بنیاناً بر اين باور نیستم كه اثبات مطلبي به مدد استدالل همه و يا حتي برخي
از مخاطبان خود را اقناع يا ترغیب ميكند! ابداً! ثانیاً ،باور ندارم كه همۀ مخاطبان اين نوشته
قانع(متقاعد) يا ترغیب ميشوند ،بلكه با توجه به سیطرة فرهنگ به شدت يونانيـمدرنیستي هر
دو گروه از عالمان معاصر حوزوي و دانشگاهي ،بسیار بعید است بیش از انگشتشماري قانع يا
ترغیب شوند .ثالثاً ،بهنظرم چندان و بلكه ابداً مهم نیست كه اين نوشته را برخي يا كثیري
ال غیراستداللي بدانند و بنامند .و از اين تكاندهندهتر و البته
استداللي و برخي يا كثیري كام ً
قابلانتظارتر ،رابعاً ،چندان و بلكه ابداً مهم نیست كه بنده خود اين نوشتار را استداللي ميدانم
يا غیراستداللي .اين كه استداللي بدانند(يا بدانم) يا غیراستداللي ،به خودی خود نه مهم و
نه تعیینكننده است.
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نتیجهگیری
امیدوارم نشان داده باشم كه طرح سوال از قانع(متقاعد)كنندگي استداللها بمنزلة قابلیتها و
ممیزاتي جهانشمول ،آفاقي و مفهومسازيپذير بيفايده و محتوم بشكست است .فراتر از اين،
به نظر میرسد اساسا كاوش مفهومسازانه دربارة مقولة استدالل ،بمنزلة مفهومي جهانشمول و
آفاقي ،نه فقی بيفايده كه بنیانا نابجاست .همچنین تالش كردم نشان دهم كه به عوض میزان
قانعكنندگي يا ترغیبكنندگي ،بايد از میزان قانعشدگي يا ترغیبشدگي انسانها بحث شود.
امیدوارم همچنین روشن شده باشد كه تعیین چگونگي و میزان قانع(متقاعد)شدگي يا
ترغیبشدگي انسانها امري بينهايت دشوار ،عمالً تعمیمناپذير ،و نهايتاً بيثمر است.
پينوشتها
 .1صورت اولیهاي از اين تأمل پیشتر در كارگاه آموزشي استادان فلسفه و كالم اسالميِ دانشگاه
امام صادق(ع) ،پرديس خواهران ،در ديماه  1391ارائه گرديده است .وظیفه ميدانم از برگزاركنندگان
كارگاه و نیز شركتكنندگان در بحث و نقدها تشكر كنم.
 .2دنیل گاربر ،استاد فلسفه دانشگاه پرینستون است و تخصصش در حوزة فلسفه و علم در
دورة گالیله و نیوتن است.

 .3براي تشريح همین نكته اما دربارة توجیه ،ر .ک .به :تامل شمارة  ،5كتاب عقل و استدالل و
عقالنیت ،از همین قلم; تهران :نشر اسم.1395 ،
 .4در اينجا فرضكردهام كه «اثبات» معنا و مفهوم مشخص و محصّل واحدي براي همگان دارد!
و همگان هم آن معنا و مفهوم مشخص واحد را هم ميدانند و هم نتیجتاً بر سر آن اجماع دارند!!
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