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چکیده
خطا به عنوان منشأ شکگرایی از دیرباز مورد توجه فیلسوفان بوده است .فیلسوفان مسلمان
مانند ابنسینا اگرچه به طور مستقل این بحث را مطرح نکردهاند ،ولی در ضمن مباحث
فلسفی خود در موارد مختلف به این مسأله پرداختهاند؛ در مقالهی حاضر کوشش شده است
تا چگونگی خطای شناختاری عقل و شیوه مصون ماندن ذهن از خطا از منظر ابنسینا
مورد بررسی قرار گیرد .ابنسینا با تأکید بر اینکه خطا در عقل ساختارمند( )sistematikو
فراگیر نیست ،بر اعتبار این قوه ادراکی بشری اصرار میورزد .وی با دفاع از اولین اولیات
یعنی قاعده امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین و مطابق با واقع دانستن این اصل ،پایه یقینی
ادراک واقعنما تبیین
برای دانش بشری ترسیم میکند و اعتبار دیگر معارف را بر پایه این
ِ
میکند .او خطای در عقل را به خاطر وجود موانع درونی و بیرونی بر سر راه عقل و برطرف
کردن این موانع را شیوه مصون ماندن ذهن از خطا میداند.
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مقدمه
امکان و اعتبار ادراکات بشری تا زمان سوفسقائیان مورد قبول همگان بوده استت ولی از زمانی
که ایشان امکان و اعتبار معرفت یقینی را مورد مناقشه قرار دادند ،پایههای معرفت زیر سوال رفت
و این امر موج پدید آمدن ش گرایی شدت
منشأ اصلی ش گرایی را باید در خقای دستگاه ادراکی انسان جستجو کردت وجود خقا در
ادراکات حسی و عقلی و کشل خقا در برخی از این ادراکات زمینهساز بر این سوال شد که به
چه دلی خقا در موارد دیگر معرفتهای بشری محتم نباشدت 1در نتیجه دستگاه ادراکی بشر به
بور کلی زیر سوال رفتت برخی در مقاب این سوال تسلیم شده و مسیر ش گرایی را پیش گرفته-
اند ،ولی بسیاری از فیلسوفان به مقابله با ش گرایی پرداخته و به دفات از اعتبار معرفت بشری
همت گماشتهاندت
فالسفه مسلمان از پیشگامان مقابله با ش گرایی هستندت ابنسینا یکی از فیلسوفان مسلمان
است که در مقاب ش گرایی تسلیم نشده استت وی خقای عق را ساختارمند ( )sistematikو
فراگیر نمیداند ،بلکه منشأ خقا را بروز موانعی بر سر راه عق میداند و راه م ون ماندن از خقا
را رفد این مواند معرفی میکندت بنابراین مسأله اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد،
این است که از منظر ابنسینا چگونه خقای شناختاری در عق رب میدهد و راه م ون ماندن از
آن چیست
چگونگی خقا و شیوه م ون ماندن ذهن از خقا به عنوان پایهای برای مباح معرفت شناسی
دارای اهمیت ویژهای استت قضاوت در مورد مباح ی مانند امکان معرفت ،صدق ،توجیه باور و
دیگر مسائ مهم معرفت شناسی متوقل بر ح مسألهی خقا استت خقای عق نه فقم در علوم
عقلی بلکه در علوم تجربی نیق تاثیر به سقایی دارد ،چون حواا ظاهری بدون کم عق فقم
مفید ت ور هستندت حکم و ت دیق از کارکردهای عق استت 2بنابراین ح مساله خقا تاثیر
کاپلستون ،تاريخ فلسفه ،ترجمه سید جالل الدین مرتضوی (تهران انتشارات سروش،)1018 ،

 1فریدری
17-19/1ت
 2محمد حسینزادهت مؤلفهها و ساختارهاى معرفت بشرى؛ تصديقات يا قضايا( ،قم مرکق انتشارات موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره) 81 ،)1090 ،و بوسی ن یر الدین ،تلخيص المحصل (بیروت دار
ارضواء1131 ،هتق)11 ،ت
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مستقیم یا ایر مستقیم در همه علوم داردت
در این پژوهش پچ از تبیین مفاهیم ،امکان معرفت و فراگیر نبودن خقای عق و عوام خقا
از منظر ابنسینا مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان شیوه م ون ماندن ذهن از خقا از دیدگاه وی
تبیین میشودت
عالمه محمد حسین بباببایی در مقاله چهارم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم با عنوان
«علم و معلوم(ارزش معلومات) به تحلی چگونگی خقا پرداخته و دیدگاه ماتر یالیست دیالکتی
در این زمینه را مورد نقد قرار داده استت شهید مقهری در مقدمه این مقاله در زمینه چیستی
حقیقت ،میقان تشخیص حقیقت از خقا ،امکان حقیقت و خقا بودن ی معرفت ،موقتی یا دائمی
بودن حقیقت و خقا ،و نسبی یا مقلق بودن حقیقت و خقا بح کرده استت1
محمد حسینزاده در مقاله «حواا یا ادراکات حسی از منظر معرفت شناسی» و همچنین
در کتاب «جستاری فراگیر در ژرفای معرفت شناسی» حواا و ادراکات حسی را خقاناپذیر می
داندت و معتقد است ادراکات حسی را نمیتوان به صدق و کذب و خقا و صواب مت ل کردت ز یرا
صدق و کذب متوقل است بر اینکه چیقی که به آن مت ل می شود از سنخ ادراک ت دیقی و
همراه حکم باشد ،ولی ادراک حسی صرفا مفید ت ور است و حکم و ت دیق کار عق استت وی
معتقد است آنچه در مورد منشا خقا از قوه واهمه و خیال گفته میشود صحیح نیستت منشا خقا
و صواب خود عق است به این نحو که اگر مقدمات به لحا ماده و صورت صحیح باشد صواب
و اگر الم باشد حکم عق خقا و نادرست خواهد بودت وی اذعان می کند که بح در مورد خقا
نیاز به بح گستردهتری دارد که خود تاییدی بر ضرورت پژوهش حاضر استت2
احمد سعیدی در مقاله «ع مت عق و خقای عقال» عق را در محدوده اخت اصی خود
مع وم از خقا دانسته و خقای عق را ناشی از عوام بیرونی میداندت از منظر وی حجیت عق
ذاتی است و تعیین حدود عق به عهده خود عق است و نمیتوان آن را به امری خار از عق
س ردت وی معتقد است تشکی در توان عق و انکار ع مت عق ما را به سوی شکاکیت و
سفسقه میکشاندت در این مقاله به بور اجمالی مکانیقم خقا در سیستم عق مورد بررسی قرار
گرفته است ،ولی شیوه م ون ماندن ذهن از خقا مورد توجه قرار نگرفته استت همچنین دیدگاه

 1سیدمحمدحسین بباببائی ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،چا دوم (تهران ،صدرا)1011 ،ت
 2محمد حسین زاده ،جستاری فراگیر در ژرفای معرفت شناسی (قم مجمد عالی حکمت اسالمی)1091 ،ت
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فیلسو مشخ

