
 
 

  82ـ71، ص 1396، اسفند 243بیست و ششم، شماره دوازدهم، پیاپی سال    _ ________________________________                       
   

  
  
  
  

  سینا حسیات و ارزش معرفتی آن در نظر ابن
      alirezasanei52@yahoo.comعلم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیکارشناسی ارشد فلسفه /  علیرضا صانعی 

  mehdyakbari@yahoo.com   سطح سه حوزة علمیۀ قممهدي اکبري باغخیراتی / 

 17/7/96پذیرش:     23/2/96دریافت: 

  چکیده
سـینا هماننـد    زیرا مایه و اساس بسیاري از ادراکات تصـوري و تصـدیقی اسـت و ابـن    ؛ دارد ادراك حسی نقش ممتازي ،در میان منابع معرفت

و هـا   داند، اما نقش ایشان در عین حال که حسیات را یقینی نمیی نکات بسیاري را مطرح کرده است. ادراك حس ۀر زمینان، دبسیاري از متفکر
اصالت عقل یـا حـس در   وي در مسئلۀ قش حواس در تصورات و تصدیقات. سخنان ن :کارکردهاي گوناگونی براي آن ذکر کرده است؛ از جمله

 ،فالسـفه مسـلمان  بیشتر شود که ایشان مانند  روشن می ،با کمی دقت در آثار ويرسد، اما  تصورات، گرچه در بادي امر، کمی مبهم به نظر می
    گیرد. جانب اصالت عقل را می

 اسـتدالل  روش باو  شده گردآورياسنادي  روش به تحلیل اولیه مواد و اطالعات و استاي  توسعه و نظريهاي  تحقیق سنخ از حاضر تحقیق
  شده است. عقالنی تحلیل و تجزیه آماري،فن  نه

  شناسی. سینا، اصالت حس، اصالت عقل، معرفت حس، ابن ها: کلیدواژه
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  مقدمه
هـاي متنـوع    میان شاخهها در  ترین دانش شناسی یکی از مهم معرفت

در است که مسائل زیـادي  آن نظر فلسفه است. اهمیت این دانش از 
از قبیل تحلیل معرفت، ارزشمندي ادراکـات، مـالك   آن مطرح است؛ 

ماننـد آن، کـه   توجیه باور، مشکالت انـواع اسـتقراء، ادراك حسـی و    
و در  توجـه کـرد  باید به آنهـا   وآور هستند  و تشویش مباحثی مشکل

در بسـیاري از   ،نمود. در غیر ایـن صـورت   گیري ارتباط با آنها موضع
 اي جز سکوت نیست. مسائل عقلی و فلسفی چاره

 حواس در شناخت حقیقت پی بـرده  اهمیت بهن از دیرباز امتفکر
من فقـد حسـاً،   «اند:  و آنها را مجاري بسیاري از علوم دانسته و گفته

این رویکرد و توجه به نقـش و   .)134، ص1386(بهشتی،  »فقد علماً
تـري   هـاي عمیـق   تأمـل بیشـتر و دریافـت    جایگاه حواس، آنان را به

م دانشـمندان، تعـداد انـدکی    واداشته است. لیکن از میان شمار عظـی 
افراد از این  سینا ابنرا از منظر تجربه بکاوند.  مسئلهاند تا این  کوشیده

مـل جـدي   أکسان بود و یکی از دالیل شهرت و ماندگاري آثارش، ت
زمینـه (حسـیات از دیـدگاه     در نقش حواس در این زمینه بود. در این

وجه امتیاز  اماهاي زیادي نوشته شده است،  ) مقاالت و کتابسینا ابن
ـ  ،هاي دیگر نسبت به مقاالت و کتاباین مقاله   ۀدر این است که مقال

نزاع بـدیهی و   هاي حسی را بیان کرده و محل ارهحاضر گوناگونی گز
در  اسـت و نمـوده  مشـخص  ودن حسـیات را بـراي مخاطـب    مبدأ ب

وارد شده و آنها را نقـد  تفصیل شناختی حواس به  کارکردهاي معرفت
گرایی و معرفت علمی در نظـر   به واقع. همچنین و بررسی کرده است

  ، پرداخته است.ها نیامده کدام از مقاالت و کتابکه در هیچ  ،سینا ابن
ـیات در نظـر     ـین حس ـینا  ابـن این مقاله همچنین به تبی روي آورده  س

است که براي دستیابی به این هدف، در پی پاسخ به این سـؤاالت اسـت:   
شــناختی  و جایگــاه و ارزش معرفــت» حســیات«سـؤال اصــلی: تعریــف  

  چیست؟ سؤاالت فرعی عبارتند از: سینا ابنحسیات در نظر 
  نظر گرفت؟ توان نقش و کارکردي در آیا براي حواس می .الف
ل بـه اصـالت حـس اسـت یـا      یات قادر بحث تصور سینا ابن .ب

  اصالت عقل؟

  »محسوسات«تعریف 
 التـی  القضایا هی«کند:  گونه تعریف می را این» محسوسات« سینا ابن
 و الشـمس  بوجـود  حکمنـا  مثل الحس، من بها التصدیق استفید إنّما

 بمشـاهدة  اعتباریـۀ  کقضایا و ،حارة النار بکون حکمنا و مضیئۀ کونها
 أنّا و غضباً و خوفاً لنا أنّ و فکرة لنا بأن معرفتنا مثل الحس، غیر قوى
  ).35، صالف1375سینا،  (ابن» ذواتنا بأفعال و بذواتنا نشعر

هایی هستند که عقل به کمک حـس، آنهـا را    محسوسات گزاره
 »بـاطنی «و  »ظاهري« ۀحواس به دو گونآنجاکه  کند. از تصدیق می
محسوسـات  «هاي محسوس نیز به دو قسـمِ   شوند، گزاره تقسیم می
شــوند. اگــر مفــاد  تقســیم مــی »محسوســات بــاطنی«و  »ظــاهري

این کاغـذ  «هاي محسوس، محصول حس ظاهري باشد، مانند  گزاره
» حسـیات «هـایی   ، چنین گزاره»خورشید تابان است«و » سفید است
 شوند. اما اگر مفاد آنها از راه حواس بـاطنی معلـوم گـردد،    خوانده می

مـن گرسـنه   «و » ترسـم  مـن مـی  «، »من به خـودم آگـاهم  «مانند 
  .(همان) نامد می» اعتباري«این دسته از قضایا را  سینا ابن، »هستم

است، از  »حواس ظاهري«موضوع مقاله سبب آنکه به  ،در ادامه
کنـیم، و   صرف نظر می هاي اعتباري در ارتباط با گزاره ذکر و توضیح

  پردازیم. فقط به حسیات می

  هاي حسی گوناگونی گزاره
هاي حسی  هایی که با فعالیت اندام (گزاره یهاي حس ت در گزارهقبا د

ویم کـه آنهـا یـک    شـ  یآیند)، به این حقیقت رهنمون م به دست می
  دارند:متفاوتی هاي  سنخ نیستند، بلکه گونه

هاي حاکی از ادراك مستقیم حواس ظاهري، یا به بیان  گزاره) 1
تأثر حسی یا احساس ایجادشده در نفس؛ مانند  ،ذهنیدیگر، انعکاس 

پـس از چشـیدن عسـل. چنـین      ،»من احساس شیرینی دارم« ةگزار
اي را باید از وجدانیات دانست؛ زیرا انعکاسِ نوعی از علوم حضـوري   گزاره

شـود، معرفتـی    است. معرفت به تأثر و احساسی که در نفـس ایجـاد مـی   
کـه انعکـاس آن معرفـت حضـوري در     اي  رو، گزاره حضوري است. ازاین

  اي است که بنا به تعریف، از وجدانیات است. ذهن است، گزاره
 ،هاي حاکی از تفسیر حواس ظاهري، یا به بیـان دیگـر   گزاره) 2

ایجاد شـده در نفـس؛   ی تفسیرها و تعبیرهاي احساسات و تأثرات حس
سـطح ایـن میـز زبـر     «یـا  » این عسل شیرین است« ةهمچون گزار

پـیش از احـراز    ،الخطاینـد. بنـابراین   چنین قضایایی محتمـل  .»است
توان آنها را یقینی دانست؛ چه رسد بـه اینکـه بـدیهی     نمی ،صدقشان

ـ    هـا  شمرده شوند. معموالً این دسته گزاره شـمار   هرا بـدیهی ثـانوي ب
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پایه، که قدما و متأخران  ییا ادراکات حس »حسیات«اند. مراد از  آورده
 هایند. اند، همین دسته گزاره یقینی شمردهآنها را از مبادي 

انـد و بـه    کارگیري حواس و عقـل  هایی که محصول به گزاره) 3
 ةگیـرد، نظیـر گـزار    مسـتقیمی تعلـق نمـی    یحسـ  ةمفاد آنها مشاهد

اتـم از پروتـون و نـوترون تشـکیل     ۀ هست«یا » الکترون وجود دارد«
 ،بـه بـدیهی  اند و نـه قریـب    هایی نه بدیهی چنین گزاره». شده است

بلکه نظري بوده، تصدیق آنها بر نظر و کسب مبتنی است. اگر چنین 
هایی حسـی یـا محسـوس خوانـده شـوند، بایـد میـان آنهـا و          گزاره
 اول و دوم فرق نهاد. ۀهاي دست گزاره

هـاي حسـی آشـکار اسـت؛      نظري بودن قسم سوم از گزاره
آنهـا  که بدیهی بودن گروه نخست تردیدناپذیر است؛ زیـرا   چنان

اند و مالك وجدانی بـودن بـر    هاي حسی انعکاس شهودي یافته
آنها صادق است. بنابراین، در نظري بودن دستۀ سـوم و بـداهت   

ها متوجـه قسـم دوم    دستۀ اول تردیدي نیست، بلکه همۀ بحث
  ).55ـ53، ص1394زاده،  است (حسین

مشـکالت بـدیهی یـا مبــدأ دانسـتن حسـیات از نظــر      
 سینا ابن

خطاپذیري یا خطاناپذیري و همچنین بـدیهی یـا نظـري     براي اینکه
هـاي حسـی روشـن شـود، الزم اسـت       بودن دومین دسـته از گـزاره  

آورد،  ها بـه بـار مـی    مشکالتی را که بدیهی و مبدأ دانستن این گزاره
ز یوانـد حـا  ت یبه این بحث از جهتـی دیگـر نیـز مـ    توجه بیان کنیم. 

