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ابن سینا؛ فیلسوفی تجربهگرا يا عقلگرا؟


مصطفی مؤمنی
(نويسندة مسئول)

جهانگیر مسعودی
چکیده:

معرفتشناسي به مثابة يك دانش و شاخة علمي در فلسفه اسالمي مطرح نبوده است
ولي به فراخور مباحث وجودشناختي از مباحث ( به اصطالح امروزی) معرفتشناسي نيز
سخن ميگفتند .هر چند رويکرد عقلگرايي و تجربهگرايي دارای مالکهای چندی است
ولي قدر مسلم اين است كه اين بحث و تقسيم از مباحث جديد معرفتشناسي است و
چنين اصطالحاتي ،با رهيافت مطرح در معرفتشناسي ،در تفکر فالسفه اسالمي رايج
نبوده است .در عين حال اين مسئله در باب تفکرشان قابل طرح است كه بر كدام طريق
بودهاند :تجربهگرايي يا عقلگرايي؟ آنچه معروف و مشهور است اين است كه آنها
فيلسوفاني عقلگرايند و ابنسينا نيز چنين است .در اين تحقيق چهار مالک برای عقلگرا
يا تجربهگرا بودن بيان شده است -1 :وجود و عدم ادراكات فطری  -2به لحاظ ابزار
كسب معرفت  -7به لحاظ خاستگاه تصديق -2وجود و عدم تصديقات تركيبي پيشيني؛
سپس با مراجعه به عبارات ابنسينا ،عقلگرا يا تجربهگرا بودن دستگاه معرفتي وی را بر
اساس هر معيار بررسي كرده و در نهايت اين فرضيه را قوت بخشيده است كه ،نه بطور
كلي بلکه در اكثر مالکها وی به تجربهگرايي متمايلتر است تا عقلگرايي! لذا ميتوان
به جمع اين دو ديدگاه؛ يعني «اصالت عقل و تجربه» در تفکر ابنسينا رأی داد.
واژگان کلیدی :ابنسينا ،عقلگرايي ،تجربهگرايي ،معرفت فطری ،ادراک حسي.
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مقدمه
در باب شناخت و ادراک ،مباحث گوناگون ،فراوان و مهمي مطرح است؛ چرا كه بحث شناخت و
معرفت از مباحث مبنايي و اولين نقطه شروع برای يك فلسفه در توضيو و تفسير جهان است .فقط با
ادراكات انسان با جهان مواجه ميشود؛ لذا اگر ريشههای معرفت انسان روشن نشود و ارزش آن مورد
بررسي قرار نگيرد هيچ بحث فلسفي قابل طرح و بررسي نخواهد بود.
از دورة مدرن به بعد ،معرفتشناسي يکي از شاخههای مهم در فلسفه قلمداد شده است كه از ماهيت
و حدود و ثغور معرفت ،امکان شناخت ،راههای تحصيل معرفت ،ارزش ادراكات ،و  ...بحث ميكند و
قابليت اعتماد به ادعاهای معرفتي را ميسنجد ( Edwards, 1976: 8؛ هاملين. )1 :1374 ،
از مباحث مهم معرفتشناسي ،تقسيم فلسفهها و فيلسوفان به عقلگرا و تجربهگراست ( رک :هرمن
رندل )35 :1757 ،و همواره در تاريخ فلسفه اين سوال مطرح است كه در حوزة معرفت بايد بر كدام
طريق حركت كرد؟ به عبارتي ديگر آيا تجربهگرايي صحيو است يا عقلگرايي؟ و سؤال خاص اين
نوشتار اين است كه ابنسينا بر كدام ديدگاه است :عقلگراست يا تجربهگرا؟
دو مفهوم «عقلگرايي» و «تجربهگرايي» در حوزههای گوناگون و با مالکهای مختلف ،معاني
متفاوتي دارند .عقلگرايي دستكم در سه حوزه مطرح است:
 -1در فلسفه ،در مقابل تجربهگرايي و حسگرايي(ر.ک :همان :فصل هفتم؛ پل فولکيه :1755 ،باب
اول ،فصل اول و دوم)؛
 -2در اصطالح متکلمان ،در برابر «ايمانگرايي» ( رک :پل فولکيه ،همان188 :؛ ;p673
)Edwards,1995 the,V7, p69, 67

 -7عقلگرايي در «عصر عقل» يا «دوره روشنگری»؛ اين اصطالح برای توصيف جهانبينيها و
رهيافتهای فيلسوفان عصر روشنگری قرن هجدهم به كار ميرود ،آنان به قابليت و كفايت عقل در
تمام حوزههای مربوط به حيات انساني ،اعم از علم ،دين ،اخالق ،سياست و غير آن ،به گونهای جزمي،
اطمينان داشتند ( ibid؛ برنارد.)111-188 :1732 ،
مراد در اين تحقيق ،عقلگرايي در حوزة فلسفه است كه در مقابل تجربهگرايي است.
هرچند فالسفه اسالمي را دارای تفکر عقالني دانسته كه بر مبنای عقل به طرح و تبيين مسائل
پرداختهاند ،ولي آنچه مهم است اينکه در مباحث مربوط به شناخت و فرآيند و ابزار كسب معرفت از
عبارات ابنسينا تمايل وی به تجربهگرايي 1استنباط ميشود كه كمتر به آن توجه شده است .همانطور كه
عقلگرايي نيز مشهود است و لذا ميتوان به جمع اين دو ديدگاه در تفکر سينوی نظر داد؛ يعني «اصالت
عقل و تجربه» .در اين تحقيق اين برداشت را دنبال ميكنيم و به ارائه شواهدی در تقويت و تأييد آن
ميپردازيم .در ابتدا مقصودمان از تجربهگرايي و عقلگرايي مشخ و مالکها و معيارهای آن دو را
بيان ميكنيم و سپس بر اساس هر معيار به قضاوت در تفکر سينوی خواهيم پرداخت.
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هر چند دربارة معرفتشناسي ،ادراک حسي و نيز اعتبار تجربه از ديدگاه ابنسينا نوشتارهايي وجود
دارد ولي رويکرد اين مقاله ،رويکردی نو است كه به عقلگرا يا تجربهگرا بودن اين فيلسوف به داوری
پرداخته است و با توجه به تتبع نگارنده ،اين رويکرد مسبوق به سابقه نيست.
 .6مالکها در تقسیم عقلگرايی و تجربهگرايی
 .1داشتن يا نداشتن ادراكات فطری(در حوزهة تصورات مطرح است)؛ اگر دارای تصورات فطری و يا
ما قبل از تجربه باشيم عقلگرا و در غير اينصورت تجربهگرا هستيم .اين نحوه از عقلگرايي در انديشة
دكارت مطرح بود .وی به ادراكات فطری قائل و بر اين بود كه تصورات :خدا ،فکر و امتداد به نحو فطری
در ما وجود دارند (رک :كاپلستون ،1782 ،ج 188 :2و)188؛ در مقابل اين تفکر ،تجربهگرايي ،به معنای
نفي تصورات فطری است كه جان الک مطرح كرد و بهكلي منکر ادراک فطری شد و ضمير نفس را
همانند صفحهای سفيد دانست كه تجربه بر آن نقش انداخته و ادراكات ما همين نقشها هستند و چيزی
قبل از تجربه در صفحه نفس وجود ندارد .وی منشأ همة تصورات را تجربه ميدانست (رک :الک:1381،
 52و 55؛كاپلستون ،ج 88 :5و82 ،81 ،88؛ بزرگمهر.)28 ، 25 :1398 ،
از جمله فيلسوفان مهم عقلگرا در اين تعبير ميتوان از افالطون و اليب نيتز و از جمله مهمترين
فيلسوفان تجربه را بر اين مبنا ميتوان از ارسطو و كليه فيلسوفان مشايي محض چون ابن رشد نام
برد.