ی مورد بررسی قرار نگرفته استت1

مقالهی «معرفت یقینی از دیدگاه ابنسینا» به تبیین دیدگاه ابنسینا در مورد علم ققعی و خقا
در علم پرداخته استت آقای مهدی قوام صفری در این پژوهش اگر چه به دنبال توضیح معرفت
یقینی در منظر ابنسینا است ،ولی به بور ضمنی دیدگاه وی در زمینهی چگونگی وقوت خقا در
معرفت تجربی و برهان عقلی را نیق مقر نموده استت در این مقاله نیق به شیوه م ون ماندن از
خقا فقم اشاره شده استت2
محمود مختاری نیق در مقاله «تحلی خقای علمی در چارچوب معرفت شناسی اعتمادگرا
(با تأکید بر دیدگاه سوسا)» به تحلی خقا درعلم پرداخته استت وی پچ از بررسی دیدگاههای
اعتمادگرایانه آلو ین گلدمن (اعتمادگرایی مبتنی بر فرآیند) و رابرت نوزی (ردیابی صدق) و نشان
دادن محدودیتهای آنها ،دیدگاه منظرگرایی فضیلتی سوسا را مقر نموده و از این ادعا دفات
میکند که اص ایمنی باور که سوسا به منقله شرط رزم معرفت ارائه کرده است ،میتواند نققه
اتکای قاب دفاعی برای تحلی خقای معرفتی باشدت این مقاله به خوبی برخی از دیدگاههای
مقر در فلسفه ارب را مورد توجه قرار داده است ولی ناظر به دیدگاههای فالسفه اسالمی و راه
خرو از خقا نیستت3
توجه به پژوهش های موجود نشان میدهد که بح از چگونگی خقا شناختاری عق از
منظر ابنسینا و راه م ون ماندن از آن که در این رساله مورد بررسی قرار میگیرد در هیچکدام از
تحقیقات صورت گرفته به بور کام و مستق مقر نشده است و این تحقیق نسبت به این آثار
متمایق استت
پژوهش حاضر تحقیقی بین رشتهای است ،ز یرا برخی از عوام خقا مانند وهم در علم النفچ
مورد بررسی قرار گرفته است و برخی مانند عوام خقا در مفاهیم و عوام خقا در گقارهها که
مربوط به ماده گقاره است ،در معرفت شناسی و عوام مربوط به صورت قضیه در منقق مقر
شده استت دستارود این مقاله این است که مباح مربوط به خقا را از ربهری مباح این سه
 1احمد سعیدی" ،ع مت عق و خقای عقال" ،معرفت كالمى  ،7شماره  ،1شماره ( 17پاییق و زمستان
)1091ت
 2مهدی قوام صفری" ،معرفت یقینی از دیدگاه ابن سینا" ،ذهن  ،8شماره)1083( ،8ت
 3محمود مختاری« ،تحلی خقای علمی در چارچوب معرفت شناسی اعتمادگرا (با تأکید بر دیدگاه سوسا)»،
فلسفه علم  ،6شماره ( 1بهار و تابستان )1091ت
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علم تجمید و صورت بندی کرده استت
 -1مفهوم شناسی
الف :عقل
ابنسینا در رسالهی الحدود معانی متعددی برای «عق » نقد حکما بیان میکند .این معانی عبارتند
از ت ورها و ت دیقهای حاص برای نفچ به صورت فقری ،عق نظری ،عق عملی ،عق
هیورنی ،عق بالملکه ،عق بالفع  ،عق مستفاد و عق فعالت 1البته برخی از این معانی با
یکدیگر تداخ دارندت
در این تحقیق منظور از عق  ،عق نظری اعم از بدیهی یا اکتسابی است ،نه عق عملی زیرا
مح بح خقای شناختاری عق است نه خقای رفتاریت همچنین عق به معنای یکی از قوای
نفچ انسانی مورد نظر است ،نه عق فعال و مجردات تام دیگرت بنابراین معنای عق در این
پژوهش عبارت است از
«قوهای از قوای نفچ که ماهیتهای امور کلی را از آن جهت که کلی هستند قبول میکند،
اعم از اینکه ادراک امور بدیهی باشد یا ایربدیهی»ت
ب :خطا
«خقا» در کتابهای لغت گاهی نقیض «صواب» قرار داده شده استت 2از باب نمونه وقتی تیری
به سمت هد پرتاب میشود ،در صورتی که به هد برخورد کند ،گفته میشود ،اصابت کرد و
َ
اگر به آن برخورد نکند ،تعبیر به خقا میشودت متعلق خقا گاهی رفتار و گاهی شناخت استت
خقای در رفتار نیق گاهی به معنای عم کردن به خال آن است که باید عم شود ،اعم از اینکه
عمدی و ایر عمدی باشدت مانند اینکه کسی از روی عمد دزدی کندت در این صورت نیق چون
فع او از جهت اخالقی و حقوقی فع القی است ،تعبیر خقا استفاده میشودت در موارد دیگر
خقا در عم در مقاب عمد قرار میگیرد ،مانند قت خقایی ،به این معنا که فاع امر دیگری را

 1ابنسینا ،رسائ (قم انتشارات بیدار1133 ،هتق)89-88 ،ت
 2اسماعی بن حماد جوهری ،الصحاح -تاج اللغة و صحاح العربية ،محقق /م حح احمد عبد الغفور
عقار ،چا اول (بیروت دار العلم للمالیین1113 ،هتق)113/1 ،ت
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ق د نموده است ،ولی به اشتباه موج قت