و تجربیات، هـر کـدام بـه     این است که متواترات ،اهمیت باشد و آن
بـدیهی نبـودن حسـیات،    نظـر  انـد. از ایـن    اي مبتنی بر حسیات گونه

  هاي پسین است. همستلزم نظري بودن بسیاري از پای

  مبدأ نبودن حس .اول
: هرگـز امـور   اسـت  چنین گفته شـده  ،گوید: در تعلیم اول می سینا ابن

مبـدأ بـراي    انـد،   که حسینظر حسی اموري برهانی نیستند، و از آن 
شـان امـوري کلـی     زیرا نتایج براهین و مبادي ؛گیرند برهان قرار نمی

هستند و اختصاص به وقت خاص و شخص و مکـان خـاص ندارنـد    
  .)249، ص3، جق1405سینا،  : ابن(ر.ك

ابزارهاي حسی فقط احکام و محموالت را در امري جزئـی و در  
د بـه مبـادي   توان پس حس نمیند. یاب زمان خاص و مکان خاصی می

توانـد متعلـق باشـد تـا      و هرگز نمی ،برهان برسد تا مبدأ برهان بشود
یـک از معلومـات حسـی علـم      ، و اساساً هیچبرهان بر آن اقامه گردد

ما با ابزارهاي حسی چنین دریافت کردیم ـ مثالً  ـ و اگر   ی نیست،کل
هرگز از  ،»استدو قائمه زوایاي این مثلث محسوس مساوي با «که 
هـر مثلثـی   «ه توان به رأیی کلی مبنی بر اینک یدریافت حسی نم این

حس، علم به علت حاصل ۀ زیرا به وسیل؛ دست یافت» اینچنین است
ایـن  «دریافـت کنـیم کـه     چنین اگر به کمک حـس هم .نشده است

چون در مخروط ظلی قرار گرفته منکسف  ،قرصِ ماه، در زمان حاضر
در توانِ مـا نیسـت کـه حکمـی     ـ    حس لحاظاز ـ هرگز » است شده
هر کسوف قمري علـتش چنـین و   «باشیم مبنی بر اینکه داشته کلی 

ها و یـا کسـوف کلـی را     توانیم همۀ کسوف ؛ زیرا ما نمی»چنان است
تـوانیم احسـاس    ها را نمـی  احساس کنیم. اما علت اینکه همۀ کسوف

ی: هرچه اند (یعن کنیم، به سبب آنکه مصادیق قمر ـ بالقوه ـ غیرمتناهی
هاي قمر تحقق پیدا کند، باز هم امکـان دارد کـه    از مصادیق و حالت

 –مصادیق دیگري نیز تحقق یابد، و به همین سـبب مصـادیق قمـر    
تواند کسوف کلـی را   اند). اما علت اینکه حس نمی بالقوه ـ غیرمتناهی 

ادراك کند، به سبب آن است که ادراك کلیات فقـط در تـوان عقـل    
  است.

اهی به کمک تکرار و استقراء جزئیـات محسـوس، عقـل    البته گ
که حس آن امورِ کلـی را   نظر  نه از آن ،کند اموري کلی را ادراك می

کارکردهـا و  جمله که از آنبلکه به خاطر ، رسیدهآنها  ادراك کرده و به
، یک کلـیِ مجـرد   رهاي عقل این است که از جزئیات متکر توانمندي

چـه حـس   ، و ایـن کلـیِ معقـول را اگر   دآور معقول را به دسـت مـی  
سـپس   است. تواند جزئیات را ادراك کرده اما می ،تواند درك کند نمی

توانـد یـک معنـاي     عقل از آن جزئیات (و با تقشیر آن جزئیـات) مـی  
معقول را خلق و ایجاد کند؛ معنایی که حس هرگز راهـی بـه ادراك   

ۀ کند، بـه وسـیل   آن ندارد و اگر عقل هم آن معناي کلی را ادراك می
  اشراق فیض از سوي خدا به عقل است.

تواند کمک دیگري به عقل بکند و آن اینکـه   همچنین حس می
توانـد بـه مقـدمات و     در بسیاري از موارد، عقل به کمک حـس مـی  

     قضایاي کلی دست پیدا کند، نه به خـاطر اینکـه حـس آن مقـدمات
مـک تجربـه، آن   کند، بلکه به خاطر آنکه عقل به ک کلی را درك می

کنـد (همـان،    مقدمات کلی را از جزئیات و مفاهیم حسی اصطیاد می
  ).250- 249، ص 3ج
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  عدم درك کامل و دقیق جزئیات .دوم
خواهـد   کند و از آن طریق مـی  مطرح می سینا ابناشکال دیگري که 

ببـرد ایـن اسـت کـه مـا حـس        سؤالرا زیرهاي حسی  بداهت گزاره
توانیم اعراضـی همچـون    فقط می ،حواسشناس نداریم. از راه جوهر

و به همین علت است کـه   ،کمیت و کیفیت و مانند آنها را درك کنیم
اگر شما بخواهید حقیقت امري را دریافت کنید یا حکـم کنیـد کـه فـالن     

اي  محسوس و تجربۀ حسی مابازایی در خارج دارد، به ناچـار بایـد از قـوه   
ت، کمک بگیرید؛ مانند زمـانی  غیر از حس، که همان قوة عقل یا وهم اس

در خارج وجـود  » این کتاب زرد رنگ«خواهیم حکم کنیم به اینکه  که می
توانند وجود آنهـا را در خـارج اثبـات کننـد،      دارد. در اینجا، خود حواس نمی

بلکه در مواردي که عقل یا وهـم اسـتدالل اقامـه کنـد، وجـود خـارجی       
  ).69- 68ق، ص1404سینا،  شود (ر.ك: ابن محسوس اثبات می

  »باسبابها تعرف االًذوات االسباب ال«ة توضیح قاعد
معتقد است: علم » ذوات االسباب التعرف االّ باسبابها«طبق قاعدة  سینا ابن

یقینی دایمی به معلول، تنها از طریق علم به سبب و علّت آن است؛ یعنی 
است.  علم یقینی به هر چیزي که داراي سبب است، تنها از ناحیۀ سبب آن

)، و اگر علم به معلول از طریق سبب یـا علـت   86ق، ص1405سینا،  (ابن
تامۀ آن نبود، در این صورت، علم به آن به نحو امکانی خواهد بود، و چیزي 

توان ادعا کرد خالف آن ممکن نیست.  که به نحو امکانی معلوم باشد، نمی
و گذراست و اساس، یقین به معلول از طریق غیر علت، یقین موقت  براین
توان گفت: خالف آن ممکن نیست. براي نمونه، هرگاه این یا آن قو را  نمی

دیدیم که سفید است، یقین حاصل از راه حس بینایی یقین گذراست؛ زیرا 
کند سفیدي از این یا آن  عقل با صرف سفید دیدن این یا آن قو یقین نمی

که سفید دیدیم، عقل  قو قابل سلب نیست. به عبارت دیگر، این یا آن قو را
کند خالف آن ممکن نیست. از نظر عقلی، چیـزي کـه سـفید     حکم نمی

پس خالف آن عقالً محال نیست. امـا اگـر    است ممکن بود سفید نباشد.
این یا آن قو به علت قو بودن سفید باشد، و علت سفید بودن این یا آن قو، 

آن ممکن نیست.  گوید: خالف قو بودن آنها باشد، در این صورت، عقل می
بنابراین، در صورت کشف علت محمول، سفید بودن براي موضوع ثابت و 

  ).290- 289، ص1، ج1395الیتغیر است (سلیمانی امیري، 

  سینا هاي حسی از نظر ابن تفسیر یقین در گزاره
هـاي   در گزاره »یقین«شاید به ذهن کسی خطور کند که چرا معناي 

 بـه عبـارت  گیـریم؟   می »االخص یقین بالمعنی«حسی را به معناي 
هـا را   در ایـن نـوع گـزاره    »یقین«چه اشکالی دارد که مراد از  ،دیگر

بسیاري از مشکالت در این  یراحت بهتا  ،شناختی معنا کنیم یقین روان
  ؟زمینه جواب داده شود

