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  چكيده
گشـايي از   دهـد و رمـز   كرات براي همگان رخ مـي  وقوع خطا در ادراك حسي، به

. شناسي مؤثر باشـد    تواند در بسياري از مسائل معرفت يمكيفيت و منشأ وقوع آن 
الدين طوسي و عالمه طباطبايي  چون خواجه نصير ي هما فالسفهبا مراجعه به آثار 

ادراك حسـي حاصـل تـأثير امـر      كـه هـر دو فيلسـوف معتقدنـد    شود  يمروشن 
به گفتة خواجه و همچنين عالمه، خطـاي در   .محسوس در اندام قوة حسي است

بلكه منشأ وقوع خطـا در ادراكـات حسـي را بايـد در      پذير نيست احساس امكان
وجو كرد كه اين امـر در اصـل از    دادن محسوس با واقعيت خارجي جست تطبيق

حسي از شـرايط حصـول حكـم عقلـي      ادراكرود، منتهي  يمشمار  به شئون عقل
توانـد   يمـ گردد و اين،  از نظر عالمه، ادراكات حسي به علم حضوري برمي. است

تأكيدي بر خطاناپذيري ادراك حسي باشد، ولي تصريحي در ايـن مـورد در آثـار    
  .شود خواجه ديده نمي

  .ين طوسي، عالمه طباطباييخطا، ادراك حسي، خواجه نصيرالد :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
نحوة بروز خطا در ادراكات و شناخت منشأ و عامل آن، از مسائل دشوار و قابـل تـوجهي   
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است كه در طول تاريخ فلسفه، متفكران بسياري را به تأمل واداشته است و حتي برخي را 
در . نما و شناخت صحيح كشـانده اسـت   به ورطة هولناك انكار امكان وصول به علم واقع

فلسفة اسالمي مسئلة خطا در ادراكات در مواضع گوناگون مانند مباحث مربوط به علـم و  
چـون   ي هـم ا فالسـفه . اكي انسان مطرح و بررسي شـده اسـت  مباحث مربوط به قواي ادر

خواجه نصيرالدين طوسي و عالمه طباطبـايي بحـث خطـا در ادراكـات را بـر خطـاي در       
ادراكات حسي متمركز كرده و نحوة وقوع خطا در ادراكات حسي و منشـأ آن را بررسـي   

: علت نگارش اين نوشتار است از ايـن قرارنـد   ها آندو سؤال اساسي كه تأمل در . اند هكرد
ــوالت    . 1 ــه معق ــه ك ــديهيات اولي ــا ب ــة آن ب ــدايش آن، و رابط ادراك حســي و نحــوة پي

ادراكات حسي خطاپذيرند يا خطاناپذير؟ اگر خطاپذيرنـد،    .2خطاناپذيرند، چگونه است؟ 
شود؟  يمن كند و چه عاملي موجب پيدايش آ يماين خطا چگونه در ادراك حسي راه پيدا 

كنيم كه بـه   يمدر اين مقاله با تكيه بر آراي خواجه نصير طوسي و عالمه طباطبايي، تالش 
  .اين دو پرسش پاسخ دهيم

  
  ها آنتعريف ادراكات حسي و نحوة تشكيل . 2

  .احساس، تخيل، توهم، و تعقل: داند يمخواجه نصيرالدين طوسي ادراكات را چهار نوع 
ند از ا ي، صورت شيء با خصوصيات محسوس، كه عبارتدر احساس يا ادراك حس. 1

  أين، متي، وضع، كيف و كم، نزد مدرِك حاضر و موجود است؛
در تخيل يا ادراك خيالي، صورت شيء بـا همـان خصوصـيات در حـال حضـور و      . 2

  ؛شود يمغيبت حاصل 
  ؛شود يممحسوس ولي جزئي ادراك ر در توهم يا ادراك وهمي، معاني غي. 3
واقع نفس در مرحلة  در. شود يمدر تعقل يا ادراك عقلي، ماهيت و ذات شيء ادراك . 4

ي در كار تعقل او دخالت ندارد در حالي ا واسطهگونه  كننده است و هيچ تعقل، بالذات ادراك
معني اين سخن آن است . رديپذ يمكه كار قوة وهم، خيال، و حس از طريق واسطه صورت 

و از طريق قواي حسي بـه   ابدي يمق قوة خيال به ادراك خيالي دست كه نفس ناطقه از طري
از ايـن قـوا در    كي چيهو  رسد يمو با قوة وهم نيز به ادراك وهمي  پردازد يمادراك حسي 

و داراي وجـودي غيـر از ادراكشـان هسـتند در      كنند ينمهنگام ادراك، ذات خود را ادراك 
واسطه تحقق  وم بالذات نفس است و بالذات و بيحالي كه در ادراك عقلي، امر معقول، معل

  ).522: 1359طوسي، ( رديپذ يم
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و براي بيان نظر خود پيرامـون   پردازد يمعالمه طباطبايي نيز به سهم خود به اين مسئله 
كلي، تصـوري  . كند يمادراكات، علوم حصولي را به دو دستة علم كلي و علم جزئي تقسيم 

ر موارد متعدد امتناع دارد و جزئـي، تصـوري اسـت كـه     است كه عقل از فرض صدق آن ب
وي علم جزئي را به دو قسم ادراك . كند ينمعقل، صدق آن بر بيش از يك مورد را تجويز 

ي نظيـر خواجـه طوسـي، قـوة     ا فالسـفه و بـرخالف   كنـد  يمحسي و ادراك خيالي تقسيم 
حـس  «و ادراك معاني جزئـي را بـه    شناسد ينمي به نام قوة واهمه را به رسميت ا جداگانه
  ؛دهد يماسناد » مشترك