شده استت1

ج :خطای شناختاری عقل
در این مقاله خقای در شناخت مد نظر است نه خقای در رفتارت معنای «خقا» در شناخت
بستگی به مبنای هر فیلسو در بح صدق داردت اگر صدق به معنای مقابقت با واقد باشد،
چنانچه بسیاری از فالسفه به خ وص فیلسوفان مسلمان به آن قائ هستند« ،خقا» به معنای
عدم مقابقت ادراک با واقد استت توضیح اینکه بر اساا این دیدگاه «صواب»« ،صدق» و
«صحیح» به معنای قضیهی ذهنی است که با واقد مقابقت داشته باشد و در مقاب آن «خقا»،
«کذب» و «الم» به معنای قضیهای است که مقابق واقد نباشدت در واقد صدق وصل ادراکات
است ،از لحا اینکه با واقد و نفچ ارمر مقابق باشد یا نباشدت 2ولی اگر صدق به معنای انسجام
بین باورها باشد ،کذب یا خقا به معنای عدم انسجام بین باورها خواهد بودت همچنین اگر صدق
به معنای تأثیر عملی و پراگماتیکی باشد ،خقا نیق به معنای عدم تأثیر عملی مورد نظر خواهد بودت
از باب نمونه وقتی در نظام فلسفی حکمت متعالیه گفته میشود «جوهر اجسام در حال سیالن
است» بر اساا دیدگاه مقابقت خقا بودن این گقاره به معنای این است که در عالم واقد چنین
اتفاقی در حال رب دادن نیستت ولی بر اساا دیدگاه انسجام به این معنا است که این گقاره با
باورهای دیگر حکمت متعالیه نسبت به جهان سازگاری نداردت3و همچنین بر اساا دیدگاه
پراگماتیکی خقا بودن این گقاره به معنای این است که این گقاره کارکرد رزم را برای مق ود مورد
نظر در این نظام معرفتی نداردت
در این مقاله منظور از خقای شناختاری ،عدم مقابقت ادراک با واقد است ،زیرا ابنسینا
صدق را به معنای مقابقت با واقد میداندت 4به نظر میرسد صدق به این معنا با فهم عمومی از
خقا نیق سازگارتر استت
خقای شناختاری عق در مقاب خقای شناختاری حچ قرار داردت بر اساا تعریفی که از
 1حسین بن محمد راا اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،محقق /م حح صفوان عدنان داودی ،چا اول
(لبنان -سوریه دار العلم -الدار الشامیة1111 ،هتق)187 ،ت
 2مرتضی مقهری ،مجموعه آثار (تهران انتشارات صدرا ،بی¬تا)111/1 ،ت
 3البته انسجام گرایی تقری دیگری نیق دارد که صدق را به معنای مورد قبول بودن نقد اک ر یا همه افراد می-
داندت بر این اساا خقا بودن این گقاره به این معنا است که این گقاره مورد قبول اک ر یا همه افراد نیستت
 4ابنسینا ،الشفاء(االلهيات) ،م حح سعید زاید (قم مکتبة آیة الله المرعشی1131 ،هتق-الل)ت
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عق گذشت منظور از خقای شناختاری عق خقایی است که در ادراک نفچ نسبت به
ماهیتهای امور کلی از آن جهت که کلی هستند رب میدهد ،اعم از اینکه ادراک امور بدیهی باشد
جهان
یا ایربدیهیت در مقاب خقای شناختاری حچ عبارت است از خقا در ادراک نفچ درباره د
بیرون از ذهن که از راه حواا ظاهری حاص میشودت تمایق این دو نوت خقا در این
محسوا د
د
است که خقای شناختاری عق متعلق به ادراکاتی است که از راه عق حاص میشود و متعلق
آن امور کلی است ،بر خال خقای حچ که متعلق به امور جقئی است و خقا در ادراکی رب
میدهد که توسم حواا ظاهری حاص شده استت
 -2امکان معرفت و فراگیر نبودن خطا
خقا به عنوان منشأ ش کرایی موج زیر سوال رفتن امکان معرفت شده استت دستگاه ادراکی
عق در مواردی خقا بودن یافتههای خود را کشل میکندت همچنین گاهی مقلبی که نقد گروهی
َ
مستدل و عقالنی است ،نقد گروه دیگر کامال ایر موجه و ایرعقالنی استت مانند اینکه اصی
بودن وجود نقد برخی از فالسفه معقول و نقد عدهای دیگر مخالل عق استت کشل خقا توسم
دستگاه ادراکی عق این سوال را در ذهن فیلسوفان به وجود آورده است که آیا عق به بور
ساختارمند( )sistematikخقا میکند یا خقای آن موردی استت اگر خقای عق از نوت اول باشد،
هیچکدام از یافتههای عق قاب ابمینان نیستت ولی اگر از نوت دوم باشد ادراکات عقلی موجه
خواهد بود و برای رفد خقا باید به دنبال راههای جلوگیری از بروز خقا بودت
منشأ این سوال دیدگاهی است که سوفسقائیان در زمینه معرفت مقر نمودندت تا قب از
سوفسقائیان شکی در امکان معرفت وجود نداشت و افرادی مانند پارمنیدا و هراکلیتوا اگر
چه در حجیت حچ و عق اختال نظر داشتند ،ولی امکان معرفت نقد ایشان مورد قبول بوده
استت پارمنیدا وجود را ساکن و ادراک حرکت را توهم میدانست و بر عکچ هراکلیتوا همه
چیق را در حال تغیر دائم میدانست و هیر اص ثابتی را قبول نداشتت همین دیدگاهها زمینهساز
بیاعتمادی نسبت به معرفت و شک گرفتن ش گرایی خاصی نسبت به امکان وصول به معرفت
یقینی درباره ماهیت نهایی جهان شدت1
 1کاپلستون ،تاریخ فلسفه 33-48/1 ،برتراند راس  ،تاریخ فلسفهی ارب ،ترجمه نجل دریابندری،
چا هفتم( تهران کتاب پرواز 83 /1 ،)1384 ،محمدعلی فروای ،سیر حکمت در اروپا ،چا سوم
(تهران انتشارات زوار( 11 ،)1332 ،البته در این کتاب تعبیر به برمانیدا شده است ،ولی منظور همان
پارمنیدا است) و یوسل کرم ،تاريخ الفلسفه اليونانيه (بیروت دار القلم ،بی¬تا)233 ،ت
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سوفسقائیان منکر معرفت یقینی به واقعیت بودند ،حتی معرفت بدیهی و اولین اولیات 1را
انکار میکردندت بر اساا این دیدگاه خقا در عق ساختارمند( )sistematikاست ،به این معنا که
ک سیستم عق دچار خقا است و در نتیجه یافتههای آن قاب ابمینان نیستت در بین مسلمین
نیق برخی مانند قونیوی استدرل عقلی را مورد نقادی قرار دادهاند و ارزش و اعتبار آن را زیر سوال
بردهاندت2
در مقاب بسیاری از فالسفه مانند ابنسینا معرفت یقینی به واقد را میپذیرند و به بح از
چگونگی معرفت به آن میپردازندت وی با پذیرش اولین اولیات از معرفت یقینی دفات میکند و به
این وسیله از ش گرایی فراگیر احتراز میکندت 3بر اساا این دیدگاه خقا به خابر بروز موانعی بر
سر راه عق و امری فرعی است و با بر بر کردن این مواند عق میتواند واقد را کشل کندت
توضیح اینکه از منظر وی متعلق علم ح ولی ماهیت اشیاء است 4و مراح علم ح ولی عبارتند
از
 .1ادراک حسی در ادراک حسی صورت چیقی که در ذهن است ،مجرد از عالئق مادی
میشود ،به صورتی که اگر شیء اائ شود ،صورت علمی از بین میرودت این صورت
باید با شیء خارجی مناسبت (مقابقت) داشته باشد ،زیرا در ایر این صورت ح ول
آن صورت نقد حچ کننده ،احساا وی به آن محسوا نخواهد بودت رابقه بین صورت
ذهنی و شیء خارجی ارتبابی ماهوی استت
 .2ادراک خیالی س چ صورت خیالی از آن شیء در ذهن مرتسم میشودت در صورت
خیالی تجرید بیشتر میشود ،به گونهای که اگر شیء اائ شود باز صورت باقی خواهد
بودت
 .3ادراک وهمی در مرحلهی بعد صورتهای وهمی به وجود میآیند ،که معانی معقول
(ایر محسوا) جقئی هستندت
 .4ادراک عقلی در نهایت تجرید تام صورت میگیرد و صورت عقلی شیء که مفهوم
 1امتنات اجتمات و ارتفات نقیضین
 2محمد بن اسحاق صدرالدین قونیوی،اعجاز البيان في تفسير أم القرآن ،چا اول (قم بوستان کتاب قم(
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم)11 ،)1081 ،ت
 3ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)18 ،ت
 4در علم حضوری خقا معنا ندارد زیرا خود معلوم نقد عالم حاضر استت
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ماهوی است ادراک میشودت
در همه این موارد معلوم اصلی 1صورت ذهنی و شیء خارجی معلوم ایراصلی 2است و صورت
ذهنی مقابق شیء خارجی است ،زیرا در ایر این صورت ،صورت آن محسوا نخواهد بودت3
بنابراین استدرل ابنسینا بر واقد نمایی صورت ذهنی را به شک زیر میتوان تبیین نمود
 .1صورت ذهنی معلوم اصلی 4و شیء خارجی معلوم ایراصلی 1استت
 .2اگر صورت ذهنی مقابق شیء خارجی نباشد صورت آن شیء نخواهد بودت
 .3لکن صورت ذهنی صورت شیء خارجی استت
نتیجه صورت ذهنی مقابق صورت خارجی استت
به نظر میرسد این استدرل با اشکال م ادره به مقلوب مواجه است ،زیرا در این استدرل
وجود ادراک نسبت به شیء خارجی که مورد انکار سوفیست است ،مسلم فرد شده استت شهید
مقهری در پاسخ به این اشکال میگوید این استدرل در واقد تنبیه است ،برای اینکه مخاب به
وجدان خود رجوت کند و به بداهت آن توجه کند ،نه اینکه واقعا برهان باشد تا اشکال م ادره رزم
آیدت3
ابنسینا معتقد است همان بور که در عالم وجود هر آنچه ایراصلی است ،به موجود اصلی بر
میگردد ،3در مورد عالم معرفت و زبان نیق درستترین دیدگاه این است که بازگشت هر گقارهای
به قاعده امتنات اجتمات و ارتفات نقیضین استت بنابراین برای مقابله با سوفسقائی به دفات از این
اص میپردازدت وی معتقد است منشأ انکار سوفیست نسبت به این گقاره یا عناد و لجاجت با
حقیقت است و یا به این خابر است که دو بر نقیض نقد او به نظر فاسد آمده است ،زیرا به
شرایم تناقض توجه نکرده و متحیر شده استت وی راه پاسخگویی به هر کدام از این دو دسته را