 .2ابزار تحصيل معرفت :به اين معنا كه ابزار انسان در تحصيل معرفت و ادراكات چيست؛ عقلگرايان
(افراطي) بر اين باورند كه تنها راه تحصيل معرفت ،عقل است و تجربه به هيچ نحو در تحصيل معارف
نقشي ندارد؛ اين ديدگاه در مقابل ديدگاه تجربهگرايي به معنای مطلق است( رک :فولکيه ،همان)188 :؛
تجربهگرايان بر اين باورند كه تنها راه شناخت و تحصيل معرفت حس و تجربه حسي است و به لحاظ
ارزش ،ادراک غير حسي را بياعتبار ميدانند؛ شايد بتوان اين مالک را حد شديدتری از مالک قبلي
بشمار آورد .بر اين اساس افالطون فيلسوفي عقلگرا (رک :آژدوكيونج58-58 :2575 ،؛ فوليکه ،همان:
 178و  )187و ديويد هيوم فيلسوفي تجربه گرا شناخته ميشوند(رک :كاپلستون ،همان :فصل .)15
 .7خاستگاه تصديق :تجربهگرايان ،حسگرايان و پوزيتويستها بر اين باورند كه همه تصديقات و
قضايای بشری به حس و تجربه برميگردد و ارزش و اعتبار خود را از تجربه ميگيرند و ما هيچ تصديق
معتبری نداريم كه از واقع گزارش دهد ،مگر اينکه به حس و تجربه بازگردد( .رک :ويتگنشتاين:1783 ،
 .)53از طرفي ديگر ،عقلگرايان معتقدند تصديقاتي وجود دارد كه ارزش و اعتبار خود را از تجربه و حس
دريافت نکرده است و مقدم بر تجربه برای ما حاصلند و مجربات و محسوسات نيز بدون آن گزارههای
عقلي مفيد يقين و صاحب اعتبار نيستند (رک :معلمي728 :1785 ،؛ تفصيل رک :فولکيه.)175 -178 :
اين معيار در خصوص تصديقات مطرح است بر خالف معيار قبلي كه اعم از تصديقات بوده و تصورات را
هم شامل ميشود .در واقع نزاع بر سر «هيچ» و «كل» نيست بلکه بر سر «كل» و «بعضي» است .البته
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اينکه مراد از تقدم چه نوع تقدمي است ،ذاتي است يا زماني يا معرفتشناختي؟ خود ميتواند اقوال
ديگری را مطرح كند.
 .2تصديقات تركيبي پيشيني :تجربهگرايان مدرن ،معتقد بودند كه ميان قضية پيشيني و قضية تحليلي
از نظر صدق ،رابطة تساوی برقرار است و ممکن نيست كه ما قضيهای داشته باشيم كه اطالعات تازهای
در مورد واقعيت عيني به ما بدهد و در عين حال پيشيني باشد؛ يعني بدون رجوع به تجربه ،يقين داشته
باشيم كه هميشه صادق است .اگر قضيهای مربوط به عالم واقع باشد و از عالم عيني خبر دهد ،صدقش
تنها از راه مشاهده و تجربه عالم واقع ممکن است .فالسفهای كه معتقدند «ما بعضي قضايای پيشيني
داريم كه تحليلي نيستند ،به بيان ديگر بعضي قضايای پيشيني تأليفي داريم» ،در دورة معاصر عقلگرا
ناميده ميشوند .البته اين سخن بدين معنا نيست كه همة خردگرايان معاصر در مورد «مصاديق قضايای
تأليفي پيشيني» با هم اتفاق نظر دارند .در عصر اخير به هر فيلسوفي كه حتي معتقد باشد «يك قضيه
تأليفي پيشيني» داريم ،عنوان خردگرا اطالق ميشود و در مقابل هر كس به صورت مطلق «وجود قضيه
تأليفي پيشيني» را انکار نمايد ،تجربهباور نام ميگيرد(رک :آژدوكيويچ .)55-52 :1755 ،اين مالک پس
از بحثهای دقيق كانت در باب قضايای تحليلي و تأليفي مخصوصا در دورههای متاخر ،بعد از اينکه
قضايای پيشيني تركيبي(تاليفي) از جانب تجربهگرايان و پوزيتيويست ها مورد ايراد شديد قرار گرفت،
شفاف گرديد( تفصيل رک :كاپلستون.)735-737 :1758 ،
با توجه به مالکهای فوق ميتوان بر اساس دو معيار متفاوت يك فيلسوف را هم تجربهگرا دانست
هم عقلگرا .حال بعد از بيان معيارها بايد بر اساس هر معيار بررسي كنيم كه تفکر سينوی به كدام طرف
( عقلگرايي يا تجربهگرايي) متمايل است.
 .3بررسی معیار اول در عبارات ابنسینا
بر اساس اين معيار آن فيلسوفي كه به ادراكات و معرفت فطری قائل باشد عقلگراست همانگونه كه
دكارت با قائل شدن به اين دسته ادراكات پدر عقلگرايي جديد شناخته شد .آنچه كه از عبارات ابن سينا
به دست ميآيد اين است كه وی منکر معرفت فطری است .وی با طرح دو بحث به تأييد اين مسئله
ميپردازد:
 .6-3نفی معرفت فطری
يکي از موارد مهمي كه ابنسينا را از جرگة عقلگرايان ( به معنايي كه در دكارت مطرح است )-خارج
ميكند نفي معرفت فطری(چه تصوری و چه تصديقي) است .ابنسينا به هيچ علم و معرفت فطری قائل
نبوده و بر اين است كه تمام شناختهای ما به نحوی مسبوق به حس هستند -لذا من فقد حسا ما فقد
فقد علما ما .يکي از عبارات شيخ بر رد علم فطری در فصل آخر كتاب برهان از منطق شفاست .وی در
اين فصل به تفصيل به اين مطلب پرداخته است (رک:ابن سينا1735 ،ه .ق.)771 :.
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توضيو اينکه در بحث مبادی اولي برهان ،مطرح ميشود كه علم به مبادی بايد موكدتر از علم به
نتايج باشد ،از اينرو بايد علم ما به مبادی برهان (قضايای اولي) شديدتر و قویتر باشد؛ حال اين سؤال
قابل طرح است كه ما به اين مبادی چگونه علم داريم؟ در حاليکه در ابتدای طفوليت علمي به اينها
نداريم؛ آنها را با برهان نمي توان شناخت؛ چرا كه هر برهاني مبتني بر همين مبادی است و بالفرض هم
اگر علم ما به آنها از طريق برهان باشد ،الزم ميآيد مبادی برهان نباشند و اين خالف فرض است.
پس علم ما به آنها به چه نحو و با چه قوهای است؟ آيا به آنها از زماني كه خلق شديم ،عالم بودهايم و
به تعبيری علم ما به آنها همراه با خلقت ما بوده است؟ (همان نظری كه عقلگراياني چون دكارت
معتقدند) .اگر فطرتا با ماست از آنجا كه آنها مبادی هستند علم به آنها موكدتر است ،حال چگونه
ميشود كه كسي به آنها علم داشته باشد ولي از آن آگاه نباشد؟ و اگر كسي بگويد در ابتدای خلقت
ميدانستيم و بعد فراموش كرديم ،سوال بر سر زمان دانستن و زمان فراموشي مطرح ميشود .شيخ نيز بر
اين است كه پاسخ مذكور صحيو نيست و نميتوان گفت كه ما در دوران كودكي آنها را ميدانستيم و
موقعي كه استکمال يافتيم فراموش كرديم و بعد از مدتي آنرا با استکمال به ياد آوريم.