جزئيـات دسترسـي نـدارد، بلكـه امـور جزئـي موجـود        ] منتزع از[وهم، به صورت عقلي 
يابد و منعي وجود ندارد كه ادراك اين امور را به حس مشترك نسـبت   نامحسوس را درمي

ساقط كنيم و فعـل آن را بـه   ] ادراكات[بنابراين، حق اين است كه وهم را از رأس ... دهيم 
  ).362/ 3: 1981طباطبايي، (حس مشترك اسناد دهيم 

حـال مواجهـه و   ر از نظر ايشان، تصور حسي همان صورتي است كه از اشياي مـادي د 
، در ذهـن مـنعكس   گانـه  پـنج افتادن يكي از حواس  كار ارتباط مستقيم ذهن با خارج و با به

ست كه در پي تصور حسي و ارتباط با خارج حاصل و ادراك خيالي، پديدة ذهني ا شود يم
  ).همان(ولي بقاي آن منوط به بقاي ارتباط با خارج نيست  دشو يم

ادراك حسي كه راه شناخت ماهيات خارجي است مراحلي دارد كه به ترتيب زيـر، بـه   
  :شوند يمدنبال هم واقع 

  است؛مرحلة اول، مواجهه و رويارويي اندام حسي با واقعيت محسوس . 1
حس به واقعيت خارجي؛ از طريق مواجهة انـدام حسـي بـا    ن يافت مرحلة دوم، دست. 2

 شود يماندام حسي از شيء محسوس متأثر ت در اين حال. واقعيت محسوس خارجي است
و چيزي از خواص جسم محسوس وارد اندام حسي شده، به وسيلة اندام حسي مورد دخل 

و  شـوند  يمـ بدين ترتيب خواص طبيعي اندام حسي با آن تركيـب  . رديگ يمو تصرف قرار 
كه مركب از خاصيت جسم خارجي محسـوس و خاصـيت    ديآ يموجود  پديدة جديدي به
، خاصـيتي از آن  نـد يب يمـ براي نمونه انسان وقتي شيئي مثـل درخـت را   . اندام حسي است
ادي چشم تركيب شده، و با خواص طبيعي و م شود يمي وارد چشم ا اشعهدرخت در قالب 

ي ا دهيپددر اين مرحله . شود يمو در نقطة زرد چشم مستقر  ديآ يمپديده جديدي به وجود 
پديدة مادي است و خود اين پديدة مـادي، صـورت يـا     شود يمكه در اندام حسي تشكيل 

  ناميده است؛» مرحلة عمل طبيعي اعضاي حاسه«عالمه اين مرحله را . ادراك حسي نيست
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نفس اين پديدة . مرحلة سوم، مرحلة علم حضوري نفس به اين پديده مادي است. 3
و تـا ايـن واقعيـت را بـا علـم حضـوري نيابـد،         ابدي يممادي را نفس با علم حضوري 
ايـن پديـده   . رسـد  ينمـ و ادراك حسي به انجـام   شود ينمصورت حسي در نفس حاصل 

گيري  حسي در حاس و شكلمادي معلوم به علم حضوري است و سبب حصول صورت 
  ادراك حسي است؛

كنندة علم حضوري  ي است كه با فعاليت قوة تبديلا مرحلهمرحلة آخر ادراك حسي، . 4
تا فعاليت اين قوه بر روي يافتة حضوري صـورت نگيـرد،   . شود يمبه علم حصولي محقق 

ين قوه را كـه  استاد مطهري، ا). 161/ 1: تا الف طباطبايي، بي( شود ينمادراك حسي حاصل 
همـان قـوة خيـال    » نامد يمكنندة علم حضوري به علم حصولي  قوة تبديل«عالمه طباطبايي 

  ).همان(دانسته است 
چـه   اما آنشوند،  يمعلومات و مفاهيم تصوري منتهي به حواس م ،از نظر عالمههرچند 

 ،هـا  آنور اعراض خارجي است نه تصديق به ثبوت يـا سـلب   ص شود يمحواس بدان نائل 
بدين گونه كه عقل بين صور ادراكي حكم به سلب  ؛زيرا تصديق فقط مربوط به عقل است

زيرا حس اثبـات جهـان    ؛از افعال نفس يا عقل است نه حس ،اين حكم و كند يو ايجاب م
  :است شرط چند به منوط حسي از نظر اين فيلسوف، ادراك. كند يخارج يا نفي آن نم

ي حسـي بـا خـارج    هـا  انداممشروط به تماس و ارتباط با  ادراك حسي: ماده حضور. 1
 ؛رديپذ ينم صورت حسي نشود، ادراك مواجه مدرك با ماديشيء  است و تا

  ؛شود يمصورت حسي هميشه با وضع و جهت خاص و نيز مكان خاص ادراك . 2
، چـون  »هر الف ب است«گفت كه  توان يحس بايد جزئي را ادراك كند، با حس نم. 3

 محسوس بالعرض بايد جزئي و مشخص باشد ،طبق اين شرايطو  كلي است ةضيقاين يك 
  .)262 /1: تا الف بي طباطبايي،(

  :كند يمعالمه طباطبايي نحوة حصول صور حسي را چنين ترسيم 
بـه دنبـال ايـن    . شـود  يمـ رو  با شيء محسوس روبـه ) مثالً چشم(نخست اندام حسي انسان 

و چيزي از خـواص شـيء محسـوس     رديپذ يمسي از شيء محسوس اثر رويارويي، اندام ح
كـه حاصـل    ديـ آ يموجود  و پديدة مادي جديدي در اندام حسي به شود يموارد اندام حسي 