 1المعلوم بالذات
 2المعلوم بالعرد
 3ابنسینا ،المبدأ و المعاد ،چا اول (تهران موسسه مقالعات اسالمی131 ،)1010 ،ت
 4المعلوم بالذات
 1المعلوم بالعرد
 3مقهری ،مجموعه آثار111/9 ،ت
 3ک ما بالعرد ینتهی الی ما بالذات
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اینگونه بیان میکند
الل سوفسقائی که معاند است باید یکی از دو راه را انتخاب نماید ،یا اینکه سکوت کند و از
بح و تکلم پرهیق کند و یا اینکه به برخی اشیاء اعترا کند ،1زیرا هر انسانی که از تکلم خود
ارضی دارد ،میخواهد ارد خود را اثبات کند و خال آن را انکار کندت پچ حداق باید به ثبوت
یکی شیء و نفی مقاب آن و نیق به اثبات شیءای که ارد او را نتیجه میدهد اعترا کندت
همچنین اینکه اثبات با عدم اثبات منافات دارد را باید ب ذیردت وقتی به این اشیاء که به نفد او نتیجه
میدهد ،اعترا نمود ،باید به اشیائی که بر ضد او نتیجه میدهد نیق اعترا نمایدت 2در صورتی که
سوفیست معاند دست از عناد خود بر نداشت و به حقیقت اعترا نکردت ابنسینا مواجه کردن
عملی او با نتیجه اعتقادش را پیشنهاد میکندت م اینکه مکلل شود به رفتن در آتش و زدن وی
و مند او از اذا و آب  ،زیرا آتش و عدم آن و زدن و عدم آن و اذا و آب و عدم آنها نقد او یکسان
استت 3مق ود او از این کار این است که شخص متنبه شود که اعتقاد او خال آن چیقی است
که در عم به آن رفتار میکند و همین نشان میدهد که این دیدگاه توهمی بیش نیستت
ممکن است اشکال شود که اگر شخ ی واقعا اعتقاد به ش گرایی داشته باشد ،حتی اگر در
آتش قرار گیرد از اعتقاد خود دست برنمیداردت زیرا در خواب نیق انسان از آتش میترسد و احساا
درد و ناراحتی میکند ،ولی وقتی بیدار میشود میبیند خواب بوده استت ممکن است سوفیست
حتی اگر بسوزد باز امکان معرفت را ن ذیردت در جواب این اشکال میتوان گفت ابنسینا به این
اشکال توجه داشته است ،به همین خابر برای هر سوفیستی این راه را مناس نمیداند ،بلکه فقم
برای کسی که واقد را میداند ،ولی از روی عناد انکار میکند به این روش متوس میشود ،نه کسی
که واقعا برایش شبهه وجود داردت
ب شخ ی که به خابر شبهه به تحیر رسیده است ،منشأ تحیر وی یا دیدن آراء مخالل از
بسیاری از دانشمندان است ،یا شنیدن دیدگاههایی از بقرگان علم که با عق او به بداهت سازگار
نیست و یا اینکه قیااهایی نقد او اقامه شده که متقاب هستند و او قادر به ترجیح یکی بر دیگری
نیستت ابنسینا سه راه برای کم به متحیر پیشنهاد میکند ،که شام دو پاسخ حلی و ی پاسخ
تنبیهی است
 1ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)13-19 ،ت
 2صدر المتألهین ،الحاشیة علی الهیات الشفاء (قم انتشارات بیدار ،بی¬تا)119/1 ،ت
 3ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)10 ،ت
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حل دی وی را به شک زیر میتوان صورتبندی نمود
1ت اولین پاسخ د
 انسان مع وم از خقا نیستت پچ رزم نیست همهی انسانها در اصابت به واقد همسانباشندت ممکن است کسی در مورد موضوعی بیشتر به واقد رسیده باشد و شخص دیگر
در موضوعی دیگر بیشتر به واقد برسدت
 صر یادگیری منقق انسان را از خقا م ون نمیکند ،بلکه باید منقق به کاربرده شودتا ذهن از خقا دور بماندت به همین خابر اک ر فیلسو نماها منقق را میآموزند ،ولی
به کار نمیگیرند ،بلکه به ببیعت خود رجوت میکنند و این عام خقای ایشان می-
شودت
 بسیاری از دانشمندان ،حکیمان و حتی انبیاء الهی منظور خود را با الفا رمقی بیانمیکنند ،به بوری که گاهی ظاهر آن خقا به نظر میرسدت در حالی که انبیاء الهی
اشتباه و سهو ندارندت این الفا رمقی گاهی باع میشود که کالم ایشان خقا انگاشته
شودت
 نتیجه پچ نباید اشتباه دانشمندان یا اینکه ظاهر کالمشان خقا به نظر میرسد ،شخصرا از رسیدن به واقد مأیوا کندت
2ت دومین شیوه آ گاهی و تنبه دادن شخص متحیر ،توجه دادن وی به این مقل است که
بین دو نقیض واسقهای وجود نداردت اگر شخص نفی یکی از نقیضین میکند ناگقیر
باید بر مقاب آن را ب ذیردت چنانکه بیان آن گذشتت1
3ت سومین شیوهای که وی پیشنهاد میکند ،استدرلی زبان شناختی است ،که به شک
زیر میتوان آن را صورتبندی کرد
 شخص متحیر وقتی صحبت میکند یا از کالم خود مق ودی ندارد و یا به وسیله لفظ چیقیرا به بور خاص ق د میکندت
 اگر مدعی باشد که مق ودی از کالم خود ندارد و چیقی از آن نمیفهمد ،چنین شخ ی ازمتحیر بودن خار است و به نحو استدرلی نمیتوان با او سخن گفت ،زیرا وی حال خود که تحیر
به خابر دیدن دیدگاههای مختلل بود را نقض کرده است ،به خابر اینکه ادعای اصلی وی یعنی
 1ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)11 ،ت
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تحیر مبتنی است بر اینکه از کالم خود مق ودی داشته باشدت
 اگر منظور او از کالمش همه چیق باشد ،در این صورت نیق سخن گفتن با او ممکن نیستو باید مانند انسان معاند به شک عملی با او برخورد کردت
 در صورتی که ب ذیرد که مق ود او از کالم چیق مشخص یا چیقهای زیاد محدود است ،پچبرای لفظ درلت براشیاء خاصی را پذیرفته است به گونهای که در آن درلت ایر آنها وارد
نمیشوندت
 اگر آن اشیاء ک یر در معنایی واحد متفق باشند ،پچ آن ک رت به درلت بر معنای واحدبرمیگردد و اگر دال بر معنای واحد نباشد پچ اسم مشترک خواهد بود و میتوان برای هر کدام از
آن معانی اسمی مشخص نمودت پچ به هر حال اسم دلی بر شیء واحد استت
 وقتی اسم درلت بر چیق واحدی داشته باشد م «انسان» پچ این اسم بر ایرانسان 1کهمباین با انسان است به هیر وجهی درلت نمیکندت لذا آنچه اسم «انسان» بر آن درلت دارد آن
چیقی نیست که اسم «ایر انسان» بر آن درلت میکندت زیرا اگر «انسان» بر ایر انسان درلت
داشته باشد رزم میآید انسان و سنگ و فی و هر آنچه ایرانسان است واحد باشندت در نتیجه
کالم مفهومی نخواهد داشتت و این خلل فرد است زیرا فرد این بود که کالم مفهوم داردت
این حکم اگر برای هر لفظی باشد رزم میآید هیر لفظی مفهوم نداشته باشد و هیر خقابو کالم و شبهه و حجتی باقی نباشد و اگر در مورد بعض اشیاء باشد یا عبارت موجبه «انسان» از
سالبه «ایر انسان» 2متمایق است یا متمایق نیستت در صورتی که متمایق باشد آنچه «انسان» بر آن
درلت میکند ایر از آن چیقی خواهد بود که «ایرانسان» بر آن درلت داردت اما در صورتی که
تمایق نباشند مانند «سفید» و «ایرسفید» در این صورت انسان که مفهومی متمایق دارد اگر سفید
باشد باید ایرسفید هم باشد و همین بور ایر انسان باید هم سفید باشد هم ایر سفیدت در نتیجه
«انسان» و «ایر انسان» ایر متمایق خواهند بود و این خلل استت3
در نهایت ابنسینا به این نتیجه میرسد که ماهیت خقا در عق ساختارمند()sistematik
نیست ،بنابراین معرفت به واقد امکان داردت وی معتقد است دفات از اولین اولیات از وظایل
 1ر انسان
 2ر انسان
 3ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)11-10 ،ت
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فیلسو است ،زیرا این اص پایه همهی برهانها استت
 -3عوامل خطا
ادراک خود خقا نمیکند ،چه عام یا عواملی
اگر عق به صورت ساختارمند( )sistematikدر د
باع خقای شناختاری عق میشوند ابنسینا در پاسخ به این سوال عوام خقا را به دو بخش
درونی و بیرونی تقسیم میکندت
الف :عامل درونی
شخص ادراککننده نشات میگیرندت شیخ الرئیچ
عوام درونی خقا عواملی هستند که از درون
د
در مباح علم النفچ قوهی وهم را به عنوان عام درونی خقا معرفی میکندت از منظر وی وهم
عبارت است از «قوهی حاکم در حیوان ،که حکم آن مانند حکم عق جقمی نیست ،بلکه حکم
تخیلی است که مقرون با جقئی بودن و صورت حسی است و بیشتر افعال حیوان از این قوه صادر
میشود»ت وهم بر خال حچ –که ادراک کنندهی صورتها است -معانی را ادارک میکند و
برخال عق -که ادراک کنندهی معانی کلی است -معانی جقئی را ادراک میکندت خقانهی وهم
قوهی حفظ است ،و خقانهی حچ قوهی خیال است و همچنین مکان این قوه در مغق قسمت
آخر آن است ،در حالی که جایگاه حچ جلوی مغق استت
انسان گاهی در مورد محسوسات به معانی حکم میکند که محسوا نیستندت اعم از اینکه
ببعیت آنها ایر محسوا باشد ،مانند نفرت و محبتی که حیوان یا انسان از ی حیوان یا انسان
دیگر درک میکنند ،یا اینکه ببیعت آنها محسوا باشد ،ولی هنگام حکم برای شخ ی که حکم
میکند محسوا نباشدت از باب نمونه وقتی شخ ی چیق زرد رنگی را میبیند و حکم میکند به
اینکه این چیق عس و شیرین است ،عس بودن و شیرینی قاب حچ هستند ،ولی شخص به
خابر حچ کردن حکم به آنها نکرده است ،بلکه به خابر حچ کردن رنگ زرد حکم به عس
بودن و شیرینی نموده استت1
عق کار خود را از مقدماتی که وهم به او میدهد شروت میکندت در حالی که فقرت انسان در
صورتی صادق است که عقلی باشد ،ولی فقرت وهمی گاهی صادق و گاهی کاذب استت علت
خقای فقرت وهم این است که کار او ادراک معانی در حوزه محسوسات استت به همین خابر
 1ابنسینا ،الشفاء(الطبيعيات) ،چا دوم ،م حح سعید زاید (قم مکتبة آیة الله المرعشی1131 ،هتق،) -
118-117ت
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وقتی از قلمرو خود خار شده و در امور ایر محسوا دخالت میکند ،سب به وجود آمدن خقا
میشودت به عبارت دیگر اگر عق و وهم هر کدام در محدوده خود کار کنند خقا پیش نمیآیدت
خقا وقتی پیش میآید که وهم از محدوده خود که امور حسی است تجاوز کرده و در امور ایر
محسوا دخالت کندت1
محسوسات مبادی و اصولی دارند که پیشینی هستند و محسوا نیستندت به همین خابر وهم
که تابد حچ است نمیتواند این مبادی را ادراک کند ،در نتیجه وهم ،عق را در این اصول یاری
نمیکند و به نتایجی ضد یافتههای عق حکم میکندت این امر باع اخالل در ادارک عقلی
میشودت مانند وهم و افعال آن که پیشینی هستند و وهم نمیتواند خود و افعال خود را ادراک کندت
بنابراین وقتی عق با کم وهم حکمی صادر میکند وهم امتنات میکند و عق را به خقا
میاندازدت 2فخر رازی در تایید کالم ابنسینا میگوید خقای وهم در این موارد را به دو دلی
میتوان اثبات کرد
1ت وهم از برفی موجود ایر محسوا را انکار میکند و از بر دیگر تمام مقدماتی که
منجر به اثبات آن موجود ایر محسوا میشود را میپذیرد ،در حالی که اگر حکم اول
او مقابقت با واقد بود نباید به نقیض آن حکم کندت
2ت وهم خود ایر محسوا است ،در حالی که وهم موجود است ،بنابراین حکم او به اینکه
هر موجودی محسوا است نمیتواند صادق باشدت3
احکامی که وهم صادر میکند داخ در گقارههای مشبهات میشوندت قضایای مشبهه عبارتند
از « احکامی که نفچ در امور مقدم بر محسوسات یا امور اعم از محسوسات صادر میکند ،به
گونهای که حکم در آن امور ممتند است یا به گونهای که در محسوسات است یا گمان میرود که
در محسوسات استت» مانند حکم به اینکه هر موجودی دارای وضد 4است که در برخی از
موجودات ممتند است ،یا حکم به اینکه در انتهای جهان باید خأل باشد که موجودات به آن ختم