باید این نکته را خاطرنشان کرد که بحث بـر سـر ایـن     ،در اینجا
 سـینا  ابـن شناختی حسـیات را در نظـر    است که ارزش معرفت مسئله

مـراد   »یقـین «باید ببینیم چه معنـایی از   ،جویا شویم. به همین علت
و اگـر ایشـان یقینـی بـودن حسـیات را منکـر شـده،         ،است سینا ابن

بوده است. یقین بـر اسـاس دیـدگاه    » یقینی«کدام معناي  منظورش
موضوع باور تنها به ثبوت محمولی براي یک  این است که نه سینا ابن

داشته باشیم، بلکه به محال بودن نفی این محمول از آن موضوع نیز 
علم داشته باشیم. پس بنابراین، در فرایند یقین، وجود دو علم ضروري 

  ».عدد سه فرد است«. علم به اصل قضیه؛ براي نمونه: 1است: 
عدد «. علم به محال بودن نقیض آن؛ یعنی محال بودن اینکه 2

، در جـایی کـه اعتقـاد دوم    سینا ابندر نظر  ،رو . ازاین»تسه فرد نیس
آیـد، بلکـه    یقین نیز به دسـت نمـی   ـ  مانند امور جزئی ـ شکل نگیرد

سـینا،   نـه خـود یقـین (ابـن     ،شود شبیه یقـین اسـت   حاصل می چهآن
  .)189و13و11، ص1جب، 1375؛ همو، 78ص ،ق1375

 شناختی حواس کارکردهاي معرفت
شناختی، چند نوع کارکرد  براي حواس در بعد نظري و معرفت سینا ابن

، 1376قایل است (براي مطالعه بیشتر دربارة نقش حس، ر.ك: فعالی، 
ترین آنها و همچنین به ارتباط بـین   ). در اینجا به مهم247- 238ص

  کنیم: محسوسات و معقوالت و نقد و بررسی آنها اشاره می

  ) نقش حواس در تصورات1
اً فقـد    « ةوان مقدمه، الزم است تبیینی از قاعدعن براي من فقـد حسـ
  داشته باشیم.» علماً

در ویـژه   بـه هاي معروفی کـه در کتـب فلسـفی و     از جمله گزاره
تا کنـون   ارسطوالمثلی از زمان  شناختی همچون ضرب مباحث معرفت

 است.» من فقد حساً فقد علماً« ةگزار ،مطرح بوده
ـین   رسـد ایـن گـزاره    به نظر می بیـان شـده    ارسـطو بـار توسـط     اول

) و اگر پیش از او نیز کسی آن را گفته باشد در 482، ص2، ج1980(ارسطو،
این گزاره را بـه گوینـدة    سینا ابنکتبِ فلسفی ثبت و ضبط نشده است؛ اما 



   ۷۵ سينا حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن
 

  دارد. دهد و تنها به اصل آن اکتفا کرده و آن را بیان می خاصی نسبت نمی
 علمـى حتمـاً فاقـد    باشد، حسىفاقد  سهرک«گوید:  می سینا ابن
 تحریـک  آن سـوى  بـه  را نفـس  حـس  آن کـه  علمى یعنى ؛»است
 ایـن  و ،شـود  نایـل  علـم  آن بـه  نیسـت  ممکـن  ،بنـابراین  .کنـد  مى
 نایـل  یقینـى  علـم  بـه  آنهـا  طریـق  از کـه  اى مبادى که روست بدان
 اسـتقراء  و ،ذاتـى  استقراء یعنى ؛است »استقراء« و »برهان« شوند مى
  .است مستند حس به لزوماً

 حـس  طریـق  از فقـط  آنها مبادى و هستند، کلى برهان مقدمات
 مفـردى  خیـاالت  حـس  توسـط  که صورت این به شود، مى تحصیل
 کلـى  امـور آنها  از و کرده تصرف آنها در عقلىة قو تا گردد مى کسب
 کسـى  اگر. نماید ترکیب قضیه صورت به راآنها  وکند  کسب را مفرد

متوجه  خوب و است غافلآنها  از که کسى براى را قضایا این بخواهد
 حـس  بـه  کـه ـ   اسـتقراء  طریق از جز کار این دهد، توضیح شود نمی

 برهـان  و هسـتند  اولیـات  قضـایا  این زیرا ندارد؛ امکانـ   است مستند
 اخـذ  زمـین  بـودن  وسط نیتبی براى که ریاضى مقدمات مانند ندارند؛
 زمـین  بودن سنگین بیان براى که طبیعى مقدمات مانند یا شوند، مى
  .روند مى کار به آتش بودن سبک و

 و مفـارق  خـواه  ـ  ذاتـىِ  عـوارض  اولین که استسبب  همین به
 شـناخته  حـس  بـا  صرفاً ابتدا موضوعات از هریک ـ  مفارق غیر خواه
 اکتسـاب  دیگـرى  معقـول  امـر  محسـوس،  امـر  از سـپس  شوند، مى
 بـه  وصـول  هاى راه زیرا ؛هندسه علم در سطح و مثلث مانند شود؛ مى

؛ همـو،  220ص ،3ق، ج1405سینا،  است (ابن حس طریق از ابتداآنها 
  .)312- 311، ص1373

  توضیحات
بـدین   ؛در این قاعده، یک علم عقلی و کلـی اسـت    »علم«منظور از 

معنا که وقتی شخصی یک معرفت حسی را نداشـته باشـد معرفتـی    
به  .آید نخواهد داشت دست می که به کمک آن حس بهرا هم عقلی 

کـه نفـس را تحریـک و بـراي      ،تعبیر دیگر، اگر آن معرفـت حسـی  
کنـد، وجـود نداشـته باشـد، آن      دریافت یک معرفت عقالنی مهیا می
  معرفت عقلی نیز موجود نخواهد شد.

اي  هاي عقلی به همین انـدازه  هاي حسی بر معرفت تأثیر معرفت
در مقـام تبیـین ایـن     سـینا  ابـن ا مطلبی است روشن، ام ،که گفته شد

کنـد و آن اینکـه حصـول     چیزي بیش از این مقدار را بیان می ،قاعده

هاي حسی توقف دارد و یقین بـه هـر امـري از     علم یقینی بر معرفت
  .متوقف استبر علم حسی ـ  به هر حالـ هر راهی که حاصل شود 

 دي: تمـام مبـا  دهـد  مطلب مذکور را اینچنین توضیح می سینا ابن
انـد و یـا    »برهـانی «یابیم یا  به علم یقینی دست می هاآنۀ که به وسیل

و البته شرط یقینی بودن استقراء آن است که اسـتقرائی   ،»استقرائی«
 ،و از سـوي دیگـر   ،اسـتقراء تـام   سو، یکبدین معنا که از  ؛ذاتی باشد

، مستقیم اسـتقراء دانسـت  ۀ آن موجبه باشد تا بتوان آن را نتیجۀ نتیج
 استقرائی ناقص و یـا مـدعایی سـالبه باشـد مسـتقیماً      رنه چنانچهوگ

اعتقـاد دارد کـه    سـینا  ابـن  ،در عـین حـال   .تواند مفید یقین باشد نمی
تواند علمی کلـی و یقینـی در پـی     هرگز نمی ،استقراء به خودي خود

پـس از تبـدیل    ،مگر اینکه با یک قیاس همـراه گشـته   ،داشته باشد
  یقینی به ما عرضه کند. ، علمی»تجربه«شدنش به 

در را توانیم تـأثیر معرفـت حسـی     می ،حال پس از ذکر این نکته
مبــادي اســتقرائی همگــی مبتنــی بــر  .مبــادي یقــین بررســی کــرد

اگر کسـی بخواهـد از طریـق    سبب، به همین  .اند هاي حسی معرفت
 هـاي  بد حتماً باید متکی بـر معرفـت  استقراء به علمی یقینی دست یا

جـز از طریـق مشـاهدات      زیـرا اسـتقراء   ؛حسی به این امر دست یابد
  حسی امکان تحقق ندارد.
امـا مبـادي    ،انـد  چه به خـودي خـود کلـی   اما مبادي برهانی اگر

هـاي حسـی    مبتنی بر معرفـت ـ الجمله   فی ها ـآن  تصوري و تصدیقی
و تصـورات   ،بدیهی متشکّل از چند تصـور اسـت  ة زیرا هر گزار ؛است
ـ   اگر از خـارج گرفتـه شـده باشـد    ـ   بدیهیة یک گزارة دهند یلتشک

گونه که ابتـدا بـه    ، بدینحتماً باید منتهی به حس ظاهر یا باطن شود
یکی از ابزارهـاي حسـی و یـا توسـط حـس بـاطن دریافـت        ۀ وسیل
سپس آن تصورات حاصل شده تبدیل بـه تصـوراتی خیـالی     ،شود می
جـدا  ف در آن تصورات خیالی و عقل با تصر ،و در این هنگامشود  می

 .آورد تصوراتی کلـی بـه دسـت مـی     ساختن آنها از عوارض شخصی،
تبـدیل بـه یـک گـزاره      ،تصورات کلی بـه دسـت آمـد   اینکه  پس از

هاي  تمام تصورات و تصدیقات عقلی بر معرفت ،اساس براین .شود می
، مصــباح؛ 220، ص3ج ق،1405ســینا،  نحســی توقــف دارد (ابــ  