سپس ايـن پديـدة مـادي بـا     . شده از شيء خارجي و خواص اندام حسي است خواص وارد
و به دنبال پيدايش علم حضوري به  شود يمواقعيت خود براي نفس، معلوم به علم حضوري 

و بدين وسـيله   شود يماين پديدة مادي، صورت حسي كه از سنخ علم حصولي است، گرفته 
  ).238/ 1: تا الف طباطبايي، بي( ديآ يمنفس به ادراك حسي آن شيء محسوس خارجي نائل 
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لسوف، كه ادراك حسي در انديشة اين دو في شود يمبا توجه به تعاريف مذكور، روشن 
حال كه . حاصل تأثير محسوس عيني در اندام قوة حسي و تشكيل پديدة مادي در آن است

كـه معـارف    كه با توجه به اين شود يمتعريفي از ادراكات حسي ارائه شد، اين سؤال مطرح 
 در چه و حوزة تصورات در چه ما، معارف بديهيات استوار است و سلسلةبر مبناي  بشري
ي بـين بـديهيات و   ا رابطه؛ حال چه شود يم ختم ريخطاناپذ اين مبادي به تصديقات، حوزة

  .ادراكات حسي وجود دارد و آيا اين رابطه در خطاپذيري حواس اثري دارد يا خير
  

  رابطة ادراكات حسي با بديهيات اوليه. 3
 تحصـيل  مسـير  در اسـت  و معتقـد  دانـد  مـي  خطاناپـذير  اوليـه را  خواجه طوسي بديهيات

 كارگيري علم منطق، تا با به بريم كار به خود را همة كوشش بديهي هم بايد، غير هاي معرفت
  ).43 :1359طوسي، (در خطا اجتناب كنيم  وقوع از

) علـم ( بـه فعليـت  ) جهل( خروج از قوه، اكتساب و تحصيل علم از نظر خواجه نصير،
و يـد آگـاهي   با پس. و آگاهي قبلي استمسبوق به علم  در هر مرحلهاكتساب  و اين است
ـ . به چيزي وجود داشته باشد تا بتوان از طريق آن به علم جديد دسـت يافـت  علم  ه بيـان  ب

. آينـد  د علم نيست، بلكه علم و دانش از آگاهي و دانش پديـد مـي  لديگر جهل و ناداني مو
گرفتـار  دور يا تسلسل  ، بهاكتسابي باشند بخواهندعلوم  ةهماگر بايد توجه داشت كه  حال

در اكتسـاب علـوم   . آينـد  دست  كه بدون اكتساب به برسيمبنابراين بايد به علومي . ميشو يم
 غيـر اكتسـابي   اتتصوري به تصورات غير اكتسابي و در اكتساب علوم تصديقي به تصديق

تصديقات بديهي مانند علـم  ). نامند غير اكتسابي را مبادي قياسات مي اتتصديق(نياز است 
  ).345و  344: 1326طوسي، (نيستند  ارتفاعدو قابل اجتماع و كه نفي و اثبات هر  به اين

آن را با وهـم و حـس و    توان يمي، بديهي اوليه علمي است كه خواجه طوسبه نظر 
خيال ادراك كرد و انسان در آن نه به استعمال فكر خود محتاج باشد، نه به تعلـيم غيـر   

 شـوند  يمـ به اين علـوم منتهـي   و علوم اكتسابي در تحليل ذهني ) 214/ 1: 1383طوسي، (
مشاهدات، حدسـيات،  : داند يشش مورد م تصديقات بديهي را  وي). 345: 1326طوسي، (

  :كند ميها را چنين بيان  آن بندي تقسيم، و و فطريات ،اوليات، متواترات، مجربات
. اي كه مبدأ اول براي يك قياس است، يا مقتضي تصديق است يا مقتضـي تخيـل   هر قضيه

مفيـد   ةقضـي . مقتضي تصديق يا مفيد تصديق جزمي است يـا مفيـد تصـديق غـالبي     ةقضي
يـا  ] بـديهي [قضـيه ضـروري   . است يا غيـر ضـروري  ] بديهي[تصديق جزمي يا ضروري 
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بديهي ظاهري يا فقط حسي است؛ در اين صـورت بـه    ةظاهري است يا غير ظاهري؛ قضي
اگـر آن امـر   . مر ديگر نيز هسـت شود؛ يا عالوه بر حس نياز به ا گفته مي» محسوسات«آن 

زيرا در متواترات عالوه بر حس [گويند  مي» متواترات«ديگر بيرون از محسوس باشد به آن 
اما اگر آن  .]ندا هدكرزياد، نياز به اين است كه بدانيم اين عده تباني بر كذب ن ةو شهادت عد

زيرا در تجربيات آن [ود ش گفته مي» تجربيات«امر ديگر بيرون از مشاهده حس نباشد به آن 
بديهي غير ظاهري يـا   ةقضي .]امر ديگر همان تكرر مشاهده است كه خارج از حس نيست

بديهي غير ظاهري عقلي يا عقلي محض است كه بـه آن   يقضايا. عقلي است يا غير عقلي
آن امر قياسي يا حد وسط آن در آگـاهي  . گويند يا همراه با امري قياسي است مي» اوليات«
] به بيان ديگر قياس و استدالل خود را همراه دارد[نهفته است ] و ضمير هر انسان[عقل  در

گويند يا آن حد وسط و استدالل نياز بـه تأمـل و فكـر     مي» فطريات«در اين صورت به آن 
قضيه بديهي غير ظاهري غير عقلي را . شود گفته مي» حدسيات«در اين صورت به آن  ،دارد

  .)350: 1326طوسي، ( نامند مي» وهميات«

تر كسي  گيرند؛ زيرا كم مير برداري قرا در مقام احتجاج مورد بهره گانه ششاين قضاياي 
حسـيات  (با اين همه، به نظر خواجه، اوليات و مشاهدات . ديآ يمدر مقام رد و انكار آن بر 