 1ابن سینا ،النجاة من الغرق فى بحر الضالالت ،مقدمه و ت حیح از محمد تقی دانش پژوه ،چا دوم (تهران
انتشارات دانشگاه تهران118-117 ،)1079 ،ت
 2ابنسینا ،االشارات و التنبيهات ،چا اول (قم نشر البالاة07 ،)1071 ،ت
 3فخر رازی ،شرح اإلشارات و التنبيهات ،چا اول (تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی173/1 ،)1081 ،ت
 4وضد عبارت است از اینکه ش قاب اشاره حسی باشدت
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شوندت 1بنابراین وهم که باید عق را در حوزهی محسوسات یاری کند ،گاهی با ورود به حوزهی
امور پیشینی و ایر محسوا موج خقای شناختاری عق میشودت
ب :عامل بیرونی
عوام بیرونی خقا عبارتند از عواملی که خار از شخص ادارک کننده هستندت این عوام را در
دو حوزه مفاهیم و گقارهها میتوان بررسی کردت البته خقای در شناخت مفاهیم به معنای خقای
در ت ور نیست ،ز یرا در ت ور حکمی نیست که خقا و عدم مقابقت با واقد در آن مت ور باشدت
مفهوم اگر چه در ابتدا ت وری بیش نیست ،اما وقتی در ذهن ت وری از ی مفهوم نقش میبندد،
بدون فاصله ت دیق همراه آن میآیدت از باب نمونه شخ ی که با «کام یوتر» آشنا نیست ،وقتی
اولین کام یوتر را میبیند یا به وسیله حد و رسم این وسیله برای وی تعر یل میشود ،همراه با این
ت ور ی ت دیق نیق در ذهن او حاص میشود که «این کام یوتر است»ت خقای در شناخت
مفهوم نسبت به این ت دیق معنا داردت به همین جهت اگر به جای کام یوتر چیق دیگری به او نشان
داده شود یا تعر یل القی از کام یوتر برای وی ارائه شود ،ت دیق خقایی نسبت به این مفهوم در
نفچ وی صورت میگیردت
 .1عوامل بیرونی خطا در مفاهیم
اگرچه ابنسینا عوام بیرونی خقا در مفاهیم را در کت منققی مقر کرده است ،ولی این عوام
را باید جقء عوام معرفتشناختی ببقهبندی نمود ،زیرا ابنسینا معتقد است عق برای رسیدن
به حقیقت نیازمند ات ال به مبادی و بدیهیات در تعر یل و ت ورات استت عدم ات ال به بدیهیات
عام اصلی به خقا رفتن عق استت وی مفاهیم را به دو دستهی بدیهی و نظری تقسیم میکندت
مفاهیم بدیهی ،مانند مفهوم وجود نیازی به تعر یل ندارند ،ولی مفاهیم نظری نیازمند تعر یل به حد
یا رسم هستندت مفاهیم نظری به وسیلهی مفاهیم بدیهی شناخته میشوندت 2خقا در مفاهیم بدیهی
راه ندارد ،اما خقا در مفاهیم نظری ناشی از یکی از عوام ز یر است
1ت تعر یل چیقی به خود آن ،مانند اینکه در تعر یل زمان گفته شود «مدت حرکت» ز یرا مدت
همان زمان استت
2ت شناساندن چیقی به آن چیقی که به ی
 1ابنسینا ،ارشارات و التنبیهات07 ،ت
 2ابنسینا7 1080 ،ت