  .)63 جلسهشفا،  هاي برهان درس
بدیهی به مخاطب بـراي تصـدیق آن   ة البته گاه تفهیم یک گزار

زیـرا   ؛احتیاج به تصورات حسی و کمک گـرفتن از محسوسـات دارد  
بین موضوع و محمـول و کیفیـت علیـت    ۀ برخی افراد در تصور رابط



۷۶   ۱۳۹۶، اسفند ۲۴۳معرفت، سال بيست و ششم، شماره دوازدهم، پياپي  

 
 

ۀ مطابقـت یـک قضـی    ،طـورکلی  موضوع براي حمل بر محمول و به
شوند و بـه خـوبی نسـبت بـه آن      شکل میگرفتار م ،بدیهی با خارج

تنها راهی کـه بـراي تفهـیم     ،صورت در این .توانند تنبه پیدا کنند نمی
ماند این است که به کمک اسـتقراء   بدیهی باقی میة صدق این گزار

مصادیق این گزاره، صدق آن را به چنـین شخصـی تفهـیم    ۀ و عرض
پـس از   .شـود  میو روشن است که استقراء نیز منتهی به حس کنیم، 

  نیز معرفت یقینی و عقلی بر معرفت حسی توقف دارد. نظراین 
کـه مبـادي برهـان را جـز از طریـق      بجاست آوري این نکته یاد

یـرا  د؛ زتوان به مرز باور رسـان  مصادیق محسوس نمیۀ استقراء و ارائ
کـرد  برهـان اقامـه   آنها  توان بر دیگر نمی ،مبادي برهان چون مبدأند

اي  کسی که رابطـه سبب، به همین  .)330ص، 1382ی، دیوان: (ر.ك
ـ   ل شدهیبدیهی از ذهنش زا  ،مصـادیق حسـی  ۀ باشد، فقط باید با ارائ

مثال، هنگامی کـه معلمـی    برايصدق آن گزاره را به او تفهیم نمود. 
هاي بدیهی ریاضی و یا طبیعی را به کودکان دبسـتانی   هبخواهد گزار

، با بازي و برخی اداهـایی کـه   ر کردهی را حاضیتفهیم کند، باید اشیا
بـه همـین    .ها را به کودکـان تفهـیم کنـد    صدق آن گزاره ،آورد میدر

موضـوعات علـوم را   گامی که بخواهیم اولین عوارض ذاتی هن سبب،
به دیگران تفهیم کنیم، ابتدا باید از طریق حس، مصـادیقی را نشـان   

اهیم عقلـی و  دهیم و سپس از طریق آن امور محسـوس، بـه انتـزاع مفـ    
ـ  آن موضـوع از      ـثالً انتزاعی دست یابیم. تفاوتی هم در این زمینه کهـ  م
مفارقات باشد یا غیرمفارقات، وجود نـدارد. در هـر صـورت، بایـد ابتـدا از      
ـال،   طریق حس با اولین عوارض ذاتی موضوعات علوم آشنا شد. براي مث

اسـت   ـ که موضوع علم هندسـه » کم متصل«براي درك عوارض ذاتی 
ـ ابتدا باید مثلث و سطح و سایر عوارض ذاتی کم متصـل را بـه دیگـران    

ـینا،   نشان داد تا بتوان از این مصادیق، مفاهیم عقلی را انتزاع نمـود (ابـن   س
  ).63هاي برهان شفا، جلسه ؛ مصباح، درس220، ص3ق، ج1405

  تصورات عقلیاز عقل ة کیفیت استفاد
  »عقلی«و  »حسی«الف) تفاوت مفهوم 

 هـیچ  و نیسـت؛  محسوس معقوالت، از چیزى گوید: هیچ می سینا ناب
 شـود،  مـى  واقع حس معرض در کهنظر  آن از محسوسات، از چیزى
 أمبد حس هرچند نیست، عقل ادراك معرض در یعنى نیست؛ معقول
 و محسـوس  انسـان  دربـارة  ،مثالً ؛است معقوالت از بسیارى حصول
 محسـوس  هـاى  انسـان  از هریـک  در حس: یمیگو مى معقول انسان

 و اعضـا  اجزاي در معینى وضع و کیفیت، از تىأهی بزرگى، از اى اندازه
 تـک  تـک  در را احـوال  ایـن  حس همچنین. یابد مى مکان در وصفى
 همـان  کنـد  مى درك حس آنچه یا حال. یابد مى نیز ها انسان اعضاى
 محسـوس  انسانۀ الزم هرچند ،معقول انسان یا است، معقول انسان
 ،دیگـر  سـوى  از. اسـت  محسوس این از غیر چیزى ولى است،بودن 
 نـزد . است فیه مشترك یکسان نحو به معقول انسان که است روشن
 اینجـا  در و اسـت،  انسان عمرو که گونه همان ؛است انسان زید عقل،
 ؛نیسـت  فیـه  مشـترك  محسوس انسان اما. دارد جریان مطلق توافق
 از جـز  محسـوس  و ،نیسـت  مشترك آن وضع و کیفیت و مقدار زیرا
  .شود نمى واقع محسوس طریق این

 از خیـال  در شـده  حاصـل  تصـور  همـان  معقول انسان ،بنابراین
 کند مى درك را آن حس آنچه ،طورکلى به و .نیست محسوس انسان
 درك را آن عقـل  که نیست همان نیز .نیست مشترك انسان حقیقت

 بررسـى  را انسـان  بـودن  معقول کیفیت اینک. بالعرض مگر کند، مى
  :گوییم مى ،کرده

 ملحـق  آن بـه  خـارج  از که شرایطى از معقول انسان است الزم
 و معـین  کیفیتـى  ،معـین  اى انـدازه  داشتن مانند ؛باشد مجرد ،شود مى

 کـه  اسـت  معقـولى  طبیعـت  معقول انسان بلکه ،معین مکان و وضع
 کـه  باشـد  مکـانى  و وضع و کیفیت و مقدار هر معروض دارد آمادگى
 حـد  اگـر  و. اسـت  خارجى وجود قلمرو در انسان بر عروضآنها  شأن
 الزم داشـت،  اقتـران مانند آن  و وضع و تقدیر با عقل در انسان تصور
 انـدازه  پس. باشد مشترك تقدیر و وضع آن در انسانى هر که آمد مى
 ملحـق  وى بـر  انسان به ة مختصماد حیث از صرفاً مکان و وضع و

  .شوند مى
 عقـل  در خـود  حـد  بـا  که حیث این از انسان که شد روشن پس

 از ناشـى  تجـرد  این و است مجرد آن لواحق و ماده از شود، مى تصور
 انسـان  بلکـه  ،نـدارد  راه آن به حیث این از حس و است؛ عقل تجرید
اسـت   آمیختـه  غریـب  لواحـق  بـا  کنـد،  مـى  درك را آن حس وقتى
  .)314- 312، ص1373همو، ؛ 221- 220، ص3ج ق،1405سینا،  (ابن

اي که در اینجا الزم است که به آن اشاره شـود ایـن اسـت     نکته
بدین معنا که  ؛بودن را مستلزم غیرمادي بودن گرفته کلی سینا ابنکه 

و  ،یـابیم  کنیم، آن را کلّی مـی  وقتى ما چیزى را در عقلمان تصور مى
تحقـق   ة خارجى ممکن نیست بدون عوارض شخصـی حال آنکه ماد

، و مجرد اسـت  يفهمیم آنچه در عقل است امر پس مى .باشد داشته
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جزئى و به  ندارد، امري کلى است. اما مادیات چون عوارض شخصی
گرایشـی در   أانـد. ایـن امـر منشـ     ، متشخصۀ عوارض شخصیوسیل
ء گویـا   اصالً عقلى بودن یک شىاینکه   و آناست، مشاء شده ۀ فلسف

د بودن با کلى بودن مسـاوى  و گویا مجر ،با کلى بودن مساوى است
ء مادى  چون شى ؛یعنی هرچه کلى است باید حتماً مجرد باشد ؛است

  همیشه متشخص به عوارضِ شخصی است.
بـه  ـ تا استفاده کردن از کلیـت   است همین سخنان موجب شده 

در   براي اثبات موجود مجرد و نیز تجرد یک شـیء ـ   عنوان حد وسط
یعنـی چنـین اسـتدالل     ؛ان یافت شودهاي دیگر ها و نوشته بین گفته

تواننـد کلـی    و مادیـات نمـی   ،اند ی داریم که کلییکنند که ما اشیا می
انـد و   ادراکات ما کلـی  :گوید . و یا میپس از آن اشیاء مجردند .باشند

نیز در  سینا ابن .پس ادراکات ما مجردند .توانند کلی باشند مادیات نمی
یابـد   آنچه را عقل مى :گوید مى ،به همین استدالل اشاره کرده ،اینجا

از  گویا معقولیت بـا تجـرد   .پس کلى است .خصوصیت شخصی ندارد
نبـود،   وقتى عـوارض مشـخص   و استهمراه عوارض و مشخصات، 
  ).63هاي برهان شفا، جلسه  ، درس(مصباح کلى و معقول خواهد بود

  ز مفاهیم محسوسب) کیفیت انتزاع یک مفهوم معقول ا
 :کنـد  موجودات را به دو قسم تقسیم می ،بندي در یک تقسیم سینا ابن