و  هـا بايـد اسـتدالل    نقش عمده و اساسي دارند و فقط بر اسـاس آن ) ظاهري و وجدانيات
  ).27: 1359؛ طوسي، 350: 1326طوسي، (احتجاج پرداخت 
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علمي كه در حصـول آن  «در مقام تعريف بديهي و ضروري را ) ره(عالمه طباطبايي 
و در بـين اقسـام   ) 252/ 3:  تـا ب  طباطبـايي، بـي  (كنـد   يممعرفي » اكتساب الزم نباشد

اوليـات،  . دانـد  يمها  مند به آنبديهيات، اوليات را ضروري بالذات و مابقي بديهيات را نياز
 هاسـت  آن ها فقط مشروط به تصور موضوع و محمـول  بديهياتي هستند كه تصديق به آن

به نظر ايشان، قضاياي نظري منتهي به بديهيات هستند و همـة علـوم   ). 253و  252: همان(
  ).79/ 3: تا ب طباطبايي، بي(يد هستند تردحضوري نيز بديهي، يقيني و غير قابل 

اصلي  ةكه سرماي(ادراكات  ةعناصر بسيط اوليعالمه طباطبايي در پاسخ به اين سؤال كه 
شود، ابتـدا بـه گـذري بـر رأي مـبهم       يبه چه كيفيتي و از چه راهي پيدا م ،)فكر بشر است

ـ    ةكه فالسـف  نويسد با وجود آن ميپردازد و  يمارسطو در اين مورد   ةاسـالمي غالبـاً از نظري
سندي در دست نيسـت   ولي ،اند كردهفيت حصول علم و معرفت پيروي ارسطو در باب كي

 يـا معتقـد  اسـت  دانسته  مي كه آيا ارسطو بديهيات اوليه را مسبوق به ادراكات جزئي حسي
بدون وسـاطت و دخالـت ادراكـات جزئـي     ( خود به تدريج و خود بديهيات اوليه بهبوده كه 
در اين ابهـام  . كند ت را خود ابداع ميو عقل اين تصورا شوند يبراي عقل حاصل م )حسي
گـرا   گرا و برخي او را عقـل  حسارسطو را ، دانشمندانبرخي ارسطو موجب شده كه  ةنظري
 ةارسطو تاريك و مبهم است، در نظـر فالسـف   ةدر نظري چه آن گويد ايشان سپس مي .بدانند

امـوري انتزاعـي   اند كه تمام تصورات بـديهي،   تصريح كرده آنان اسالمي روشن است، زيرا
منتها دو دسته مفاهيم بـراي عقـل   . ها را از معاني حسي انتزاع كرده است هستند كه عقل آن

اول عيناً همان صور محسوسه هستند كه از راه يكي از حـواس وارد   ةدست: شود يحاصل م
سپس عقل با تجريدي كه دارد از آن صور محسوسـه، يـك معنـاي كلـي      شوند و يذهن م

دوم  ةدست .شوند يمناميده » معقوالت اوليه«دسته از مفاهيم در اصطالح فلسفه  اين. سازد مي
شدن صور حسـي   پس از جدا) عقل(، بلكه ذهن شوند يمستقيماً از راه حواس وارد ذهن نم

ايـن دسـته از مفـاهيم كـه     . كند ياين مفاهيم را از آن صور حسي انتزاع م، خاص يبا فعاليت
شـود   يمـ به اين ترتيب روشن  .شوند يخوانده م» معقوالت ثانيه« هستنداول  ةمتكي به دست

، معقوالت اوليه و معقوالت ثانويه هر دو، مسبوق به ادراكـات جزئـي   )ره(از نظر عالمه كه 
نـه آن طـوري كـه    بايـد اذعـان كـرد كـه      البتـه ). 6 و 5/ 1: تا الـف  بيطباطبايي، ( اند يحس
مفـاهيم را   يا پاره تواند مي خاصيت ذاتي است كهاند عقل داراي آن  فرض كرده گرايان عقل

اند كار  ند و نه آن طور كه حسيون پنداشتهكنديگري ابداع  ةبدون وساطت و مداخله هيچ قو
 نيروي ادراكيبلكه  ،هاي محسوسه عقل منحصر است به تجريد و تجزيه و تركيب صورت
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و همين اعتبـار و انتـزاع    گويند مي» اعتبار«به آن كه  دهد يانجام م ي همانسان فعاليت ديگر
وجود  فلسفه را براي ذهن بشر به ةاست كه بديهيات اوليه تصوري منطق و غالب مفاهيم عام

دهنـدة   هـم نشـان   شواهد الربوبيـه در  عبارات صدرالمتألهين). 11 و 10/ 2 :همان( آورد مي
تند و در كـه معقـول بـالقوه هسـ    (اولين چيزي كه از آثار محسوسـات  «: همين مطلب است

و » اوليـات «، بديهيات است و آن عبارت اسـت از  شود يحادث م )اند خزانه متخيله مجتمع
كـه   پـس از آن  اسفاراو در مبحث عقل و معقول ). 243 :1382مالصدرا، (» ... و» تجربيات«

  :گويد مي كند يعمل آالت حسي را بيان م
دهند و نفـس از   مختلف خبر ميهاي مختلفي هستند كه از نواحي  جاسوس ةحواس به منزل

 حصـول سپس اين تصورات حسي، نفـس را بـراي    شود، يمند م ها بهره طريق اين جاسوس
  ).381/ 3: 1981 مالصدرا،( كنند يمستعد م تصديقي ةتصوري و بديهيات اولي ةبديهيات اولي