علت اينکه در ابتدا به اين مبادی (اوليات) عالم نبوديم ،فقدان مبدأ آنها يعني تصورات است .ولي بعد
از اينکه اين مبدأ توسط حواس حاصل شد قوه مذكور به فعليت رسيده ،علم ايجاد شده و ما به آنها عالم
مي شويم (همان).
شيخ بر اين است كه در ما قوه و استعدادی بر عالم شدن وجود دارد كه به كمك اعواني ،نه از سنخ
تعليم و تعلم ،ميتواند به فعليت برسد .اين اعوان قوای حسی (ظاهری و باطني) انسان هستند كه به
كمك آنها تصورات و معانی جزئی حاصل شده ،حفظ میشوند و سپس قوهای كه كاسب اوليات
است از مطالعه و مقايسه اين معاني و تصورات خيالي ،ذاتيات و عرضيات را انتزاع ميكند و لذا در ابتدا
تصورات بسيط را كسب كرده و بعد از آن تصورات و معاني بسيط را توسط قوة مفکره تركيب و تفصيل
ميكند و اين تفصيل و تركيب را از حس به نحو تجربه استفاده ميكند و اوليات به چيزی غير از اين
تصورات نياز ندارند ولي در تصديق مبادی زيادی ،نياز به حس و تجربه است .پس حواس قوه و استعداد
عالم شدن قوة عاقله را به فعليت رسانده و تصورات حسي مبدأ هستند .البته مبدأ از جهت تصورند و در
غير اينصورت مبادی اولية برهان (اوليات) از جهت تصديق مبدأ ندارند( همان.)778 :
با توجه به آنچه ذكر شد ،شيخ بهكلي بر ريشة هر گونه تصور و شناخت مقدم بر تجربه (ادراک
فطری) تيشه زده است.
 .3-3مراتب عقل
يکي ديگر از مواردی كه در تفکر سينوی بر نفي معرفت فطری داللت دارد و آن را از تفکر
عقلگرايي دكارتي جدا ميكند ،مراتب قائل شدن برای عقل است .الزم به ذكر است كه نوع فيلسوفان
عقلگرا كه قائل به شناختهای مقدم بر تجربه هستند ،اين شناختها را در ميان معقوالت جستجو

613

مصطفی مؤمنی ،جهانگیر مسعودی
)(Mostafa Momeni/ Jahangir Masoudi

ميكنند و نه در بين محسوسات ،چرا كه محسوسات متکي بر حس و تجربه هستند ،پس تنها معقوالت
باقي ميماند كه به نحوی مستقل و مستغني از تجربه بتوانند پديد آيند ،اما در مورد معقوالت نيز
ديدگاهي وجود دارد كه اين مسير را بر آنان مسدود ميكند؛ توضيو اينکه فالسفه اسالمي و از جمله
شيخ برای عقل مراتبي برميشمارند كه عبارتند از :مرتبة عقل هيوالئي ،بالملکه ،بالفعل و مستفاد
(ابنسينا1288 ،ه .ق 55 :.و53؛ همو 53 :1735 ،و58؛ همو 83 :1757 ،و88؛ طوسي ،1738 ،ج)752 :2؛
استعداد و قوة همه مراتب در عقل (هيوالئي) وجود دارد و اين مراتب يکي پس از ديگری به فعليت
ميرسد .آنچه بيشتر از همه مدعا را تقويت ميكند ،قول آنها به مرتبة عقل هيوالئي است؛ مرتبهای كه
بخودی خود فاقد هر گونه معرفت و علمي بوده و فعليت آن چيزی نيست جز همان قوة عاقل شدنش.
حال با توجه به اين مراتب و بويژه مرتبة هيوالئي عقل ،ديگر جايي برای اينکه انسان داری معرفت
فطری و مقدم بر تجربه باشد ،وجود ندارد .چه اينکه به تصريو شيخ هر نوع معرفتي (حتي اوليات)
مسبوق به حس هستند .2البته مسبوقيت به حس به همان معنايي است كه شيخ از آن به «مبدأيت تصور
برای تصديق» تعبير كرد و از آنجا كه تصورات به نحوی برآمده از حس (دروني و بيروني) هستند ،پس
تصديقات نيز مسبوق به حس خواهند بود .از اينرو با توجه به مراتب عقل و اينکه در مرتبه عقل
هيوالئي كه اولين مرتبة عقل و اولين مرتبة انسانيت است ،هيچ معرفتي بالفعل وجود نداشته و چيزی جز
استعداد پذيرش معارف نيست ،معرفت فطری نداريم.
با توجه به دو مطلب فوق ،ميتوان گفت ابنسينا بر اساس معيار اول فيلسوفي تجربهگراست به اين
معنا كه منکر ادراكات فطری است؛ همانگونه كه الک ،به عنوان فيلسوفي تجربهگرا ،بر رد ادراكات
فطری اصرار داشت( كاپلستون ،1782 ،ج.)88 :5
 .9بررسی معیار دوم در عبارات ابنسینا
بر اساس اين معيار ،تجربهگرا كسي است كه تنها راه كسب دانش و معرفت را حس و تجربه حسي
دانسته و در مقابل ،عقلگرا راه تحصيل معرفت را تنها عقل ميداند .بر اين مبنا ،معيار تجربهگرا دانستن
ابنسينا ،ستمي بزرگ در حق وی خواهد بود .همانگونه كه عقلگرا خواندن وی نيز افتادن در ورطة
تحويلگرايي معرفتشناسي اوست .توضيو اينکه ابنسينا بر خالف اينکه به فيلسوفي عقلگرا معروف
است ،در جایجای آثار خود به اهميت نقش تجربه و حس تأكيد كرده كه در ادامه به آن ميپردازيم.
 .0جايگاه حس نزد ابنسینا
ارسطو و پيروانش از جمله فالسفهای هستند كه بر حس بعنوان يکي از ابزارهای تحصيل معرفت
تأكيد بسيار دارند (مهدوی35 :1735 ،؛ نيز ر.ک :كاپلستون ،ج ،)783 :1بر خالف افالطونيان كه معرفت
را مکتسب از حس ندانسته (رک :همان )132-5 :و برای حس در تحصيل معرفت ارزشي قائل نيستند.
تاكيد مشائين بر حس به نحوی است كه از ارسطو نقل شده است كه« :هر كس حسي را نداشته باشد
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علمي را هم نخواهد داشت» (رک :فارابي1285 ،ه .ق88 :.؛ ابنرشد ،بيتا)183 :؛ علمي را كه مکتسب از
همان حس است بدست نخواهد آورد؛ مثال كسي كه فاقد حس شنوايي باشد ،به «نغمة بلبل بهاری» علم
پيدا نخواهد كرد و كسي كه فاقد حس بينايي است ،معرفتي و صورتي از «سفيدی ماست» نخواهد داشت
و ...؛ بنابراين حس در معرفت شناسي مشائين نقش كليدی داشته و ابنسينا بر اين نقش تأكيد دارد.
وی در نظرية خود دربارة تکامل عقل بشری بر اهميت تجربه و دريافتهای حسي برای شناخت
تأكيد ميكند كه عقل بالقوه چنانچه بخواهد فعليت پذيرد ،به مشاهده و ادراک حسي نياز دارد.
اين مشاهدات ،عقل را غني كرده و سبب كمال آن ميشود و امکان حركتش به سوی عقل مستفاد را
فراهم ميآورد .توضيو ابنسينا در «اشارات» دربارة مجربات و مشاهدات (طوسي ،همان ،ج)215 :1
به نحو صريحي اين نکته را تأييد ميكند .بنا به رای او«مشاهدات» قضايايياند كه عقل با تصور
محکومعليه و محکوم به و حدود قضايا برای جزم و يقين به حکم ،به حس ظاهر محتاج است(همان:
 212و  )215و بطور كلي عقل در اذعان و تصديق خود در گزارهها و قضايای حسي به حواس نيازمند
است .او توضيو ميدهد كه دريافتهای حواس ظاهر و قوای باطني جزئيست ،ولي عقل و نفس
به كمك حواس ظاهر ،با تجريد و تعميم از دريافتهای جزئي ،مفاهيم كلي استنباط ميكند و آن
تصديقات معلوم را برای به دست آوردن نتايج مطلوب و تصديقات ناپيدا ،مقدمة استدالل قرار ميدهند.