  الذات. الذات و دیگري موجودات معقول  موجودات محسوس
 و اسـت،  معقـول  ذاتـاً  وجـود  نظر از که آن: اند قسم دو موجودات

 ذاتـاً  وجـود  نظـر  از که آن اما. است محسوس ذاتاً نظر وجود از که آن
 ذاتـاً  و ندارد، را ماده لواحق و ماده که آن :از است عبارت است معقول
 ،گیـرد  قرار عمل آن تحت که نیست عملى محتاج زیرا ؛است معقول

 آنچه اما. باشد محسوس که نیست ممکن البته و ،شود معقول گاه آن
 بـوده،  غیرمعقـول  هستى، نظر از ذاتش است، محسوس ذاتاً وجود نظر از

 معقـول  کـه  گیرد مى نظر در نحوى به را آن عقل لیکن است. محسوس
 .کند مى تجرید ماده لواحق از را آن حقیقت عقل زیرا گردد؛ مى

 صـورت  یـک  حـس  توسط معقوالت تصور: یمیگو مىهمچنین 
 تحویـل  کـرده  اخذ را محسوسات هاى صورت حس اینکه آن و دارد،
 قـرار  ما نظرى عقل فعل موضوعات ها صورت این .کند مى خیالة قو
 هـاى  انسـان  از شـده  اخـذ  کثیـر  هـاى  صـورت  ،اینجـا  در. گیرند مى

 عـوارض  نظـر  از را هـا  صورت این عقل و آید، مى وجود به محسوس
 اعضاى هیأت و کیفیت و رنگ مختص را زید مثالً، یابد؛ مى گوناگون

  .کند مى دریافت آن غیر مختصاتی با را عمرو و یابد، مى خاص
 ؛گـذارد  مـى  کنـار  راآنها  و پردازد مى عوارض این به عقل سپس

 بـه اینکـه   تا اندازد، مى دور و کند مىجدا آنها  از را عوارض این گویى
 تحصـیل  را آن و برسد، ،نیست بردار اختالف که ،آنها مشترك معناى
 تفتـیش  خیـالى  موجودة دربار عقل که چیزى اولین. کند تصور ،کرده
 و الزم را عـوارض  از بعضـى  و اسـت،  آن ذاتیـات  و عوارض کند مى

 مجتمع کثیر معانى تک تک سپس و ،یابد مى الزم غیر را دیگر بعضى
  .کند مى اخذ ذاتاً را آن و کرده منفرد را خیال در

عقـل  و کنـد،  مـى  اعطا نفس به را معقول غیر مختلط امور حس 
 گردانـد،  معقول ،ساخته جدا راآنها  عقل وقتى. سازد مى معقول راآنها 
 صـورت  بـه  را بعضـى  .کنـد  اعمـال آنهـا   بر را ترکیب انواع تواند مى

 ترکیب ـ  رسم و حد مانند ـ  رساند مى را شى معنى که ،خاص ترکیب
، 3ق، ج1405سـینا،   نجازم. (اب ترکیب صورت به را بعضى و کند؛ مى
  .)316- 314، ص 1373همو، ؛ 221- 222ص

  اصالت عقل یا حس در تصورات
نقش حس در تصـورات،   ةدربار سینا ابنشاید با خواندن عبارات قبلی 

از اصـالت حـس در    سـینا  ابـن این مطلب به ذهـن خطـور کنـد کـه     
در عین حال که حس را منشـأ انتـزاع   وي  اماکند.  تصورات دفاع می

در برخـی از   .ولی حدود آن را رعایت کـرده اسـت   ،دانست میمعقول 
ت مبـدأ بسـیاري از معقـوال    : حـس گفتهمین عباراتی که ذکر شد، 

ـ  نه تمام آنهـا  ،است اي یـا در جـ  . )220، ص3، جب1375سـینا،   ن(اب
دهـد: حیـوان نـاطق از نـوع      ، این مطلب را چنین توضـیح مـی  دیگر

کـه در ابتـدا عقـل     ،ایـن قـوه   .شود غیرناطق با قوه عاقله متمایز می
معقوالت اکتسابی این قوه از  .ذاتاً واجد معقولی نیست ،هیوالنی است

شوند: یکی با الهام و فیض الهـی و بـدون تعلـم، و شـامل      میدو راه وارد 
ـین   «یـا  » الکل اعظـم مـن الجـزء   «معقوالت بدیهی نظیر  اجتمـاع نقیض

باشد. دیگري از راه حس است؛ یعنی از حـواس شـروع    ، می»محال است
ـنس   شده تا تمییز ذاتی و عرضی و مشترکات و امتیازات و سپس انتزاع ج

یابـد.   تشکیل قضایا و اقیسـه و حـدود پایـان مـی    و فصل ادامه یافته و با 
ـین    دسته اول از راه حس یا تجربه نیست؛ زیرا حس و تجربه منتج بـه یق

  ). بنابراین:169- 168ق، ص1400سینا،  نیست. (ابن
و راه دیگر فیض  ،هاي حصول کلیات است حس یکی از راه ،اوالً

» عقـول ثـانی  م«ها را اصطالحاً و الهام الهی است که مفاهیمی که آن
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ـ  القـوة  هـذه  و« :روي، گفت . بدینکند عاقله القا می ةبه قو ،نامند می
 الحـس  مـن  تسـتفید  المعانی ـ قد  هذه تتصور اي القوة العقلیۀ ـ التی 

  .)169(همان، ص» عقلیه صورا
 ةولی قـو  ،چند حواس در استنباط صور کلی، معین عقلند، هرثانیاً

چـه در تصـور و چـه در     ،عاقله در تصویر این معـانی و ترکیـب آنهـا   
  .محتاج حواس نیست و خود مستقل است ،تصدیق
که بـه  ، ولی بعد از آنعقل در ابتدا محتاج حس و خیال است ،ثالثاً
همین قـواي   ،نیاز شده از استخدام این قواي نازله بی ،ل شدیکمال نا

با  ،آنها را به کناري نهادهروي،  . بدینشوند معین صارف و مانع او می
کـه بـراي رسـیدن بـه      گونـه  همـان  ؛دهـد  مسیر مـی  ۀپاي خود ادام

مقصدي نیازمند وسیله و مرکبی هستیم و بعد از وصـول بـه مقصـد،    
  ).224- 223، ص 1376شود (فعالی،  وسیله مانع میهمان 

 اي با اشـیاي  م هستند که هیچ رابطهدیگري از مفاهی ۀدست ،رابعاً
حاالتی کـه   ؛کنند بلکه از حاالت روانی حکایت می ،وس ندارندمحس

مانند مفهـوم تـرس،    ؛شوند درونی درك میۀ با علم حضوري و تجرب
احساسـات  گونـه   ایناگر ما  ،محبت، عداوت، لذت و درد. بدون تردید

توانستیم مفاهیم کلی آنها را درك کنـیم.   درونی را نداشتیم هرگز نمی
نیسـت   چنـین و نیست، قید و شرط  عقل از حس بی ةاستفاد ،بنابراین

چند هـر کلـی مسـبوق بـه     ، هرکه هر معقولی مسبوق به حس باشد
هـر مفهـوم عقلـی نیازمنـد ادراك شخصـیِ       روي، بدینجزئی است. 
 ،کند اي را فراهم می انتزاع مفهوم ویژه ۀادراکی که زمین ؛سابقی است

لـم حضـوري و   عگـاهی هـم   ادراك حسی، و گاهی و این ادراك در 
در پیدایش مفاهیم کلـی عبـارت    است. پس نقش حسشهود درونی 

فراهم کردن زمینه بـراي یـک دسـته از مفـاهیم مـاهوي و       :است از
کند  می عقل ایفا مفاهیم کلّی ۀبس، و نقش اساسی را در پیدایش هم

  .)230- 226، ص1 ، ج1392، مصباح: (ر.ك
شـناختی حسـیات    در بحث ارزش معرفت سینا ابناز سوي دیگر، 
ها مفید یقین بالمعنی االخص نیستند. با توجه بـه   گفت که این گزاره
سـو، حسـیات را    ، ازیکسینا ابنشود شخصی مانند  این نکته، مگر می

یقینی نداند، و از سوي دیگر، بخواهد تمام علوم و معارف ما را به حس 
» ت یقینیمعرف«برگرداند؟! اگر اینچنین باشد، اساساً چیزي به عنوان 

  اراده نکرده است. سینا ابننخواهیم داشت، که چنین چیزي را قطعاً 
  توان چند نتیجه را استخراج کرد: می ،با توجه به مطالب پیشین

براي عقل اصالت قایل اسـت و آن را فـرع حـس یـا بـه       سینا ابن) 1

داند، تا صـورت حسـیِ    تعبیر دیگر، کلیات را همانند سکۀ ساییده شده نمی
نازل باشند، بلکه عقل خود مستقل بوده داراي تصـویر معـانی، ترکیـب و    
  تألیفات کلیات و جنس و فصل است، چه در تصورات و چه در تصدیقات.