عقلي پـس از پيـدايش صـور محسوسـه بـراي ذهـن        ةتمام بديهيات اولي ،از نظر صدرا
  .شود يمحاصل 

تدريج براي ذهن حاصل شوند و ذهن  كه بديهيات به بيند نمينيز هيچ مانعي ) ره(عالمه 
تمام كساني  اند هو گمان بعضي از دانشمندان كه پنداشت ندكها را از تصورات حسي انتزاع  آن

دانند و به همين  اند، آن تصورات را فطري و ذاتي عقل مي كه به تصورات بديهي عقلي قائل
داند؛ زيـرا بـه    يماند، باطل  شمار آورده گرايان به سينا را جزو عقل يل، ارسطو، فارابي و ابندل

تـدريج   در عين حال كه بـه » بديهيات تصوري عقلي«گفتة عالمه طباطبايي، مانعي ندارد كه 
ها را فطري  كند، آن ها را از تصورات حسي انتزاع مي شوند و ذهن آن يمبراي ذهن حاصل 

  با مقايسه  نفس  يعني هستند،  و شهودي  حضوري  علوم ، مفاهيم  منشأ اينالبته . دانيمو ذاتي ب
و معلـول، جـوهر و     علـت   چون هم  مفاهيمي  خود به  و افعال  و صفات  و حاالت  نفس  بين

و   ذهن  ها را ساختة آن  نيست  نيازي  ،دليل  همين  و به است  يافته  دست  عرض، وجود و عدم
  ).17/ 2: همان(بدانيم   ذهني  و يا قالب  منشأ انتزاع  نبدو

  
  خطاپذيري حس و بديهيات اوليه. 4

هاي اهل انديشه دربارة قضاياي  بندي ديدگاه ضمن طبقه المحصلفخر رازي در اوايل كتاب 
اند تا بنيادهاي  گرايان كوشيده ها شك كه در آن كند يمهايي اشاره    بديهي و نظري، به استدالل

هايي كه به حس يا عقـل نسـبت داده    معرفت حسي يا عقلي را با استناد به خطاها و لغزش
گروه اول . دهد يمها را در دو گروه جاي  داران اين ديدگاه وي طرف. ، متزلزل سازندشود يم
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هـاي موجـود در قلمـرو عقـل     به خطاهاي مربوط به محدودة حواس و گروه دوم بـه خطا 
آن اسـت كـه محسوسـات را     كننـد  يمـ اي كه گروه نخست مطـرح   نتيجه. كنند يمتمسك 

ولي . شمار آوريم و صرفاً بايد بديهيات را معتبر بدانيم توانيم منبع موثقي براي معرفت به نمي
بل گروه دوم برخالف گروه اول، بديهيات عقلي را مخدوش و محسوسات را يگانه منبع قا

بحث مورد نظر اين قسمت از مقاله، بررسي ادعـاي گـروه اول يعنـي    . كنند يماعتماد تلقي 
تر بحث، توضيح مختصـري در مـورد ديـدگاه     ولي براي تبيين كاملخطاپذيري حس است 

 خواجه عمدة آراي خود در اين بحث را در كتابي كه به بررسي. شود يمگروه دوم نيز ارائه 
آورده و عالمه طباطبـايي نيـز در    المحصلاص داده يعني در نقد فخر رازي اختص المحصل

  .برخي آثار خود به اين موضوع پرداخته است
  
  بررسي و نقد رأي قائلين به وقوع خطا در بديهيات اوليه 1.4

» حسيات«برند و فقط  را زير سؤال مي» بديهيات عقلي«فخر رازي از زبان گروهي كه اعتبار 
جـا بـه دو    كـه در ايـن   كند يمهايي را نقل  آورند، استدالل شمار مي بهرا منبع اصيل معرفت 

  :ميكن يمها اشاره  نمونه از آن
 توان يمرساند كه گاهي  داشتن با علوم عقلي، انسان را به اين نكته مي سروكار: نمونة اول

يـا  يـك دائمـاً    اي كـه رد هـيچ   دربارة يك مسئلة معين، دو دليل متعارض اقامه كرد به گونه
اگر اين وضعيت را تحليل كنـيم بـه ايـن نتيجـه     . اي خاص ممكن نيست كم در برهه دست
توانيم درستي مقدمات هر يك از آن دو استدالل  رسيم كه در چنين اوضاع و احوالي نمي مي

اما از سـوي ديگـر،   . ها يقين داريم را زير سؤال ببريم و به عبارت ديگر به نوبة خود، به آن
ه ناگزير يكي از آن دو نادرست است و گرنه اجتماع و صدق نقيضين الزم ترديدي نيست ك

كـه سـزاوار آن نيسـتند     ميكنـ  يمكه گاهي به اموري جزم پيدا  دهد يماين امر نشان . ديآ يم
  ).43: 1359طوسي، (

انسان گاهي در برخورد با يك استدالل به درستي همة مقدمات آن جزم پيدا : نمونة دوم
و از ايـن   دشـو  يمبودن برخي از اين مقدمات بر او آشكار  اما با گذشت زمان، اشتباه كند يم

 دهـد  يمـ اين نشان . دهند ها گاهي تغيير عقيده و حتي تغيير مذهب مي بينيم كه انسان رو مي
پس حكم عقل به طـور جـدي در   . نادرست باشد تواند يمكه جزم ما به صحت يك قضيه 