(ملکشاهي ،1757 ،ج 222 :1و .)221
منطقدانها و از جمله ابنسينا علم را به تصور و تصديق تقسيم كردهاند( رک :فارابي 1288 ،ه .ق،.
ج255 :1؛ ابن سينا 1285 ،ه .ق8 :.؛ طوسي ،همان27 :؛ ابنسينا 1282 ،ه .ق .ب  )13 :لذا بحث از
جايگاه حس در معرفت و علم در دو حوزة مهم مطرح مميشود؛ حوزة تصورات و حوزة تصديقات ،كه در
ادامه دنبال ميكنيم.
 .6-0نقش حس در حوزة تصورات
از ديدگاه ابنسينا حس ،نقش اساسي در تحصيل تصورات دارد .به نحوی كه بدون حس هيچ تصوری
برای انسان حاصل نميشود .قبل از بيان نقش حس در تصورات بايد دقت داشت كه نقش حس در
تصورات به دو صورت است :مستقيم و غيرمستقيم؛ چه اينکه تصورات ما بر چند نوعند كه در هر كدام
كاركرد حس متفاوت از ديگری است؛ الف) تصورات جزئي ،ب)تصورات كلي؛ تصورات جزئي نيز به سه
دسته حسي ،خيالي و وهمي تقسيم ميشوند(رک:ابن سينا.)52-51 :1735 ،
شيخ بگونه ديگری از اين تقسيم سخن گفته است و با «انواع ادراک» مسئله را پي ميگيرد .وقتي
وی سخن از انواع ادراک ميگويد ،مرادش علم يا معرفت تصوری است و معرفت تصديقي را در بر
نميگيرد؛ وی بر اين است كه ادراک چهار گونه است:
 .1ادراک حسي (احساس) :ادراكي است كه به اشياء محسوس تعلق ميگيرد و عبارت است از صورت
حسي كه از اشياء محسوس در ذهن نقش ميبندد .توضيو اينکه اشياء محسوس مادی است و از ماده
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جدا نميشوند ،جزئياند كه اين نشأتگرفته از مادی بودن آن هست ،محفوف به هيئت و عوارض حسي
هستند.
دقيقتر اينکه ،اگر صورت موجودی كه دارای خصوصيات مذكور است نزد مدرک حاضر شود ،ادراک
حسي يا احساس حاصل ميشود .بنابراين معنای دقيق احساس و ادراک حسي عبارت است از « ادراک
شيء مادی كه با ماده و عوارض محسوس خود نزد مدرک حاضر است».
 .2تخيل يا ادراک تخييلي :عبارت است از ادراک شيء مادی كه در آن ماده حضور نداشته هر چند
عوارض و هيئت مادی از قبيل شکل و رنگ وجود دارد .تفاوت آن با صورت حسي در اين است كه تخيل
بشرطال از حضور ماده است اما صورت محسوس به شرط ماده است و حضور ماده شرط تحقق آن است.
همچنين امکان انسالخ برخي از عوارض چون زمان و مکان از صورت خيالي وجود دارد ،اما چنين چيزی
دربارة صورت محسوس ممکن نيست (مصطفوی.)118 :1783 ،
 .7توهم :ادراک معاني جزئي است .متعلق اين ادراک امری غيرمحسوس است كه در آن تجرد
از ماده ،كامل تر است؛ به نحوی كه عالوه بر عدم حضور ماده ،عوارض مادی نيز وجود ندارند و از
ويژگيهای ادراک حسي فقط جزئيت را دارد؛ مانند دريافت محبت پدر خاص نسبت به فرزند خاص .سه
قسم مذكور از اقسام ادراكات جزئي هستند.
 .2تعقل :ادراک تصورات كلي يا همان معقوالت است؛ به عبارت ديگر تعقل عبارت است از «ادراک
شيء من حيث هوهو» (طوسي ،همان ،ج )722 :2در اين مورد هر چند حس به نحو مستقيم دخيل
نيست ،ولي بصورت غيرمستقيم نقش اساسي ايفا ميكند.
تجريد و انتزاع
يکي ديگر از مباحثي كه بر عقلگرا نبودن فالسفه اسالمي بطور عام و ابنسينا بطور خاص ( برحسب
معيار دوم) داللت دارد بحث تجريد و انتزاع است؛ بدون اين بحث ،مبحث كليات يا معقوالت در تفکر
ابنسينا تبيين معقولي ندارد؛ معقوالت از طريق تجريد محسوسات حاصل ميشوند و اين خود بر نقش
حس در اين دسته از تصورات داللت دارد .شيخ در كتاب برهان نيز در توضيو اين عبارت منقول
از ارسطو كه «من فقد حسا ما فقد علما ما» به بيان نحوة انتفاع عقل از حس در تصورات خودش پرداخته
است و بحث تجريد را بهطور مستوفا مطرح كرده و توضيو ميدهد؛ وی بعنوان مقدمه ميگويد
كه موجودات دو دستهاند؛ دستهای كه بالذات معقولند و ديگر آنکه بالذات محسوس هستند؛ دستة اول
مجردات هستند كه از ماده و عالئق آن بکلي دورند و البته اين دسته از موجودات ممکن نيست محسوس
واقع شوند و لذا به فعاليت ذهن(=تجريد) برای معقول ساختن آنها نياز نيست .ولي دستة دوم در ذات
و وجود خود محسوس بوده و برای معقول ساختنشان نياز به فعاليت عقل(تجريد) است (رک :ابنسينا،
1735ه .ق)221 :.؛ اين دسته از موجودات ،كه مجردالذات از ماده نيستند ،در ابتدا مورد ادراک حسي
قرار گرفته و مورد ادراک مستقيم عقلي قرار نميگيرند اما عقل ميتواند با اينها كاری كند كه مورد
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ادراكش قرار گيرند و اين عمل همان تجريد است .بيان خود شيخ در باب تجريد اين است كه
حس ،صورتهای محسوسات را ميگيرد و آنها را به نيروی خيال واگذار ميكند و آن صورتها
موضوعاتي برای فعاليت عقل نظری ما ميشوند .عقل آنها را با عوارض گوناگون و متخالف مييابد،
مانند اين كه زيد را با ويژگيهايي از رنگ ،شکل و هيئت اندامها مييابد كه نزد عمرو مختصات ديگری
غير از آنها يافت ميشود .آنگاه عقل به اين عوارض روی ميآورد و آنها را از يکديگر جدا ميكند.
چنانکه گويي اين عوارض متخالف را پوست ميگيرد و كنار مينهد تا اين كه به معنای مشترک ميان
آنها ميرسد كه در آن معنا ،اختالفي ميانشان نيست و بدينسان صورت انسان مشترک ميان آنها را
تصور ميكند (همان222 :؛ همو .)782 :1735 ،به اين ترتيب ،نفس در حصول تصورات معقول از اشياء
محسوس نقش ايفا كرده و فعال است ولي فعاليت آن بدون ادراكات حسي معنا ندارد و موضوع فعاليتش
تصورات حسي مي باشد؛ به تعبيری ،عقل به كارخانهای شبيه است كه مواد اولية آن صور حسي است و
نقش اين مواد اوليه به نحوی است كه چنانچه نباشند كارخانه عقل تعطيل خواهد شد و ديگر معقولي
توليد نخواهد شد.