اندازه پوشیدگی و پیدایی داردت از باب م ال در
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تعر یل سیاهی گفته شود «سیاهی ضد س یدی است» ز یرا میتوان به جای آن گفت «س یدی ضد
سیاهی است» البته این نسبت به کسی خقا است که شناختش نسبت به سیاهی و سفیدی به ی
اندازه باشدت
3ت تعر یل چیقی به چیق دیگر که پوشیدهتر از اولی استت از باب نمونه در تعر یل آتش گفته
شود «آن جسم است که مانند نفچ است» ز یرا نفچ پوشیدهتر از آتش استت
4ت تعر یل دوری ،یعنی چیقی را به چیقی شناسانده شود که آن چیق دوم خود به اولی شناخته
میشودت از باب نمونه در تعر یل خورشید گفته شود «ستارهای است که در روز میآید» در حالی
که روز به خورشید شناخته میشودت
بازگشت این چهار عام به این اص است که شناخت هر چیقی باید به چیقی باشد که
شناختهتر از آن باشدت در ایر این صورت خقا در تعر یل اتفاق میافتدت
1ت تکرار لفظ ایر ضروری در تعر یل ،مانند اینکه در تعر یل انسان گفته شود «حیوان
جسمانی نابق» در حالیکه جسم در تعر یل حیوان وجود دارد و نباید در تعر یل انسان تکرار شودت1
 .2عوامل بیرونی خطا در گزارهها
عوام بیرونی خقا در گقاره به دو دستهی مادی و صوری تقسیم میشوندت عوام مادی خقا
در معرفتشناسی باید مورد بررسی قرار گیرندت اگرچه در فلسفهی اسالمی معمور این مباح در
کت منققی مقر شده است ،ولی حی یت بح معرفت شناختی استت 2عام خقا در ماده
قضایا عدم بازگشت گقارههای نظری به بدیهی استت از منظر ابنسینا در گقارههای بدیهی ،مانند
امتنات اجتمات و ارتفات نقیضین ،خقا راه نداردت زیرا این گقارهها چنانچه گذشت همیشه واقدنما
هستندت 3البته گاهی دانشجوی مبتدی از ت ور اولیات عاجق است ،به همین خابر در مورد این
گقارهها به اشتباه میافتدت زیرا در این صورت این گقارهها برای وی بدیهی نیستت عام چنین
خقایی ممکن است نقص در فقرت اصلی ،بیماری ،کهولت سن ،تشویش در فقرت به خابر
آراء مورد قبول او یا مشهور نقد همگان باشد ،که باع عدول از فقرت اولی شده استت اما در
 1ابنسینا7 1080 ،ت
 2البته این مقل بر اساا این دیدگاه است که منقق را منقق صوری بدانیم ،بنابراین مباح مربوط به ماده
قضیه خار از منقق خواهد بود و اگر در منقق از آن بح شده است به خابر مناسبت بوده است نه اینکه
جقء مسائ منققی باشدت
 3ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)18 ،ت
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گقارههای نظری که بر پایه بدیهیات موجه میشوند امکان خقا وجود دارد و عدم بازگشت دقیق
گقارههای نظری به بدیهی موج به وجود آمدن خقا در اینگونه قضایا میشودت  1بر این اساا
انسجامگرایی و پراگماتیسم در توجیه باور نمیتواند مساله صدق را نتیجه دهد ،زیرا وی صدق را به
معنای مقابقت با واقد میداند 2و هماهنگی و نتیجه عملی داشتن ی معرفت مقابقت آن با واقد
را تضمین نمیکندت بنابراین این دو دیدگاه نه تنها معیاری برای صدق نیستند ،بلکه عام خقا و
عدم مقابقت با واقد میشوندت
دومین دسته از عوام بیرونی خقا عوام صوری هستندت این عوام در منقق صوری مقر
شده استت عدم رعایت قواعد منققی برهان در استدرلها عام خقا در صورت گقاره استت
ابنسینا عوام خقا در صورت گقاره را به شک زیر تبیین نموده است
1ت تشخیص ندادن قیاا از ایر آن و مشخص نشدن نوت قیاا گاهی استدرلی با ظاهر
برهانی یا جدلی اقامه میشود ،در حالی که شرایم قیاا برهانی و جدلی را نداردت این
امر باع میشود شنونده به خابر شباهت ظاهری بدون توجه به شرایم قیاا آن را
ب ذیردت
2ت تکرار نشدن حد وسم به شک واحد در دو مقدمه وقتی حد وسم با ی تغییر جقئی
در دو مقدمه آمده استت عدم توجه به این امر باع خقا در استدرل میشودت
3ت اختال بین حد اصغر و حد اکبر در دو مقدمه و نتیجه م اینکه در مقدمه اول حد
اصغر مقید به قیدی لحا شده باشد ،ولی در نتیجه به بور مقلق لحا شده باشدت
4ت تشابه نام دو چیق و تفاوت در معنا در بسیاری از موارد مفهومی که در استدرل به کار
رفته است به دو معنا استعمال شده استت مانند اینکه در قیاا «درب باز است ،باز
پرنده است ،پچ درب پرنده است» واژه «باز» در دو مقدمه به ی معنا به کار نرفته
استت
1ت اشتباه در مرجد ضمیر در صورتی که در جمله دو مرجد برای ضمیر مت ور باشد ،عدم
توجه به این امر ممکن است باع خقا در استدرل شودت
3ت خلم بین قضیه مهم و قضیه کلی در مواردی عدم ذکر سور قضیه باع میشود
 1ابنسینا ،الشفاء( المنطق) (قم مکتبة آیة الله المرعشی1131 ،هتق-ب)111 ،ت
 2ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)18 ،ت
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قضیهی مهم کلی انگاشته شود و نتیجهای الم از استدرل استفاده شودت از باب
نمونه «کسی که با دشمن تو دوست است دوست تو نیست» این قضیه مهمله است در
حالی که گاهی کلی پنداشته میشودت
3ت نقیض بودن مقدمات قیاا برخی از مقدمات با نگاه اولی متناقض نیستند ،ولی با
دقت مشخص میشود که دو مقدمه یکدیگر را نقض میکنندت این امر باع خقای
در استدرل میشودت
9ت مقدمه شدن ی چیق برای خودش یا مقدمه شدن چیقی که حکمش با حکم نتیجه
یکی است برای نتیجه گاهی نتیجه یکی از دو مقدمه است که با تغییر لفظی متفاوت
پنداشته شده است یا چیقی که از لحا حکم با نتیجه یکسان است مقدمه واقد شده
استت مانند اینکه گقارهی «هر جنبندهای جنباننده میخواهد» با این مقدمه که «هیر
چیق خودش نمیجنبد» اثبات شودت زیرا گقاره دوم حکمش با اولی یکی استت
8ت دوری بودن استدرل مانند اینکه گقارهی «نفچ نمیمیرد» به وسیله گقارهی «زیرا دائم
کار کننده است» اثبات شود در حالی که گقاره دوم به وسیلهی گقاره اول اثبات شده
استت
14ت خلم بین گقارهی مشهور یا موهوم به جای گقارهی مقابق با واقد اگر قضایای مشهور
یا موهوم به جای قضایای یقینی مقدمه استدرل قرار گیرد ،ممکن است شنونده را به
خقا بیندازدت1
البته به نظر میرسد شمارش این موارد به معنای ح ر مواند در این تعداد نیست ،زیرا ح ر
عقلی برای این مواند بیان نشده است ،پچ نفی احتمال خقا با رفد این مواند مشروط به منح ر
بودن عوام خقا در موارد مذکور استت لذا اگر عام جدیدی کشل شود نفی خقا به رفد آن
عام نیق مشروط خواهد بودت
 -4شیوه مصون ماندن ذهن از خطا
چنانچه گذشت خقای در عق از منظر ابنسینا ساختارمند( )sistematikنیست ،بلکه به خابر
عوام درونی و بیرونی استت از منظر وی شیوه م ون ماندن از خقا بربر کردن این عوام