هـاي مـذكور بـر ايـن اسـاس       اسـتدالل . بل اعتماد نخواهد بـود معرض خطا قرار دارد و قا
استوارند كه اگر در مواردي، حتي در يك مورد، به خطـاي خـود در كسـب معرفـت آگـاه      
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كـه احتمـال    هاي مشابه اعتماد كنـيم، چـرا   توانيم به معرفت خود در زمينه گاه نمي شويم، آن
گيرنـد كـه    اين گروه نتيجه مي. كند يموقوع چنين خطاهايي به همة موارد ديگر نيز سرايت 

  .از جمله بديهيات، را موثق بدانيم هاي عقلي، يك از جزم توانيم هيچ نمي
پاسخ خواجه طوسي به سخن فوق اين است كه اگرچه انسان گاهي در اكتساب معرفت 

. هاي وي زير سؤال برود كه اعتبار همة معرفت شود ينم، اين امر موجب شود يمدچار خطا 
هاي غيربـديهي، همـة    يات اوليه خطاناپذير است و انسان بايد در مسير تحصيل معرفتبديه

كار گيرد؛ احتمـال وقـوع اشـتباه در     هاي فكري به كوشش خود را براي جلوگيري از لغزش
را زير سؤال برد يـا  » جزميات بديهي«هاي جديد نبايد موجب شود كه انسان  كسب معرفت
بخش قابل تـوجهي  ). 43: همان(ي عقلي جديد را منكر شود ها يابي به معرفت اساساً دست

از اختالف نظر و تقابل آرا در مسائل بغرنج فلسفي ناشي از پيچيدگي و ظرافت موضوعات 
مورد بحث است و بايد اذعان كرد كه نيل به معرفت و يقين در اين گونـه مسـائل ممكـن،    

عبـارت اسـت    شود يمهاي شكاكانه  گيري چه مانع نتيجه آن. ولي در عين حال، دشوار است
اجتناب از ) انديشي و سهل پنداري؛ ج دقت نظر و پرهيز از ساده) پااليش فكر؛ ب) الف: از

  ).1/ 2: 1383طوسي، (پرهيز از تقليد كوركورانه ) ها؛ د رسوبات عادت
شده در باب بديهيات، يكي از مطالب اساسي است كه مرحوم  پرداختن به شبهات مطرح

به گفتة ايشان، سوفسطي كسي است كه وجود هرگونه علمي . يز به آن پرداخته استعالمه ن
و اولين قضيه از بديهيات اوليه را كـه همـان امتنـاع اجتمـاع و      كند يمرا به طور كلي انكار 
، زيرا قبول و پذيرش اين قضيه به معناي اعتراف به اين امـر  رديپذ ينمارتفاع نقيضين است 
نتيجه اعتـراف بـه علـوم     ضية متناقض، يكي راست و صادق است و دراست كه از هر دو ق

هاي روحـي   عالمه معتقد است انكار بديهيات ناشي از آفت. ديگري به دنبال آن خواهد آمد
ديگـر و تبـاين افكـار دانشـمندان      همچنين، تعارض برخي از علوم بـا يـك  . و رواني است

ها و  راجعه به قوانين منطقي، توضيح آنعالج اين امور، م. شود يمموجب شك در بديهيات 
هـا روا   گونـه شـك و ترديـدي در آن    تواند هيچ شروع از بديهياتي است كه هيچ فردي نمي

واقع براي رفع اين انكارها تنبه بر بداهت بـديهيات الزم   و در» ثبوت شيء لنفسه«دارد؛ مثل 
  ).253/ 3: تا ب طباطبايي، بي(است 

لسوف بديهيات، علومي خطاناپذير است و سلسله علوم نظـري  بنابراين از نظر هر دو في
ها ختم شود، در غير اين صورت هيچ علمي حاصل نخواهد شد و علت شك  بايستي به آن

و  نكـردن  در خطاناپذيري بديهيات در نظر ايشان با تعابيري متفاوت بيان شده اسـت؛ دقـت  
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خواجـه طوسـي و شـروع از قضـاياي     ها و تقليد كوركورانه بـه بيـان    پايبندنبودن به عادت
به قوانين منطقـي   نداشتن بودن بديهيات و به طور كلي، تسلط اكتسابي، عدم توجه به بديهي

  .موجب شك و بعضا حكم به خطاپذيري بديهيات شود تواند يمبه بيان عالمه 
  
  بررسي و نقد رأي قائلين به وقوع خطا در حس 2.4

بـه عقيـده   . پردازد يمانگارند نيز  را خطاپذير مي خواجه طوسي به نقد نظر گروهي كه حس
  :گرفت نظر توان در مي اصلي معناي دو »محسوس«واژة  براي وي،

 حسـي  هـاي  انـدام  راه از صـرفاً  را آن كـه  حسـي  دادة و يافتـه  معناي به محسوس. 1
  آوريم؛ مي دست به

  .حسيهاي  يافته حيطة در عقل تأمل و داوري محصول معناي به محسوس. 2
 حسـي  هـاي  اندام با كه خاص ادراك جز چيزي »حس«در تعريف حس بايد گفت كه 

. نيست و ادراك حسي صرفاً مفيد تصور است، نه حكم و ادراك تصديقي آيد، مي دست به
 ايجاد و »تأليف«از  است عبارت و رود يمشمار  سازي از كاركردهاي عقل به حكم و قضيه

 دسـت  بـه  تـأليف  اين با چه ايم و آن كرده درك حس غير و حس با كه اموري ميان ارتباط
 »حكمـي  تـأليف «اصـطالحاً   را تـأليف  نـوع  ايـن . شـود  كـاذب  يا صادق تواند يمآيد،  مي
 نيـز  »يقـين « .دارد را كـذب  يـا  صدق به حكم قابليت كه تركيبي و تأليف يعني خوانند مي