شيخ در التعليقات نحوة تعقل اشياء محسوس را به نحو تجريد ،بيان كرده و به صراحت ابتنای صور
معقوله به حس را متذكر گشته است؛ وی ميگويد« :پس همانا نفس توسط حواس صور محسوسه را
ادراک كرده و صور معقول آنها را از صور محسوسشان دريافت ميكند و صور معقول آنها مطابق با
صور محسوسشان است و اگر مطابق صور حسي آنها نباشد آنگاه صور معقولة آنها نخواهد بود» (
1282ه .ق .الف.)27 :
از نظر شيخ انسان فطرتا چنين است كه در شناخت اشياء از حواس بهره گيرد (ابنسينا1282 ،ه .ق.
الف .)22 :وی در عبارتي تصريو ميكند كه ...« :و حصول معارف برای انسان از طريق حواس است و
كليات را نيز از طريق احساسي كه از محسوسات دارد ادراک ميكند» (همان) .و باالتر اينکه اصال ممکن
نيست انسان اشياء را تعقل كند مگر از طريق صور محسوسه آنها «  ...و ليس لإلنسان أن يدرک
معقولية األشياء من دون وساطة محسوسيتها ،و ذلك لنقصان نفسه و احتياجه ف إدراک الصور المعقولة
إل توسط الصور المحسوسة» (همان)( .7واضو است كه مراد شيخ ادراک صور معقولة اشياء محسوس
است).
شيخ در كتاب النفس شفا( )782 :1735و نيز در كتاب نجات ( )732 :1752بيان ميكند كه يکي از
راههايي كه قوای حيواني ( بطور كلي) و حس بطور خاص ،نفس ناطقه انساني و عقل را كمك ميكند
اين است كه حس جزئيات را به آن داده و عقل كليات را از آن جزئيات انتزاع ميكند ،به اين نحو كه
آنها را از ماده و عوارض و عالئق آن تجريد و تقشير ميكند.
با توجه به تجريدی كه در مشاء و حکمت سينوی مطرح است اين نکته مهم تأييد ميشود كه حس
در ساختمان تصوری انسان نقشي اساسي و مبنايي دارد ،چرا كه حواس درگاههای ورودی معرفت انسان
هستند و با كور شدن هر يك از آن درگاهها معرفت و شناختي كه از آن راه وارد ذهن و ( نفس) انسان
ميشود از بين خواهد رفت .در اينجا ميتوان اين باور را از عبارات شيخ استنباط كرد كه حس در حوزة
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تصورات ميتواند به عنوان منبع مالحظه شود .از اينرو ميتوان گفت كه معرفت سينوی در اين خصوص
مبتني بر حس است و قبل از ادراكات حسي هيچ معرفتي در دسترس انسان نيست؛ لذا ابنسينا فيلسوفي
است كه به تجربه اهميت زيادی ميدهد.
نقش حس در کسب تصديقات
حس ،عالوه بر اينکه در تحصيل تصورات جزئي به نحو مستقيم و در تصورات كلي به نحو غير
مستقيم نقش دارد ،در تحصيل تصديقات نيز بسيار مؤثر است و نقش عمدهای ايفا ميكند .تصديقات را
مي توان به دو دسته تقسيم كرد :تصديقات حسي و تصديقات عقلي؛ تصديقات حسي عبارتاند از
تصديقاتي كه برآمده از حس هستند و بدون حس حاصل نميشوند .اين تصديقات جزئي هستند و
محمولي را به موضوعي خاص نسبت ميدهد و عالوه بر آن ،موضوع و محمول آنها حسياند مثل
اينکه« :اين ماست سفيد است» ،تصديق مذكور بدون حس بدست نميآيد؛ تصديقات عقلي تصديقاتي
كلي هستند كه مستقيم از حس برنيامده ،بلکه بر عقل استوارند هر چند ممکن است در تصورات خود به
نحوی مبتني بر حس باشند؛ مانند حکم به اينکه «هر فلزی در اثر حرارت منبسط ميشود» و يا اين
تصديق كه «برخي موجودات ممکنالوجودند» كه قضية اول در تصور موضوع و محمول خود به حس
نيازمند است ولي قضية دوم حتي چنين وابستگي به حس هم ندارد .بعد از اين مقدمه جای دارد كه در دو
مقام از نقش حس بحث شود؛ نقش حس در تصديقات عقلي و نقش حس در تصديقات حسي.
نقش حس در تصديقات عقلی
ابنسينا در فصلي از كتاب برهان ،بعد از اينکه توضيو ميدهد كه حس چگونه در تحصيل معقوالت-
( يعني تصورات عقلي) نقش ايفا ميكند ،به اين مطلب ميپردازد كه اين حس چه نقشي در تصديقات
عقلي و به تعبيری در تصديق معقوالت دارد؛ وی بر اين است كه حس در تصديقات عقلي نيز بينقش
نيست و به انحاء گوناگون نقش ايفا كرده به گونهای كه اگر كسي حسي را نداشته باشد عالوه بر اينکه
تصورات رسيده از آن حس را ندارد ،چون تصورات مبدأ تصديق هستند(ابنسينا 1282،ه .ق .الف،)128:
بخشي از تصديقات مربوطه را هم نخواهد داشت و اين در مباحث معرفشناسي شيخ از اهميت ويژه
برخوردار بوده و قابل مالحظه است .بنابر ديدگاه شيخ ،حس به چهار صورت در تحصيل تصديق
معقوالت ( تصديقات عقلي) مؤثر است(همو 1735 ،ه .ق .)222 :.اين چهار صورت بدين نحو است:
 .1به نحو بالعرض :استفاده عقل از حس بصورت بالعرض است؛ منظور اين است كه عقل واقعا در
تصديقات ،برای نفس تصديق از حس استفاده نميكند بلکه برای تحصيل تصورات آن تصديقات ،از حس
استفاده ميكند .وقتي كه عقل تصديقي تحصيل كند ابتدا موضوع و محمول آنرا تصور كرده سپس به
تصديق آن مي پردازد .عقل در تحصيل اين تصورات ،كه تصديق بدون آنها ممکن نيست از حس
به عنوان مبدأ ادراک استفاده كرده است و از آنجا كه اگر اين تصورات برآمده از حس نبود تصديقي هم
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حاصل نمي شد تصديق نيز به نحوی مبتني بر حس خواهد بود ولي بايد دقت داشت كه نقش حس در
تحصيل آن تصورات باالصاله بوده و در اين تصديقات بالعرض است .بهعنوان مثال ،گزارة «خورشيد
روشن است» ،مفرادات اين قضايا توسط حس درک ميشوند ولي تصديق آنها توسط عقل است و تا
شخ تصوری از «خورشيد» و«روشني» نداشته باشد اين گزاره را تصديق نخواهد كرد و تصور آندو
نيز توسط حس حاصل ميشود.
«  ...اما به نحو بالعرض به اينگونه است كه معاني معقول مفرد كه مجرد از اختالط حسي و خيالي
هستند به نحوی كه گفتيم( تجريد) كسب شوند و سپس عقل به جداسازی بعضي از بعضي ديگر و
تركيب برخي با برخي ديگر بپردازد»(همان).