 1ابنسینا ،منقق دانشنامه عالئی ،چا دوم (همدان دانشگاه بوعلی سینا1080 ،ب)119-117 ،ت
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استت
ابنسینا دخالت وهم در امور ایر محسوا را عام درونی خقای عق میداندت اگرچه این
عام مربوط به علم النفچ است ،ولی وی برای م ون ماندن عق از خقا به واسقهی آن ،روشی
معرفت شناختی را مقر میکندت به این بیان که وهم در حالی که در پذیرش مقدمات برخی از
قیااها عق را همراهی مینماید ،از پذیرش نتیجه آن خودداری میکند و این تناقض آشکار
استت م ال وهم با همه مقدماتی که اثبات میکند برخی از موجودات وضد و مکان ندارند با عق
موافقت میکند ،ولی از اذعان به وجود چنین موجودی امتنات میورزدت بنابراین بازگرداندن وهم و
القام آن به اص تناقض میتواند ماند به وجود آمدن خقا به واسقه وهم شودت1
چنانچه گذشت عام بیرونی خقا در مفاهیم عدم بازگشت مفاهیم نظری به مفاهیم بدیهی
است ،لذا ابنسینا مبناگرایی را برای جلوگیری از خقا در این حوزه پیشنهاد میکندت بنابراین مفاهیم
بدیهی خود موجه و بی نیاز از توجیه است ،ولی مفاهیم نظری باید به بور صحیح به مفاهیم بدیهی
ارجات داده شود تا اداراک عقلی م ون از خقا بماندت2
در مورد عوام بیرونی خقا در گقاره ها که حی یت معرفتشناختی دارند ،یعنی مواردی که
خقا ناشی از ماده قضیه است ،نیق مبناگرایی به معنای بازگرداندن گقارههای نظری به بدیهی شیوه
م ون ماندن از خقا استت 3ابنسینا گقارههای بدیهی را خود موجه میداند و دلی ت دیق این
گقارهها را ذات آنها میداندت 4ولی قضایای ایر بدیهی موجه بودن خود را از گقارههای بدیهی کس
میکنند ،لذا دقت در این امر باع جلوگیری از خقا در ماده قضیه میشودت
وی برای اثبات مبناگرایی در مفاهیم و گقارهها به استحاله تسلس متوس میشودت به این بیان
که
1ت اگر هر یادگیری و یاد دادن متوقل بر علم سابق باشد تسلس رزم میآیدت
2ت لکن تسلس محال استت
3ت نتیجه پچ باید ت ورات و ت دیقات اولی و پایهای باشند که ت دیق به آنها بدون
 1ابن سینا ،النجاة من الغرق تتت118-117 ،ت
 2ابنسینا7 1080 ،ت
 3ابنسینا ،الشفاء(االلهيات)18 ،ت
 4ابنسینا ،الشفاء( المنقق)001 /0 ،ت
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واسقه باشدت1

مبناگرایی ابنسینا را میتوان در گقارههای زیر خالصه کرد
1ت هر معرفت ت دیقی متعلقی داردت
2ت متعلق معرفتهای ت دیقی گقاره استت
3ت گقارهها به دو دسته ایرپایه و پایه تقسیم میشوندت
4ت سلسله موجهسازی به گقارههای پایه (بدیهی) منتهی میشودت
1ت گقارههای بدیهی نیازی به موجه سازی ندارندت
3ت رابقه گقارههای پایه و ایرپایه تولیدی ،زایشی و استنتاجی استت
3ت سیر از گقارههای پایه به گقارههای نظری از راه استدرل تحقق مییابدت
9ت رابقه استنتاجی گقارههای پایه و ایرپایه ی سویه است ،به این معنا که موجه بودن
گقارههای نظری متوقل بر گقارههای بدیهی است ولی عکچ آن صادق نیستت2
برای جلوگیری از عوام بیرونی که ناشی از عدم دقت در صورت قضیه است ،ابنسینا به
کارگیری قوانین منقق صوری در حوزه قضایا را پیشنهاد میکندت البته وی معتقد است صر
یادگیری علم منقق باع م ون ماندن ذهن از خقا نمیشود ،بلکه آنچه باع م ون ماندن ذهن
از خقا میشود به کارگیری درست منقق است ،زیرا گاهی شخص منقق را به بور کام نیاموخته
استت یا اینکه در برخی از موارد از روش منققی استفاده نمیکند ،بلکه بر اساا ببد و آنچه ابتدا
به ذهن او میآید حکم میکندت یا اینکه از استعمال آن عاجق است یا فراموش میکندت این امور نیق
باع وقوت خقا میشودت 3وی برای در امان ماندن ذهن از خقای در استدرل و دوری از مغالقه
قواعد منققی زیر را توصیه میکند
1ت تشخیص اینکه آیا سخن مورد نظر قیاا است یا خیر و اگر قیاا است چه نوت
 1ابنسینا ،الشفاء( المنطق)77 /0 ،ت
 2محمد حسینزاده ،مؤلفهها و ساختارهاى معرفت بشرى؛ تصديقات يا قضايا ،چا اول (قم مرکق انتشارات
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( ره)011-011 ،)1090 ،ت
 3ابنسینا ،الشفاء( المنطق)13 ،ت
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قیاسی استت
2ت تف ی قیاا و تشخیص اینکه آیا حد وسم در هر دو مقدمه یکسان است یا خیرت
3ت بررسی اینکه حد اصغر و اکبر در دو مقدمه و نتیجه یکسان باشدت
4ت بررسی اینکه آیا حد وسم و اکبر و اصغر به همان معنا تکرار شدهاند یا خیر
1ت احتراز از اینکه مرجد ضمیر مختلل باشدت
3ت دقت در اینکه کلی با مهم اشتباه نشده باشدت
3ت بررسی دوباره مقدمات ،زیرا گاهی تناقضی در مقدمات هست ،ولی خواننده چون
تناقضی نیافته آن را میپذیردت
9ت پرهیق از اینکه چیقی مقدمه خود شده باشدت
8ت پرهیق از استدرل دوریت
14ت

پرهیق از اینکه قضایای مشهور و وهمی به جای حقیقت قرار گرفته باشدت1

البته با توجه به آنچه قبال اشاره شد این مواند ح ر عقلی ندارد ،لذا نفی احتمال خقا مشروط
به عدم وجود عوام دیگر استت
در مقاب برخی مانند ابوسعید ابوالخیر شیوه منققی را برای م ون ماندن از خقا مورد مناقشه
قرار دادهاندت وی معتقد است این شیوه خود متناقض است و بنابراین از اعتبار و حجیت برخوردار
نیستت اشکال وی را به این بیان میتوان تبیین نمود
1ت ارد از قیاا رسیدن به علم به نتیجه استت
2ت پچ علم به نتیجه تابد مقدمههای قیاا است که از ابتدا معلوم هستندت
3ت شک اول عمده در قیاا برهانی است و بازگشت دو شک دیگر نیق به این شک
استت
4ت وقتی گفته میشود «هر الل ب است و هر ب است ،پچ هر الل استت» نتیجه
متاخر از علم به دو مقدمه استت مانند اینکه در «هر انسانی حیوان است و هر حیوان
 1ابنسینا ،الشفاء(ارلهیات)111-118 ،ت
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جسم است ،پچ هر انسانی جسم است» علم به نتیجه تابد دو مقدمه متاخر از آن
استت
1ت علم به اینکه «هر الل است» (نتیجه) مقدم بر علم به این است که «هر ب است»
(مقدمه دوم) زیرا علم به کلی بعد از علم به هر کدام از جقئیات صحیح استت
3ت مقدمه پنجم خلل مقدمه دوم استت زیرا بر اساا مقدمه دوم علم به نتیجه تابد
مقدمات است ولی بر اساا مقدمه پنجم علم به نتیجه مقدم بر بعضی از مقدمات استت
3ت وقتی شک اول که اص است دچار این مشک است ،دو شک دیگر که فرت آن است
نیق با این مشک مواجه خواهد بودت
9ت پچ روش استدرل منققی نمیتواند ذهن را م ون از خقا نمایدت
ابنسینا در جواب از این اشکال مقدمهی پنجم را مورد خدشه قرار میدهدت به این بیان که
صحت علم به چیق کلی متوقل بر علم به هر کدام از جقئیات آن نیستت زیرا شرط احکام کلی این
نیست که یقین به آن از جقئیات اخذ شده باشدت بلکه آنچه از راه علم به جقئیات به روش استقراء
حاص میشود ،فقم در صورت استیفای شرایم استقراء معتبر است ،در حالی که ممکن است
شرایم تام نباشدت پچ علم به جقئیات تنها روش رسیدن به علم به کلی نیستت1
شهید مقهری پاسخ ابنسینا را اینگونه تبیین میکند که اگر منظور از اینکه علم به کبرای کلی
مبتنی بر علم به جقئیات است ،این باشد که علم به کبرای کلی مبتنی است بر علم تف یلی به
جقئیات آن ،این درست نیست ،زیرا راه علم به کلی منح ر به استقراء جقئیات نیست ،بلکه بعضی
از کلیات بدون تجربه و استقراء معلوم است ،مانند اینکه «دور محال است» و بعضی از کلیات از
راه تجربه افراد معدودی به دست میآید ،مانند علم پقش به خاصیت دارو و جریان حال بیمارت
اما در صورتی که منظور علم اجمالی به جقئیات مد نظر باشد ،مقل درستی است ،ولی دور
نیستت زیرا در کبری علم اجمالی به نتیجه وجود دارد ،ولی در نتیجه علم تف یلی حاص میشود
و این دو نوت علم استت ابنسینا معتقد است که علم به نتیجه ،در نتیجه تف یلی است و علم به
نتیجه در ضمن کبری اجمالی استت
پاسخ دیگری نیق شهید مقهری نسبت به اشکال ابوسعید مقر میکند ،به این بیان که
استدرل ابوسعید خود ،شک اول است و اگر شک اول باب باشد خود این استدرل نیق باب
 1ابن سینا ،مكاتبه ابن سينا و ابو سعيد ابو الخير ،چا سوم (تهران انتشارات سخن130-133 ،)1018 ،ت
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میشودت1