غیـر از   ،اي دیگـر از معقـوالت   دیگر، ذهن واجـد دسـته   ز سويا
 ها در شناخت جهان بیش از حسمعقوالت اولی است که اگر شأن آن

 »معقول ثانی فلسـفی و منطقـی  « نام اینها. نباشد کمتر از آن نیست
 ،ه مشـاهده شــد کـ  چنـان  .)220، ص3ق، ج1405سـینا،   (ابـن  اسـت 
وضـع را  و مفاهیم منطقی مانند مفهوم قضیه، قیاس، حمـل،   سینا ابن

کـه مفـاهیم   دانسـت؛ یعنـی بعـد از آن    ماهیات مـی از عوارض ذهنی 
هنـی  ایـن مفـاهیم در ذهـن داراي خـواص ذ     ،ماهوي به ذهن آمدند

. همچنـین ذهـن   است: از معقوالت ثانیه منطقیشوند که عبارت  می
یعنی معقوالت ثانیه  ؛تواند با دیدگاه و مقایساتی به مفاهیمی دیگر می

که عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است، دسـت یابـد    ،فلسفی
گونـه مفـاهیم    ها را فیض و الهـام الهـی دانسـت. ایـن    این سینا ابنکه 

در پیدایش آنها نقشی مستقیم ندارد و تنهـا موضـوع   اند و حس  عقلی
، کار گونه مفاهیم باالصاله ، وگرنه ساختن و پرداختن اینکند تهیه می

توانـد   مـی  ،روست که عقل بعد از نیل به این امـور  عقل است و ازاین
  نیاز گردد. نردبان حس را عقب زند و از آن بی

دیـده شـد، از جملـه     سـینا  ابـن اگر احیاناً تعابیري مخـالف از  ) 2
 و المحسوس ء بالشی اإلحساس إلّا لیس و للنفس، هو إنّما: اإلدراك«

شـود و   وجه آن روشن می ،)23ق، ص1404سینا،  (ابن»  عنه االنفعال
معناي عبارت فوق این است که کلیات و امـور عقلـی    :توان گفت می

کـه فرمـود:    چنـان  هسـتند؛  شروع حـس  ۀنقط ،به حس منتهی شده
یـا اینکـه ادراك    ،)82(همـان، ص »  الحس هو لألشیاء معرفته بدأم«

منحصر ـ    جسمانی داشتن ۀبه معناي مادي بودن یا مقدمـ   جسمانی
تعلیـل بـه انفعـال     ،که در ادامـه است شاهدش این و در حس است، 
  .)255- 252، ص1376: فعالی، کرده است (ر.ك

  ) نقش حواس در تصدیقات2
نقـش حـواس در تصـورات (کیفیـت     ة دربـار آنچه تاکنون گفته شد، 

 .مندي عقل از مفاهیم حسی براي تحصیل تصورات عقلی) بـود  بهره
منـدي عقـل از    به نقش حواس در تصدیقات (کیفیت بهـره  ،در ادامه

  پردازیم: تحصیل تصدیقات عقلی) می مفاهیم حسی براي
 صـورت  چهـار  ،حس توسط معقوالت گوید: تصدیق می سینا ابن
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  .تجربه با چهارم و استقراء؛ با سوم جزئى؛ قیاس با دوم بالعرض؛ اول: دارد
  دهیم: انه را توضیح میتک این موارد چهارگ اینک تک  در ذیل،

  الف) اکتساب بالعرض
 از مجـرد  و معقـول  مفـرد  معانىاینکه  از است عبارت است بالعرض آنکه

ـیم،  کـه  نحوى به خیالى، و حسى اختالط  و شـوند  کسـب  حـس  بـا  گفت
 از بعضـى  ترکیب و دیگر، بعضى ازآنها  از بعضى جداسازى به عقل سپس
 عقـل  فطرى احکامآنها  از بعضى در آن از پس. بپردازد دیگر بعضى باآنها 
 اول قسـم  امـا . کند مى کار برهان با عقل دیگر،  بعضى در و آید مى کار به
 بـر  کننـده  افاضـه  و صانع نور به عقل اتصال با عقل، کارکرد نوع دو این از

 حالـت  از را عقـل  و شـود  مـى  نامیده »فعال عقل« ـ که طبیعت و ها نفس
ـیکن . گیرد مى ـ صورت   آورد درمى بالفعل حالت به بالقوه ـین  هرچنـد  ل  چن
  .آن بالذات مبدأ نه است، آن بالعرض مبدأ حس اما است،

 اوسط حد به آن در عقل که است آن نوع دو این از دوم قسم اما
 آن با شده تصدیق معقول شد، حاصل اوسط حد هرگاه و برد، مى پناه
 این. بودند شده کسب آن با اولیات که شود مى کسب اى قوه همان با

  .است چهارگانه وجوه از وجه یک

  ب) اکتساب از طریق قیاس جزئی
 اسـت  صـورت  این به شود مى حاصل ىئجز قیاس طریق از آنچه اما
 از اشخاصـى  و دارد، وجـود  جنسة دربار کلى حکم یک عقل نزد که
 حسـى  ادراك آن از عقـل  و شـوند،  مـى  حسى ادراك ،جنس این نوع

 ،کـرده  حمل نوع بر را حکم آن و نماید  می تصور را آن نوعی صورت
  .کند مى کسب ،نبود قبالً که را معقولى

  ج) اکتساب از طریق استقراء
 کـه  اسـت  صـورت  ایـن  بـه  شـود  مـى  کسب استقراء طریق از آنچه

 و. نیسـت  روشـن  عقـل  براى مذکور طریق از ابتدا از اولیات بسیارى
 آن بـه  کلـى  اعتقاد یافتن براى عقل شود، استقراء آن جزئیات هرگاه
 در را کلـى  اعتقـاد  جزئـى،  حسـى  اسـتقراء  آنکه بدون شود، مى متنبه
 دواینکـه   ماننـد  ؛سـازد  مى متنبه را عقل فقط بلکه کند، ایجاب اینجا

 تقسـیم  را ءشـى  آن هسـتند،  غیرممـاس  خود که ،ء شى یک مماس
 آن جزئیـات  وقتى اما ،نباشد ثابت نفس در بسا چه امر این و .کنند مى

  .کند مى پیدا اعتقاد آن بر ،شده متنبه عقل شوند حسى ادراك

  د) اکتساب از طریق تجربه
 کـه  اسـت  صـورت  ایـن  به شود، مى کسب تجربه طریق از که آنچه
 اسـتوارتر  اسـتقراء  از البته و است، استقراء و قیاس از مخلوطى تجربه
 از آنچـه  دربـارة  بلکـه  ،آیـد  نمى کار به صرف اولیات در تجربه. است
 اسـتقراء  ماننـد  تجربـه . آیـد  مـى  کـار  به ،شود مى کسب حس طریق
 تولیـد  یقینـى  کلـى  علم جزئیات، بررسىلحاظ  از استقراء زیرا ؛نیست
 تولیـد  علمـى  چنـین  تجربـه  اما. دهد مى تنبه گاهى هرچند کند، نمى
 نـوع  یـک  از اشـیایى  کسـى  که است این مانند تجربه بلکه ؛کند مى
 حـادث  انفعـالى  یـا  فعـل آنهـا   در که کند مى حس و بیند مى را واحد
 ایـن  که کند مى حکم عقل ،شود تکرارزیاد  جریان این وقتى. شود مى
 دوام اتفـاق  زیـرا  ؛نیسـت  اتفـاقى  وبوده  ذاتى دیگرى و آن براى امر

 و »کنـد  مـى  جـذب  را آهن مغناطیس سنگ: «حکم این مانند ؛ندارد
 حالـت  از چیزى اگر است طور همین. »است صفراء مسهل سقمونیا«

 آن بـه  دیگر چیز وصول یا دیگر، چیز با اقتران خاطر به ،خود طبیعى
 پـس . شود حادث خود خودبه تمییز این که پذیرد نمى عقل شود، خارج
 چیـز  آن بـا  کـه  است چیزى همان تغییر سبب که کند مى حکم عقل
 .پذیرد تکرار اگر خصوصاً است، کرده پیدا اتصال متغیر

 تولید ما براى را بسیارى علوم حس، طریق از چهارگانه انواع این
 تجربه در و آنهاست؛ از یکى تجربه است، بسیار علوم مبادى .کنند مى

 ما اختالف بر که قیاسى آمیزد، مى هم به عقلى قیاس با حسى استقراء
  .ندارد دوام است بالعرض که آنچه و. است مبتنى بالعرض ما و بالذات

 ،حـس  از تصدیقى علم در عقلة استفاد مختلف انحاي است این
 فاقـد  را حسـى  هرکس ،بنابراینداریم.  خاطر دراکنون  آنچه حسب به

 شـود  نمـى  محسوب علم حس خود هرچند ،است فاقد را علمى باشد،
  .)319ـ316، ص 1373همو، ؛ 224ـ222، ص3ج ،ق1405 سینا، (ابن

  سینا گرایی ابن واقع
گراست یا خیـر؟ اگـر    یک واقع سینا ناببا توجه به مباحث گذشته، آیا 

  گرایی اعتقاد دارد؟ گراست، به چه نوع واقع واقع
که  ،نشان داد مفاهیم نظري سینا ابنکه مالحظه شد،  گونه همان

هاي مشاهداتی مـا هسـتند.    شان دادههآوریم، خواستگا دست می هما ب
آورید، نـاظر   بنابراین، مفاهیمی را که شما از مشاهداتتان به دست می