 .2بنحو قياس جزئي :به اين نحو كه گاهي عقل ،حکمي را برای يك جنسي درک ميكند و نميداند
چه انواعي تحت اين جنس قرار دارند تا بداند كه آن انواع هم اين حکم را دارند؛ در اينجا عقل از راه
حسي اشخاص يك نوع را درک ميكند و بهواسطة آن اشخاص صورت نوعيه و ماهيت كليه آن نوع را
درک ميكند و پي ميبرد كه اين نوع نيز تحت آن جنس كه دارای فالن حکم است قرار دارد و لذا يك
قياس جزئي تشکيل ميدهد و حکم نوع و اشخاص جديد را تحصيل ميكند .مثال عقل دارای اين حکم
است كه «فلز رساناست» بعد بر اثر ادراک حسي به اشخاص نوعي از فلز مثل جيوه پي برده است سپس
اين قياس را تشکيل ميدهد كه « :اين نوع فلز است»« ،هر فلزی رسانا است» پس «اين نوع(جيوه) نيز
رساناست» بنابراين عقل بهواسطه ادراک حسي دارای يك علم جديدی شد (رک :همان .)227 :همانطور
كه خواجة طوسي تصريو كرده است (رک:طوسي )733 :1735 ،اين قسم به قسم اول برميگردد جز
اينکه در قسم اول بحث در باب تعلقات ماهوی تصورات و مفاهيم است ولي در اين قسم بحث مصداقي
است بدين معني كه با حس مصداقي (نوعي) از جنس يافت و سپس حکم جنس بر آن بار مي شود؛ البته
در قسم دوم نيز ،تجربةحسي كه مصاديق مفاهيم را تجربه ميكند ،به شکلگيری يا توسعه و تضييق
مفهومي مفردات موجود در تصديقات كمك ميكند.
 .7نحوة سوم ،دخالت حس در ادراک تصديقات عقلي ،به تعبير شيخ استقراء است .اين استقراء غير از
استقراء مصطلو(كه شامل تام و ناق مي شود) است؛ در اينجا استقراء مفيد علم نيست بلکه منبه است و
نفس بعد از حصول حکم كلي جزئيات را مد نظر ندارد در حاليکه در استقراء ،مصطلو همواره جزئيات
مورد نظرند (همان735 :و .)733در استقراء مصطلو ،افراد يك نوع استقصاء شده و از آنها حکم كلي
بدست ميآوريم ولي در اينجا شيخ تأكيد دارد كه از اين استقراء حکم كلي بدست نميآيد بلکه مقصود
اين است كه گاه ممکن است قضية بديهيای وجود داشته باشد كه اثبات محمولش برای موضوع آن نياز
به برهان ندارد ،اما در عين حال ممکن است اين قضيه در ذهن حاضر نباشد و ابتداء شخ نتواند آنرا
درست درک كند و در ابتدای القاء آن قضية ممکن است به آن يقين نداشته باشد اما وقتي مواردی از
آنرا به حس او عرضه كنند ،به كمك حس آمادگي پيدا ميكند كه آن حکم بديهي عقلي را درک كند.
حس ،در اين موارد منبه عقل است .بهعنوان مثال« :دو خط موازی مماس بر دايره ،دايره را به به دو نيم-
دايره تقسيم ميكند»؛ حال اگر اين قضيه را به كسي بگويند ممکن است در ثبوت آن و يا در يقيني بودن
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آن شك كند اما اگر يك دايره و دو خط موازی مماس بر آن را برای وی ترسيم كنند ،وی به حس مي-
يابد كه اين دو خط موازی مماس بر دايره ،آنرا به به دو نيم دايره تقسيم ميكند و بدينگونه با حس
متنبه شده و متوجه ميشود كه اين قضيه بديهي است( ابنسينا ،همان) و يا مانند قضية «كل از جزء
بزرگتر است» و «آتش سبك است» و «زمين سنگين است» (طوسي ،همان.)733 :
 .2از طريق تجربه تجربه ،از نظر شيخ در واقع مخلوطي از استقراء و قياس است؛ نه استقراء تام است
كه موجب يقين شده و نه قياس تنهاست بدون بررسي موارد تجربي .البته تجربه نتيجهاش از استقراء
مؤكدتر است به اين معني كه تجربه ،علم كلي يقيني ميدهد ولي استقراء علم كلي يقيني نميدهد(ابن
سينا 1735 ،ه .ق)227 :.؛ چرا كه از طريق تجربه پ به وجود علت پيميبريم در حاليکه در استقراء
كشف علت نميكنيم .در اين طريق ،تا حس را به كار نگيريم نميتوانيم قياس تجربي تشکيل دهيم و
نتيجة كلي بگيريم بنابراين عقل برای تحصيل حکم كلي كه از تجربه كسب شده است ،نيازمند حس
است (همان.)222 :
در كتاب نفس شفا از اين راه تعبير به تحصيل مقدمات تجربي كرده است كه در اين صورت عقل با
حس ،محمولي را مالزم با موضوعي بيابد و با كمك حکم عقلي كه دائمي ،اتفاقي نيست حکم جديدی را
كسب كند(همو.)785 :1735 ،
مقصود از نحوة چهارم همان است كه در احکام و تصديقات تجربي(مجربات) مطرح است؛ توضيو
اينکه مجربات قضايايي هستند كه تصديقشان از ناحيه حس به اضافة قياس(خفي) است به اين گونه كه
ابتدا با حس بهطور مکرر شيء ای را احساس كرده و بعد با كمك قياسي كه كبری آن «قضية االتفاقي
اليکون اكثريا و ال دائميا» است به انتاج قضيه مطلوب پرداخته ميشود2؛ مثل «سقمونيا مسهل
صفراست» (رک :ابنسينا17 :1752 ،؛ بهمنيار :1735 ،همان) .استفاده از حس در مجربات واضو است و
حس نقش تعيين كنندهای دارد به نحوی كه اگر كسي حس نداشته باشد و يا اينکه چيزی محسوس
كسي واقع نشود به اين گونه تصديقات دست نخواهد يافت .شيخ ،قضايای حدسيات را نيز جاری مجرای
مجربات دانسته است (طوسي ،1738 ،ج)218 :1؛ خواجه در شرح ،بيان ميكند كه حدسيات به لحاظ دو
امری كه در مجربات وجود دارد؛ يعني تکرار مشاهده و قياس خفي ،جاری مجرای مجرباتاند (همان:
)218؛ در اين موارد ،هر چند حس فقط در گزاره جزئي و صغرای استدالل دخالت دارد ولي از باب اينکه
صغری برای نتيجه ،جزءالعله است پس حس در نتيجه نيز بالعرض دخالت دارد .و اساسا اگر تجربه مکرر
وجود نداشت عقل اجازه اجرای قاعدة «االتفاقي» را نميداد؛ به تعبيری ديگر تجربه مکرر ،زمينه را برای
اجرای كبرای عقلي و قياس خفي فراهم كرد .از اينرو به همان اندازه كه مجربات نيازمند حس هستند
حدسيات نيز نيازمند خواهند بود.
شيخ در برخي آثارش نحوة ديگری را نيز برشمرده است كه بهعنوان نحوة پنجم ذكر ميكنيم.
 .5تحصيل تصديق از طريق تواتر است؛ اين روش را شيخ در كتاب نفس شفا مطرح ميكند .بر اين
اساس ،از نظر شيخ قضايای متواتر كه از جمله قضايای بديهي هستند كه نفس به علت كثرت شهادت يا
اخبار نسبت به آنها نفس سکون و يقين پيدا ميكند و احتمال تباني ناقلين را منتفي ميداند و همانند
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مجربات مبتني بر حس هستند به اين نحو كه در آنها دو چيز معتبر است :يکي تکرار شهاداتي كه به
يك صورت حسي است و ديگر حکم عقلي كه عبارت است از امتناع تواطي بر كذب و لذا متواترات نيز
مبتني بر حس هستند ( .)785 :1735متواترات مفيد علم جزئياند و جز در آنچه مربوط به محسوسات
است معتبر نيستند لذا در حکم محسوساتاند (ابنسينا115 :1752 ،؛ طوسي ، 1738 ،ج )218 :1و
بنابراين ابنتای آنها بر حس معلوم است.