به نظر میرسد پاسخ صحیح همان پاسخ ابنسینا است و جواب دوم شهید مقهری به ابوسعید
تمام نیستت زیرا ابوسعید فرد را بر صحت شک اول میگذارد و به این نتیجه میرسد که اگر این
شک منت باشد ،منت نخواهد بود و این خلل استت پچ به وسیله شک اول بقالن آن را اثبات
میکندت در واقد اثبات میکند که این شیوه استدرل خود متناقض استت
نتیجه
بر اساا مقال این تحقیق روشن میگردد که خقای دستگاه عق ساختارمند()sistematik
نیستت بنابراین عق از حجیت و اعتبار ساقم نمیشودت ابنسینا از اولین اولیات یعنی قاعده
امتنات اجتمات و ارتفات نقیضین به عنوان گقاره واقدنما و پایه یقینی برای دانش بشری دفات میکند
و حجیت دیگر معار را بر پایه این اص تبیین میکندت عام خقای عق از منظر وی موانعی
است که بر سر راه عق وجود دارد ،این عوام به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشوندت و بر
بر شدن آنها موج م ونیت عق از خقا میشودت
قوه وهم عام درونی خقای عق استت زیرا عق مقدمات خود را از وهم میگیردت وقتی
وهم در محدوده خود یعنی ادراک امور محسوا عم میکند ،خقا رب نمیدهدت ولی وقتی وهم
از قلمرو خود خار شده و در مورد امور ایرمحسوا عم میکند ،خقا شک میگیردت وهم در
حالی که در مورد امور ایرمحسوا عق را تایید میکند ،ولی از قبول نتیجه آن امتنات میکندت
القام عق به لوازم آنچه مورد پذیرش اوست و ارجات به اص امتنات اجتمات نقیضین میتواند عق
را از این عام خقا برهاندت
عوام بیرونی خقا در دو حوزه ت ورات و ت دیقات قاب بررسی استت در زمینهی ت ورات
وی معتقد است عق برای رسیدن به حقیقت نیازمند ات ال به مبادی و بدیهیات در تعریل و
ت ورات استت عدم ات ال به بدیهیات عام اصلی به خقا رفتن عق استت شناخت هر چیقی
باید به چیقی باشد که شناخته شدهتر از آن استت عدم رعایت این قانون در تعریل باع خقا در
شناخت مفاهیم میشودت
عام خقا در ت دیقات گاهی در ماده قضیه و گاهی در صورت آن قرار داردت در ماده قضیه
بدیهیات م ون از خقا هستند ،ولی در گقارههای ایربدیهی عدم بازگشت به بدیهیات موج
 1مقهری ،مجموعه آثار110-111/1 ،ت
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وقوت خقا میشود ،لذا شیوه م ون ماندن از خقا در گقارههای نظری بازگرداندن آنها به بدیهیات
استت در صورت قضیه نیق عدم رعایت قوانین منقق صوری در استدرل موج سقوط در مغالقه
میشودت شیخالرئیچ به کارگیری منقق – نه فقم یادگیری آن -را موج رفد مواند شناخت و
م ون ماندن ذهن از خقا میداندت
وی معتقد است با رعایت شیوههای بار میتوان ذهن را از خقا دور نگاه داشتت البته با توجه
به اینکه شیخ الرئیچ ح ر عقلی برای این عوام بیان نکرده است م ونیت از عق از خقا
مشروط به عدم وجود مواند دیگر خواهد بودت
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ابن سينا .النجاة من الغرق فى بحر الضلالات .مقدمه و تصحيح از محمد تقى دانش پژوه .چاپ
دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.9731 ،
ابن سينا .مكاتبه ابن سينا و ابو سعيد ابو الخير .چاپ سوم .تهران :انتشارات سخن.9731 ،
ابنسينا .الاشارات و التنبيهات .چاپ اول ،قم :نشر البلاغة.9731 ،
ابنسينا .الشفاء(الالهيات) .مصحح :سعيد زايد .قم :مكتبة آية الله المرعشى9141 ،ه.ق-الف.
ابنسينا .الشفاء(الطبيعيات) .چاپ دوم .مصحح :سعيد زايد .قم :مكتبة آية الله المرعشى،
9141ه.ق-ج.
ابنسينا .المباحثات .چاپ اول ،قم :انتشارات بيدار.9739 ،
ابنسينا .رسائل .قم :انتشارات بيدار9144 ،ه.ق.
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ابنسينا .الشفاء( المنطق) .قم :مكتبة آية الله المرعشى9141 ،ه.ق-ب.
ابنسينا .المبدأ و المعاد .چاپ اول ،تهران :موسسه مطالعات اسلامى.9737 ،
ابنسينا .رسائل أخرى لابن سينا(هامش شرح الهداية الاثيرية).9797 ،
اصفهانى ،حسين بن محمد راغب .مفردات ألفاظ القرآن .محقق /مصحح :صفوان عدنان داودى.
چاپ اول .لبنان -سوريه :دار العلم -الدار الشامية9191 ،ه.ق.
جوهرى ،اسماعيل بن حماد .الصحاح -تاج اللغة و صحاح العربية .محقق /مصحح :احمد عبد الغفور
عطار .چاپ اول .بيروت :دار العلم للملايين9194 ،ه.ق.
رازى فخر .شرح الإشارات و التنبيهات .چاپ اول .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.9711 ،
صدر المتألهين .الحاشية على الهيات الشفاء .قم :انتشارات بيدار ،بیتا.
صدر المتألهين .مفاتيح الغيب .چاپ اول .تهران :موسسه تحقيقات فرهنگى.9737 ،
صدرالدين قونيوى ،محمد بن اسحاق .اعجاز البيان فی تفسير أم القرآن .چاپ اول ،قم :بوستان
كتاب قم( انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم).9719 ،
طباطبايى ،محمد حسين .اصول فلسفه و روش رئاليسم .چاپ دوم ،تهران :صدرا.9731 ،
طوسى نصير الدين .تلخيص المحصل .چاپ دوم ،بيروت :دار الاضواء9141 ،ه.ق.
كرم ،يوسف .تاريخ الفلسفه اليونانيه .بيروت :دار القلم ،بیتا.