 اسـت  دائمي صدق نوعي كنندة بيان و شود مي افزوده قبلي حكم بر كه است مضاعفي حكم
 حـس  زيـرا  كنـد؛  ايفا نقشي »حكمي تأليف«ايجاد  در تواند نمي حس. نيست پذير زوال كه

بگـوييم   بايـد  يـابيم، پـس   مـي  دسـت  بـه آن  حسي هاي اندام با كه است ادراك نوعي فقط
 كـه  جهـت  آن از را محسـوس  تـوان  نمـي  ترتيب بدين .نيست حس سنخ از اساساً »حكم«

 شود، به مي شمرده حسي هاي اندام داده و يافته صرفاً كه جهت آن از است، يعني محسوس
 به را »محسوس«اگر  كرد اما متصف يا نادرست درست و باطل، يا يقيني، حق غير يا يقيني

 معــرض در كــه جهــت آن از را حســي هــاي يافتــه واقــع در لحــاظ كنــيم آن، دوم معنــاي
معنـاي   بـه  محسـوس  نگـاه،  اين با .ايم داده قرار توجه مورد گيرند مي قرار عقل هاي داوري

و  كنـد  مـي  پيـدا  را »حكـم « الحاق قابليت كه گيرد مي قرار چهارچوبي در گاه »حسي دادة«
 نادرسـتي  يـا  درسـتي  از مطابقت با واقـع،  عدم يا مطابقت اعتبار به توانيم مي جاست كه اين

 حكمـي صـادر   حـس، . بگـوييم  اسـت، سـخن   آن تشخيص دار عهده عقل محسوسات، كه
 در عقـل  حكـم  ،»حـس  حكم«از منظور كه آن مگر كليات، در نه و جزئيات در نه كند ينم
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 عقلـي  احكـام  متوجـه  نادرستي، صرفاً و درستي باشد چنين اگر و باشد محسوسات زمينة
  ).26و  14و  12: 1359طوسي، (بود  خواهد

دهـيم بايـد بـه دو     مي نسبت حس به را خطاهايي كه مواردي در از نظر خواجه طوسي
  :نكته توجه كرد

 نحوة در بايد را خطاها گونه اين زمينه ، بلكهشود ينم مربوط هاي حس دريافت به خطا اوالً،
  دارد؛ را خود خاص اسباب و علل مورد، هر در نيز آن كه كرد وجو جست عقل حكم و داوري

 امـا  شـويم  مي اشتباه دچار محسوسات دربارة خود حكم و داوري در گاهي گرچه ثانياً،
 با مواجهه در فيلسوف وظيفة .منجر شود حسي هاي معرفت انكار به نبايد اشتباهات گونه اين

 بـا  برخـورد  در كـه  است اي وظيفه مشابه ،شوند يمنسبت داده  محسوسات به كه خطاهايي
 اعتمادناپـذير را  هسـتند  كه خطاپذير احكامي باشد قرار اگر .كند مي دنبال عقلي هاي لغزش
 در خطـا  زيرا وقوع آوريم، شمار به اعتماد قابل نبايد نيز را »محض معقوالت«گاه  آن بدانيم،

 دهد مي رخ محسوسات دربارة كه خطاهايي با برخورد در ترتيب همين به .دارد راه نيزها  آن
عقـل يگانـه    .كنـيم  اجتنـاب هـا   آن وقـوع  از اسباب، و علل شناخت با كه بكوشيم هم بايد

از اشتباه خود آگاهي پيدا كند و البته در اثر همين آگاهي اسـت   تواند يمموجودي است كه 
توانـايي عقـل بـر رفـع اشـتباه و زدودن هرگونـه       . كه بر زدودن اين اشتباه نيز توانايي دارد

كه به محسوسـات و اوليـات بـاور دارد و بـه      شود يمجا ناشي  انديشي از آن روي و كج كج
  ).302: 1388ديناني، ( كند يمها اعتماد  آن

 عقل حكم يعني دوم معناي به[ حسيات ديرباز، از حكما كند مي تصريح طوسي خواجة
و  »متواترات« ،»مجربات« ،»اوليات« كنار در و يقيني مبادي زمرة در را ] محسوسات حيطة در
 حدسـيات،  و متـواترات  مجربـات،  سرچشـمه  كه اند دهكر و تأكيد اند كرده ذكر »حدسيات«

سـما  «هاي گوناگون آن مانند  اكثر مباني علم طبيعي و شاخه .هستند جزئيات احساس همان
و قدما . نيز برگرفته از حس است» نباتات و حيوانات«، »آثار علويه«، »كون و فساد«، »و عالم
و حيـل  دانـش جراثقـال   «و » علم مناظر و مرايـا «، »تجارب طبي«، »هيأت«و » ارصاد«دانش 
بنابراين، عمدتاً حكما بر اعتماد و وثاقت . ساختند را بر احكام محسوسات مبتني مي» رياضي

  ).24 :1359طوسي، (اند  سخن گفته) اند كه از مبادي علوم(محسوسات 
در اين مورد نظري شبيه خواجه دارد و معتقد است كه وقوع خطا ) ره(عالمه طباطبايي 

وحدت ميـان  . 2نسبت و قياس؛ . 1: شود يمعامل مربوط و صواب در ادراك حسي، به سه 
  .»اين اوست«حكم كه عبارت است از معناي . 3مقيس و مقيس عليه؛ 
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با نظر به شرط نخست، اگر يك صورت ادراكي يگانه و منفرد فرض شود، به نحوي كه 
هيچ نسبتي با چيز ديگري نداشته باشد و واجد حكمي نباشد مانند صورت تصـوري يـك   

با نظر به شرط دوم، اگر قضيه . انسان، در اين صورت خطا و صوابي محقق نخواهد شد فرد
كه مـثالً قضـية    گونه وحدت و مجانست با آن ندارد، نسبت دهيم چنان را به چيزي كه هيچ