دهند. بسـیاري از   به مشاهدات هستند و مشاهدات شما را گزارش می
گیري مفـاهیم   ، مشکل شکلءفیلسوفان علم نتوانستند مشکل استقرا
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معقـوالت) و همچنـین   : گـوییم  به آنها مـی  کلی (مفاهیم کلی که ما
: ، گفتنـد روي . بـدین گیري آنهـا را در علـم پیـدا کننـد     شکلسازوکار 
 گفت آن منشـأ حـدس اسـت    می  پوپرغیر از مشاهدات دارد.  منشأي

(صـادقی،   اسـت  جامعـه  :گویـد  مـی  کوهن .)49، ص1381(گیلیس، 
اجتمـاعی   هـاي  مپارادای :گویند ها می دان هرمنوتیک. )170، ص1394

رو، این  زاینا .)104، ص1391(بلیکی، است  ها) ت(عامل تاریخی سن
کننـد،   گیـري مفـاهیم را حـل    ستند مشکل شکلفیلسوفان علم نتوان

  سراغ مجاز و ره افسانه زدند. .رفتند
بـه ایـن معنـا، یـک     » معرفت علمی«، سینا ابنهمچنین در نظر 
ـ ها  نظریه .معرفت استقرایی است آنهـا  ه مشـاهدات و تکـرار   وابسته ب
 سـینا  ابنپذیر هستند.  هاي شما ابطال فرضیه ،هستند، اما در عین حال

 باید مواظب باشیم که از اخذ امر بالعرض مصـون نویسد:  میکه  آنجا
هاي ما ـ به    ه دارد که احتماالً فرضیهباشیم، دقیقاً به همین نکته توج

م ـ  بـالعرض نـداری  ما هـیچ اطمینـانی از عـدم اخـذ امـر      آنکه خاطر 
 مسئلهاحتماالتی در علت آنکه به  ،دیگر پذیر هستند. به عبارت ابطال

ایـم رصـد    ها را ما نتوانسته هایی هست که آن حالت وجود دارد، حالت
اي همـواره توسـعه    این احتماالت با پیشرفت ابزارهاي مشاهده .کنیم

دربـارة   ناسـی  ابنهاي  یعنی بخشی از علت اینکه تحلیل ؛کنند پیدا می
سـی پیـدا   رآمد، این بود که ما به ابزارهایی دستاجسام، خطا از آب در

 ةدهـد، دایـر   کردیم که آن ابزارها وقتی شیء را بـه مـن نشـان مـی    
در ـ مـثالً   ـ چیزهـایی را    ،کند. در واقع احتماالت هم افزایش پیدا می

امتـداد در اثـر    ةبینیم ـ بـه عنـوان احتمـال پدیـد      این میله فلزي می
گرایـی   را ببیند. بنـابراین، واقـع  آنها  توانست نمی سینا ابنحرارت ـ که  

شـود؛ در عـین حـال کـه      تثبیت می سینا ابننیز به این شکل در نظر 
گرایی انتقادي (در زمینـه   گرایی ایشان جزمی نیست؛ همانند واقع واقع
کــه در ، )65- 47، ص1393نیـا،   ائمی، ر.ك: قــگرایــی انتقـادي  عواقـ 

 و کننـد  تعبیر می »گرایی علمی واقع«هاي علم متأخر، از آن به  فلسفه
  زمی است.جگرایی غیر یک واقعیت

  ) اکتساب از طریق تواتر ه
ی دیگـر  اشاره شده است، اما یک برهانقبلی در کتاب نمونۀ چهار به 

آن را در  سـینا  ابـن کـه   ،شناختی حواس از کارکردهاي مهم و معرفت
اسـت.   »مقـدمات متـواترات  «، تـأمین  ود ذکـر کـرده  خ رسائلکتاب 

قضایایی هستند که نفس به خـاطر کثـرت شـهادت یـا      »متواترات«

، ص 2، ج 1953سـینا،   کنـد (ابـن    نسبت به آنها یقین پیدا مـی  ،اخبار
ماننـد مجربـات مبتنـی بـر قیـاس       ،حصول یقین در متواترات ).130

طی آنها بر کذب عادتـاً  که توا ،را تعداد زیادياین خبر عقلی است، و 
اند؛ و هر چیزي که تعداد زیادي که تواطی آنهـا   خبر داده ،محال است

صادق اسـت. پـس ایـن خبـر      ،بر کذب عادتاً محال است، خبر دهند
  هستند. متواترات نیز متکی به حس ،بنابراین صادق است.

  عقلیسینا دربارة ادراکات  ابننقد و بررسی سخنان 
 .در ارتباط با ادراکات عقلی، خـالی از اشـکال نیسـت    سینا ابنسخنان 

ۀ تجرید؛ ب) ناکافی بـودن نظریـ  ۀ : الف) نظریها عبارتند ازبرخی از آن
ۀ تجرید در کیفیت انتزاع مفهوم کلیِ منحصر به فـرد؛ ج) نقـد نظریـ   

شناختی  هاي معرفت  تشخص ماهیت؛ د) خلط بین جنبهة تجرید دربار
 ) مسکوت ماندن کیفیـت انتـزاع   ؛ هسینا ابنشناختی در کالم  و هستی

ت موضـوعا تک ایـن   طرح تک. سینا ابنالذات در کالم  مفاهیم معقول
سینا  ابن سخنان بررسی و از حوصلۀ این نوشتار خارج است (براي نقد

؛ 289- 284ص، 1395امیـري،   سلیمانی: عقلی، ر.ك دربارة ادراکات
بـه نقـد و   فقـط   ،جادر این). 64هاي برهان شفا، جلسه  مصباح، درس

ر وجهی که تصدیق معقـوالت توسـط   چهابررسی چهار وجه مذکور (
 ،بالعرض، با قیاس جزئی، با استقراء :آن چهار وجه بود ۀبه وسیل حس

  ازیم:پرد میسینا  نابو با تجربه) در کالم 

  و نقد آن سینا ابنچهار وجه مذکور در کالم 
 ـ  تصدیقات بیـان کـرد   دربارة سینا ابنکه را قسم اول از چهار وجهی 

این همان کمکى است که حـس بـه عقـل    گفت: که خود ایشان هم 
. شـود  در تصورات و بالعرض به تصدیقات نسـبت داده مـى  ـ کند   مى

، بلکه امرى است بالعرض (مصـباح  ،نیست پس این یک وجه مستقل
  .)64هاي برهان شفاء، جلسه  درس

 ،شـود  ى ما حاصل مـى با قیاس جزئى براگفت: اما قسم دوم که 
عقل حکمـى بـراى    :شما فرمودیداست که: جاى سؤال  ،در این بیان

 .کنـد  براى نـوع آن ثابـت مـى    ،یک جنس دارد و بعد به کمک حس
؟ شـما فـرض   است دست آورده هحال این حکم کلى را عقل از کجا ب

 کردید که ما یک حکم کلى براى جنس حیـوان داریـم و آن عبـارت   
آیـا قبـل از اینکـه مـا انـواعى را و       .»دن حیوانحساس بو« :ست ازا

ایـن   ،جنسى را درك کنیم و بفهمیم که این از ذاتیات آن انواع اسـت 
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  ست؟ا دست آمده یا این حکم از جاى دیگري ه حکم ب
و فـرض   کرده،نظر  البته این اشکال مهمى نیست و از آن صرف

در  حـال  .علم داریـم  ،کنیم که به یک حکم کلى براى یک جنس مى
کند؟ حس موجب شد که من زیـد و   ما چه کمکى مىه اینجا حس ب

شد براى اینکه مفهوم انسان را  اي عمرو و بکر را ببینیم و این مقدمه
کمـک حـس    ،تـا اینجـا   .میاز آنها به عنوان نوعى از حیوان درك کن

مـا بتـوانیم   اسـت  یعنى تا حس موجب شده  ؛همان کمک اولى است
  دست آوریم. هیک تصور و مفهوم کلى ب

شـود   ایـن موجـب مـى    .پس هنوز مربوط به تصـدیقات نیسـت  
بـه   ،حکمى را که من براى جنس به عنوان یک حکم تصـدیقى دارم 

آیا در نسبت دادن حکم جـنس بـه نـوع حـس      .نوع هم نسبت دهم
انسان نـوعى از حیـوان   «که را اگر این ادراك  ،تأثیر دارد؟ بدون شک

آوردم، بـاز همـین قیـاس     ت مـى دسـ  همن از طریق دیگرى ب» است
کـه بـراى   شد که انسان نوعی از حیوان اسـت و حکمـى    تشکیل مى

 ،ش هم ثابت است. پس حکـم حسـاس  جنس ثابت است، براى نوع
ایـن   .براى نوع آن هم ثابـت اسـت   ،که براى جنس انسان ثابت بود

پـس حـس اینجـا چـه      .شـود  قیاس است و فقط با عقل حاصل مـى 
از اینکه حس براى من مقدماتى فراهم کرده ؟ غیر است کمکى کرده
ـ دست آورم، کار دیگرى نکرده و ایـن هـم     هرا ب »انسان«که مفهوم 

برگشت به همان مطلب در وجه اول است که حـس بـراى   ـ در واقع  
وجـه و   ،کند. پس ایـن کمـک   تصور مفاهیم کلى به عقل کمک مى