نفس با اين چهار يا پنج نحو مبادی تصور و تصديق را توسط حس و بدن كسب ميكند (ابنسينا،
 .)88 :2883آنچه از عبارت شيخ در اين بحث بدست ميآيد اين است كه در تصديقات عقلي ،حس نقش
دارد ولي نه نقش مصدق و حاكم ،بلکه نقش زمينهساز و معد.
نقش حس در تصديقات حسی
تصديقات حسي دارای ويژگيهايياند از جمله اينکه جزئي هستند (طوسي ،1738 ،ج )215 :1مثل:
«اين آب سرد است» يا « برف سفيد است» ،موضوع و محمول آنها هر دو محسوساند و نيز هر دو در
زمان حکم احساس شدهاند .البته محقق طوسي در شرح عبارت شيخ (و اما المشاهدات فکالمحسوسات)،
تصريو كرده است كه برخي قضايای حسي مکتسب از حواس باطن هستند مثل علم به وجود «ترس» و
«غضب» در خودمان ،كه اينها هم ،مانند قضايای مکتسب از حواس ظاهر ،جزئياند و برخي ديگر از
مشاهدات نه مکتسب از حواس ظاهرند و نه از حواس باطن بلکه نفس بدون دخالت آلت ،جزم به حکم و
يقين به آن را موجب ميشود (همان )215 :مانند دريافت نفس خود و افعال خود را .در اينکه موضوع و
محمول گزارههای حسي متصور به تصور حسياند بحثي نيست ،منتها بحث اين است كه آيا حس در
اينجا مفيد تصديق هم هست يا خير؟ و همين سوال در باب مشاهدات نيز مطرح ميشود چرا كه حکم
مشاهدات مانند محسوسات است ( 5همان215 :؛ بهمنيار.)85 :1735 ،
هر چند عبارت شيخ در اينکه حاكم در گزارههای حسي ،اعم از حس باطن و ظاهر ،عقل است يا
حواس مبهم است ولي از برخي عبارات وی چنين برداشت ميشود كه حاكم حس است؛ مثال:
شيخ در تعريف گزارههای محسوس ميگويد «آنها گزارههايي هستند كه تصديق آنها از ناحية
حس است» (ابنسينا .)117 :1752 ،شيخ در جای ديگری كه سخن از مجربات است ميگويد كه با حس
محمول الزم ( چه ايجابي و چه سلبي) و نيز تالي الزم يافت ميشود لذا با حس هم شيء محمول يا تالي
و هم محمول يا تالی بودن آن و هم الزم بودن آن بدست ميآيد (رک :ابنسينا1735 ،ش785 :؛
همو )732 :1752 ،و بدين بيان برای حس سهمي در تصديق قائل ميشود به نحوی كه اگر حس نباشد
چنان تصديقي هم نخواهد بود.
از عبارت شيخ در جايي ديگر بدست ميآيد كه تصديق از راههای گوناگون واقع ميشود و بلکه
قوای تصديق كننده متفاوتند؛ وی آنجا كه در باب ابتنای قضايا و مواد ثانوی قياسها بر قضايای بديهي
(مبناگرايي) سخن ميگويد ،بيان ميكند كه مواد اولي قياس فرق نميكند كه عقل آنها را تصديق
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كند (= اوليات) يا تصديق آنها با حس باشد يا به تواتر و غيره ( همو 1282 ،ه .ق )7 :.بنابراين حس
تصديقكننده است .شاهد ديگر اينکه شيخ حس مشترک كه يکي از حواس باطني است و حواس ظاهری
را صاحب حکم دانسته است و ميگويد« :و أما احلس املشرتك و احللاس الظاهرة فإهنا حتکم بجهة ما
أو ِحکمَما ،فةقا إن هذا املتحرك أسلد و إن هذا األمحر حامض( »...همو )278 :1735 ،البته هر
چند بتوان شواهد مذكور را در ظل ديگر نصوص ابنسينا نحو ديگری تفسير كرده و توجيه كرد كه حس
تصديق كننده نيست ،ولي حداقل برداشتي كه ميتوان داشت اين است كه در تصديقات حسي ،حس
نقش تعيين كننده و مهمي دارد.
حتي در باب قضايای اولي نيز بر اين است كه اينها قضايايي هستند كه بعد از اينکه تصور موضوع و
محمول آنها توسط حس يا خيال يا به نحو ديگری بدست آمد ،عقل در تصديق آنها به چيزی غير از
تصور موضوع و محمول نياز ندارد به تعبيری تصديق آنها فقط بر تصور آنها متوقف است (همو:1752 ،
121؛ طوسي ،1738 ،ج217 :1؛ بهمنيار.)85 :1735 ،
تأمل و يادآوری
عقل در معاني مختلفي استفاده ميشود .دستكم ميتوان دو معنای عام و خاص آن را از يکديگر
تفکيك كرد .اين تفکيك ميتواند مانع پيدايش بسياری از سوء فهم ها و مغالطات در مباحث معرفت
شناسي شود .به عنوان مثال ،گاه گفته ميشود كه از نظر فيلسوفان مسلمان و از جمله شيخ حاكم نهايي
در تصديقات عقل است و حس و تجربه ،نقشي جز در مقام تصورات ندارد.
به اعتقاد نگارندگان ،برای فهم درست اين مطلب بايد توجه كرد كه عقل در اين گفته ،در معنای عام
عقل بکار رفته است نه معنای خاص آن؛ عقل به معنای عام آن عبارت است از عامل و فاعل شناخت ها
در بشر كه طبعا يك چيز است و البته دارای قوايي است .در بسياری از متون و منابع از عقل مزبور به
عنوان ادراک يا فهم بشر ياد ميكنند( .ر.ک :سجادی 282 -282 :1735 ،؛ صليبا  237 -232 :1755 ،؛
معين ،واژه «عقل») .عقل در اين معنا ،مشتمل بر تمامي قوای شناختي بشر اعم از حس و خيال و غيره
نيز است و به تعبيری ديگر بر آنها حاكم بوده و مركزی فرادستي و تجزيه و تحليلكننده برای تشکيل و
تجميع تمامي شناخت های بشر است .اما عقل معنای محدودتری نيز دارد .عقل ،به معنای خاص كلمه
يکي از قوای شناختي فاعل شناسای انساني است ،همان كه از استداللهای برهاني و قياسي و تصديقات
بديهي پايه در مقام توليد شناخت های جديد استفاده ميكند .عقل به معنای خاص كلمه همان چيزی
است كه كانت آن را «عقل محض» ناميد كه معرفتهای پيشيني و مقدم بر تجربه دارد .با بيان اين
تفاوت ميتوان گفت كه:
شك نيست كه فاعل درک كنند ،تصديقات و حتي تصورات ،عقل است ،اما كدام عقل؟ عقل به
معنای عام آن كه همان فاعل ادراكي در بشر است.

ابن سینا؛ فیلسوفی تجربهگرا يا عقلگرا؟
)?(Ibn Sina, an experienced or rational philosopher

666

اما وقتي از تصديقات عقلي در مقابل تصديقات حسي -تجربي سخن ميگوييم ،دقيقا سخن بر سر
عقل به معنای خاص آن است كه همان عقل محض است؛ يعني عقلي كه در ادراكات خود نيازی به
تجربه و حس ندارد.
با توجه به دو معنای مزبور ،ميتوان تأييد كرد كه ما در بعضي مواضع با تصديقاتي مواجه هستيم كه
فاعل شناسای انساني در مقام اذعان و تصديق حکم ،تنها متکي بر عقل محض است ،عقلي كه نه به
كمك تجربه بلکه تنها با ابزارهای خاص خود به رابطة ميان موضوع و محمول اذعان و تصديق ميكند
مانند تصديق به «كل از جزء بزرگتر است» يا به «اجتماع نقيضين محال است»كه در اينجا عقل محض
نياز به هيچ تجربه و مشاهدة حسي در مقام اذعان ندارد.
اما در مقابل ،در برخي مواضع ديگر با تصديقهايي مواجه هستيم كه برای تصديق رابطة ميان
موضوع و محمول ،ديگر ابزارهای عقلي محض كفايت نميكنند و فاعل شناسا (يا همان عقل به معنای
عام كلمه) نياز به تجربه و مشاهدات حسي دارد ،مانند «آب در صد درجه به جوش ميآيد» و يا « فلزات
در اثر حرارت منبسط ميشوند» .اينگونه تصديقات را تصديقات تجربي ميناميم كه اگر چه عقل به
معنای عام آنها را درک ميكند اما عقل محض ،نقشي در درک و تصديق آنها ندارد .در اين موارد،
عقل عام ،در درک اينگونه احکام كامال متکي بر اندامها و ابزارهای حسي و تجربي است بنابراين آنها را
همه معرفتشناسان قضايای تجربي و حسي مينامند.
تمايز ميان عقل به معنای عام و عقل به معنای خاص(عقل محض) باعث ميشود بهتر بتوانيم تفاوت
قضايای عقلي و تجربي و منشا پيدايش آنها را درک كنيم .البته اين نکته نيز قابل تأييد است كه در هر
دو دسته قضايا ،درک تصورات تشکيل دهنده اين تصديقات ،مستقيما يا بالمآل به تجربه حسي برميگردد
و در اين جهت با هم فرقي ندارند .فرق آنها در مقام تصديق و اذعان نسبت به رابطة موضوع و محمول
است كه مقام شکلگيری تصديق و قضيه است.
با توجه به مطالب فوق و شواهد ارائه شده ،بدست ميآيد كه تفکر سينوی در معیار دوم تفکری
عقل گرا نيست چراكه وی تنها راه تحصيل معرفت را عقل نداسته و برای حس و تجربه نقش مهم و
اساسي در كسب معرفت قائل است؛ تجربهگرا نيز نيست چون وی به تجربه بعنوان يکي از راههای
بدست آوردن معرفت نظر دارد .بر اساس معیار سوم نیز نميتوان وی را فيلسوفي تجربهگرا دانست چه
اينکه اين معيار تجربه را تنها خاستگاه معرفت دانسته در حاليکه ابنسينا تنها برخی از معارف را
برخاسته از حس دانسته و برای عقل در تصديق و نيز تحليل و تركيب تصورات و تصديقات نقش كليدی
قائل است .البته شايد با توجه به همين معيار بتوان وی را عقلگرا دانست به اين معنا كه وی بر اين است
كه برخي از تصديقات ما ارزش و اعتبار خود را از حس نميگيرند .و بر اساس معیار چهارم ،از آنجا
كه در عبارات ابن سينا وجود دارد كه مبدأ معرفت حس است و در تصديقات نيز حداقل نقش حس و
تجربه اين است كه مبدأ تصورات آنهاست نميتوان بر اين شد كه ابنسينا به گزارههای تركيبي مقدم بر
تجربه معتقد باشد؛ لذا نميتوان وی را بر حسب اين معيار عقلگرا دانست .البته بايد دانست كه حتي
مضمون چنين معياری در آثار شيخالرئيس وجود ندارد مگر اينکه به لحاظ مصداق به چنين تصديقاتي در
آثار وی برخورد كنيم.
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نتیجهگیری
از آنچه بيان شد به اين نتيجه ميرسيم كه:
 .1هر چند ابنسينا بهعنوان فيلسوف عقلگرا معروف است ولي با توجه به مباحث و اصطالحات
معرفتشناسي مدرن ميتوان در آثار وی عباراتي يافت كه بر تمايل انديشهة وی به تجربه ،داللت دارند؛
حداقل اين که وی نقش حس را در ساختمان معرفت بشری بسيار مهم و اساسي ميداند؛ قابل تأييد است؛
حس در معرفت شناسي شيخ از جايگاه ويژهای برخوردار بوده و پاية تحصيل معرفت انسان است؛ چه در
بديهيات (كه بصورت منبه است) و چه در نظريات (كه به انحای مختلف نقش آفرين است).
 .2از نظر وی ،ما در خود هيچ گونه معرفت قبلي و فطری نداشته و تمام معارف انسان به حس
بر ميگردند و عبارت منقوله از ارسطو كه «من فقد حسا فقد علما» مقبول ابنسينا هم هست .از
اينرو نميتوان وی را در زمرة عقلگراياني قرار داد كه مانند افالطون و دكارت قائل به معارف فطری
هستند
 .7با توجه به مالکهای عقلگرايي و تجربهگرايي ،پاسخهای گوناگوني ميتوان در باب تفکر سينوی
ارائه داد و به يك نوع تفصيل معتدل دست يافت؛ در حوزة تصورات با رد معلومات فطری به تجربهگرايي
و در حوزة تصديقات ،با وجود اينکه حتي برای قضايای عقلي نوعي ابتناء بر تجربه حسي قايل است ،به
عقلگرايي تمايل دارد .البته بايد دقت داشت كه عقلگرايي و تجربهگرايي به معنايي كه در تفکر غرب
مطرح شده ،در تفکر فيلسوفان مسلمان و نيز شيخ مطرح نبوده است لذا در باب كل تفکر سينوی
نميتوان بهطور مطلق و يکنواخت به عقلگرايي يا تجربهگرايي رأی داد بلکه جمع آندو قابل توجه و
تقويت است .و لذا ميتوان تعبير ديدگاه «اصالت تجربه عقلي» در خصوص نقش حس و عقل در
معرفتشناسي سينوی ارائه داد.
پینوشتها
 .1نويسنده از اينکه ابنسينا را تجربهگرا بنامد ( به خاطر بار معنايي كه در فلسفه جديد پيدا كرده
است) تحاشي دارد ولي با توجه به ادامة نوشتار كه مالکهای تجربهگرايي بيان مي شود از تجربهگرايي
چنان بار معنايي مراد نشده است و آنگونه كه فولکيه «مذهب اصالت عقل تجربي» يا مذهب «اصالت
تجربه عقلي» ( رک :فولکيه ) 183 :1723 ،ناميده است شايد در باب ابن سينا صحيوتر باشد .بر اساس
اين ديدگاه از يك سو مانند مکتب اصالت تجربه به اعتباری همه معلومات را ناشي از تجربه دانسته و از
طرفي ديگر مانند پيروان عقلگرايي بر اين هستند كه برخي از معلومات ما از تجربه بدست
نميآيد(همان.)188 :
 .2حس فقط تصورات را كه مبدأ تصديق هستند را اعطاء مي كند.
 . 7البته در اين انتقال صور محسوسه اشياء به قوه عقل و ايجاد صور معقوله نقش عقل فعال را نبايد
ناديده گرفت؛ عقل فعال در تفکر سينوی ،در مباحث معرفتشناسي و وجودشناختي ،نقش كليدی دارد.
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(در اين خصوص رک :طوسي ،ج 758 :2و 753؛ ابنسينا 221 :1735 ،و222؛ همو88 :1752 ،؛ فعالي،
.)272 :1735
 . 2تجربه حسي نه تنها در مقدمه اول ،كه تصديق حسي است ،بلکه در نتيجه نهايي نيز كه يك
نتيجه عقلي است ،نقش دارد .آن نتيجه حاصل دو تالش ،يکي استقرايي و تجربي و ديگری قياسي و
عقلي است .نتيجه نهايي را مجربات ميناميم كه قسمي از اقسام احکام عقلي است .مجربات تصديقاتي
عقلي هستند كه تجربه مکرر حسي در آنها نقشي اساسي دارد.
 .5اينکه حس تصديقكننده باشد جای تأمل دارد و پاسخ در گرو تحقيق در ماهيت تصديق است كه
مجال ديگری ميطلبد.
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