ى هـم  یین جاآن، در چن ةالبته جاى استفاد .اى نیست حده مالك علی
  .)64هان شفاء، جلسه هاي بر ، درسهست (مصباح
که وقتى است. مطرح کرده  سینا ابنکه  ،استقراء جزئى ۀاما مسئل

شود که ایـن حکـم بـراى     بینیم، عقل متنبه مى ما موارد جزئى را مى
کند به اینکـه عقـل آن    کلى ثابت است. در اینجا هم حس کمک مى

اگـر مـا مفهـوم آن قضـیه را      .کند کلیه را درست تصور ۀمفهوم قضی
پس نقشى که  .تصور کنیم، حکم آن برایمان ثابت است بتوانیم دقیقاً

در اینجا حس دارد مانند نقشى است که در مسائل هندسـى دارد کـه   
چیزى نیست جز اینکه ذهـن را بـراى    و این نقش ؛بیند اشکال را مى
نه اینکـه   ،ندک مستعد مى» مفهوم کلى عقلى«و » تصور«دریافت آن 

حـس تنهـا تصـور عقلـى را روشـن       .کنـد  حس به ما حکم اعطا مى
 ،کند و وقتى انسان تصور روشنى از موضوع و محمول داشته باشد مى

از حس، حکـم  گرفتن و آن قضیه هم بدیهى اولى باشد بدون کمک 

، تنبهى است براى عقل و کمکى  کند. پس استقرائى هم که گفت مى
دست آوردن  کمک حس در به «و برگشت آن به است براى تنبه عقل 
است، و این همان کمک و وجه اول است؛ یعنى » مفاهیم کلى عقلى

  دست آوردن تصورات کلى (همان). کمک حس به عقل در به 

 نفـی «قاعـدة   اسـاس  بر تجربی قوانین اعتبار بررسی
  »اتفاق
 کـه را  کمکـى  یعنى ؛است تجربه همان دارد، ربط تصدیقات به آنچه
ــ   الجملـه  فـی ــ   کنـد  مـى  عقل به تجربیات در کلی احکام در حس
 از مطلـب  آیـا  و ،بکند تواند مى کمکى چه اینکه اما .پذیرفت توان می

 ایشـان  خود هم دیگر جاهاى در که گفته ایشان که است قرار همین
 کـه  )231، ص 1ق، ج 1404سـینا،   (ر.ك: ابن ندا آورده هم دیگران و
 تجربـه  در آیا ،»نیست اتفاقى مىیدا و اکثرى امر« و »الیدوم القسر«

  ؟است این از غیر یا ،است همین مطلبهم 
آمده (براي نمونـه،   دیگران و سینا ابن بیانات در که صورتی به تجربه

  زیرا: نیست؛ توجیه قابل ، درس هشتم)،1، ج 1392ر.ك: مصباح، 
 مـى یدا و اکثـرى  امـر « یـا  و »الیـدوم  القسر« که براک این ،اوالً
  ایـن  در و غیربـدیهى،  و نظـرى  است اي مسئله خود ،»نیست اتفاقى
 حسـاب  بـه  ثـانوي  بـدیهیات  از خود کهرا،  تجربیات چگونه ،صورت

 بایـد  دلیـل  با و دانیم مى متوقف غیربدیهی و نظريۀ قضی بر ،آیند مى
 یـا  اکثـرى  اتفاق آیا نه؟ یا است ممکن دایمى قسرِ آیا که کنیم اثبات
  نیست؟ ممکن یا است ممکن دایمى

ـ  وقتى نه، یا ستجایی ه در اکثرى اتفاقِ که ادعا این ،ثانیاً رمیس 
 توانـد  نمـى  کسى و ،کنیم بررسى را نوع یک موارد بیشتر ما که است
 مشـاهده  را امـرى  و بررسـى  را ماهیت یک موارد بیشتر که کند ادعا
 مـا  آیـا  .»اسـت  محـال  اکثـرى  اتفاق: «بگویدبخواهد  تا ،است کرده
 در حکم این چون یمیبگو تا ایم کرده تجربه را دنیا رباهاى آهن بیشتر

 و قسـرى  شود مى معلوم پس ،گردد می مترتب ربا آهن بر مواردبیشتر 
 یـک  در حتـى ــ   کس هیچ! است؟ طبعى و ذاتى بلکه ،نیست اتفاقى
 تجربه بودن یقینی سرّ پس بکند. ىیادعا چنین تواند نمىـ  همنمونه 

 اثبـات  و احراز قابل اصغر نه ،اینجا در نیست. کبرا این و قضیه این به
مسـئلۀ   کـه  ،تجربـه  ۀمسـئل  در و ،اسـت  بدیهى و ضرورى اکبر نه و

 کـه  دیـدیم  خاصـى  شـرایط  در مـا  اگـر  اسـت،  طیشرا کردن کنترل
 مـا  اگـر  ،مثالًـ  آمد وجود ه ب خاصی عامل آمدن پدید اثر در اى پدیده
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 بـا  دیـدیم  و کـردیم  کنتـرل  را شرایط تمامى آزمایشگاهی محیط در
 قطع برق دو، آن شدن قطع با و آید مى وجود ه ب برق سیم، دو اتصال
 اسـت  کـافى  کنیم، آزمایش هم مرتبه یک ىیجا چنین درـ   شود مى
 هـیچ  بـدانیم کـه   همـین  یعنى ؛کنیم پیدا یقین اي رابطه چنین به که
ـ  که اى حادثه تنها و نیامده پدید محیط این در دیگرى ۀحادث  وقـوع  هب

 در نـور  اتصـال،  ایـن  حـدوث  بـا  و است سیم دو این اتصال پیوسته،
 چنـین  از رفـت؛  بـین  از نـور  دیدیم اتصال، قطع با و هشد پیدا المپ

 و ،دارد وجـود  نور پیدایش با اتصال این بین اى رابطه فهمیم مى ىیجا
 دیگـر  چیزهـاى  تمام و است حادثه دو بین فقط رابطه فهمیدیم وقتى
 جدیدى متغیر محیط در و دیگرى ۀحادث هیچ و اند ثابت خود جاى در

ـ  انفعال و اتصال همین بجز ـ  یقـین  اسـت  نیامـده  وجـود  هب  دسـت  ه ب
 ضـروري  اي رابطـه  ،المـپ  شـدن  روشن و اتصال بین که آوریم مى

 و نیسـت  چیزها این و کثرت و تکرار مرهون تجربه وگرنه دارد، وجود
 نیسـت  اکثـرى  و دایمـى  اتفـاق  یـا  و »الیـدوم  القسـر « مرهون نیز
  .کنند اثبات را تجربی مسائل توانند نمی امور این وشود  نمی

 صـغراي  کـه  اسـت  ایـن  کند مى ماه ب اینجا در حس که کمکى
 اتصـال  ایـن : «گویـد  مـى  مـا  بـه  حس یعنى دهد؛ مى ما  به را قیاس
 کـه  اسـت  ایـن  هـم  آن عقلـى  کبراي و بس، و همین ؛»شد حاصل

 ایـن  پیـدایش  أمنش شده واقع محیط این در که خاصی تغییر همان«
 در واسـت   نکـرده  تغییـر  دیگـرى  عامـل  هـیچ ؛ زیـرا  »گشته پدیده
 بوده نور پیدایش عامل اتصال همین که گیریم مى نتیجه ،صورت این
 هـم  عقل و ،دهد مى تشکیل را قضیه صغراي تجربه، در حس ،است
 یـک  و شود مى تشکیل قیاس یک و کند مى ضمیمه آن به کبرا یک
  .دهد نتیجه می یقینىۀ نتیج

 ایـن  از مهـ  عقلى احکام به حس کمکخصوص  در مسئله پس
  ).64برهان شفاء، جلسه هاي  ، درساست (مصباح قرار

  گیري نتیجه
 دانست که عقل به کمک حس، هایی می محسوسات را گزاره سینا ابن

روکه نتایج براهین و مبـادي محسوسـات    ازآن .کند آنها را تصدیق می
باید اموري کلی باشد و اختصاص به وقت و شخص و مکان خـاص  

ة و طبـق قاعـد  ا. دأ بودن امور حسـی را قبـول نکـرد   نداشته باشد، مب
، یقینی بودن آنها را منکـر شـد.   »تعرف الّا باسبابهاذوات االسباب ال«

، از نقـش  »سشـناختی حـوا   کارکردهـاي معرفـت  «ایشان در بحـث  

عقـل  گفت: که در تصدیقات  یقات نام برد.حواس در تصورات و تصد
به چهار صورت از مفاهیم حسـی بـراي تحصـیل تصـدیقات عقلـی      

  .تجربه با ؛ واستقراء با ؛جزئى قیاس با؛ بالعرض :گیرد کمک می
 ،رسـید  یمبهم به نظر مـ  سینا ابندر بحث تصورات، ابتدا کلمات 

از را در کنار سایر مطالـب وي   شفاءدر کتاب وقتی کلمات ایشان  اما
ماننـد بسـیاري از   او قرار دادیم، روشـن شـد کـه     هاي دیگرش کتاب

  به اصالت عقل در تصورات است. قایلمسلمان،  ۀدیگر فالسف
  بعامن  .......................... ................................ ................................   
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