را به بريدن شيشه توسط الماسي نسبت داده و با آن بسـنجيم،  » تر از سه است چهار بزرگ«
نظر  و با نظر به شرط سوم، اگر دو چيز قابل تطابق را در. شود يمنباز صواب و خطا مطرح 

  :كه نتيجه اين. بگيريم ولي حكم به مطابقت نكيم، باز صواب و خطايي پيدا نخواهد شد
خطايي نيست؛ زيرا اين مرتبه واجـد شـرايط   ) پيدايش اثر طبيعي در حاسه(در مرتبة حس 
اي كـه بـا جسـم     ماس و برخـورد ويـژه  عضو حساس موجود زنده در اثر ت. مذكور نيست

، از آن متأثر شده و چيزي از واقعيت خواص جسـم وارد عضـو   كند يمخارج از خود پيدا 
اثـري پيـدا    كنـد  يمـ شده و پس از تصرفي كه عضو حساس با خواص طبيعي خود در آن 

اي است مركب از واقعيت خـاص جسـم و واقعيـت خـاص      كه به منزلة مجموعه شود يم
نتيجه صـواب و خطـايي نيـز موجـود      گونه حكمي نيست و در اين پديده، هيچعضو و در 
  ).49/ 1: تا الف طباطبايي، بي(نخواهد بود 

  :نتيجة عبارات فوق اين است
  در مرتبة عمل طبيعي اعضاي حاسه خطايي نيست؛. 1
  يافتن ادراك حسي خطايي نيست؛ در مرتبة انجام. 2
يش از تطبيق با خارج خطايي نيست، و از ايـن  در مرتبة حكم در متن ادراك حسي پ. 3

دهـد   روي ناچار خطا در مرتبة ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق با خارج است، روي مـي 
» احساس دروني«پذيرفت اين است كه از مرحلة  توان يمچه در اين مرحله  آن) 50: همان(

، باعـث  ميكنـ  يمـ  خطا وجود ندارد، يعني هر چيـزي را كـه حـس   » گيري مفهوم«تا مرحلة 
ايم، دسـت بيـابيم؛ مـثالً     اش كرده طور كه حس كه به مفهوم و تصوري از آن، همان شود يم

. و احساس ما از آن احساس قاشقي شكسته است ديآ يمقاشق در استكان به نظر ما شكسته 
واقع شكسته نيست، تحت چه اوضاع و احوالي قرار گرفته كه در مـا   حال اين قاشقي كه در

كـرد؟ لـذا    كه بايد احساسي مطابق با واقع ايجاد مـي  احساسي ايجاد شده است، با اين چنين
اي كـه بـا    عضو حساس موجود زنده در اثر تماس و برخورد ويـژه «نويسد  كه عالمه مي اين

، از آن متأثر شده و چيزي از واقعيت خـواص جسـم وارد   كند يمجسم خارج از خود پيدا 
» ... كنـد  يمـ كه عضو حساس با خواص طبيعي خود در آن عضو گرديده و پس از تصرفي 
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، و همين شود يماي پيدا  مجموعه» تركيب خارج و بينايي«اين امر است كه در اثر  نندةك بيان
كند و اگر عقل هم در حكـم خطـايي دارد، بـه     بهترين موقعيت را براي بروز خطا ايجاد مي

  .ود آورده استوج اين علت است كه همين تركيب زمينة خطا را به
وقوع خطا در ادراكات حسـي، حقيقـت را نفـي     به سببمعتقد است كساني كه  عالمه

كنند، به اين مهم توجه ندارند كه اگر اصل تناقض پذيرفته شود، درك خطا در هر يك از  مي
هـيچ   زيـرا به منزلة پذيرش حقيقت و معرفت نسبت به واقع اسـت؛   ،خود ،ادراكات حسي

د، قضـية  واي بـه مـوردي منطبـق نشـ     شود؛ يعني اگر قضيه خطايي بدون صواب محقق نمي
كه منطبق بر مورد بوده باشد، موجود است؛ پس هر خطايي ) مقابل همان قضية اول(ديگري 

  ).154 :همان( صوابي دارد
هاي محسوس، كه بدون حواس  منشأ همة احكام نفس، عقل است؛ حتي در مورد گزاره

ها دست يافت، قوام قضيه به حكم عقلي است و حس صـرفاً مفيـد تصـور     به آن توان ينم
كه چگونه در حكم عقل  اما اين. پس منشأ همة احكام درست و نادرست، عقل است. است

، بايد گفت كه حقيقـت و خطـاي حكـم عقـل بـر درسـتي و نادرسـتي        ابدي يمخطا تحقق 
ها، مبتني  ر ديگر، محتوا و چگونگي چينش آنمقدمات آن، به لحاظ ماده و صورت و به تعبي

اگر مقدمات، به لحاظ ماده و صورت صحيح باشند، حكم مـاده و صـورت صـحيح    . است
باشند، حكم عقل درست و حقيقي خواهد بود و اگر صـحيح نباشـد، حكـم عقـلْ خطـا و      

از اين رو منشأ پيدايش خطا و اشـتباه خـود عقـل اسـت و نـه قـوة ديگـر        . نادرست است
  ).167- 161/ 1: تا الف طباطبايي، بي(

به علم حضوري تأكيـد   يبر ارجاع ادراك حس و روش رئاليسم اصول فلسفهعالمه در 
هاي ذهنـي و هـم علـم مـا بـه تـأثر و        پذيرفته است كه هم علم ما به خود صورتدارد و 

طباطبـايي،  (، معرفتـي حضـوري اسـت    شود يمانفعاالت مادي، كه در قواي حسي حاصل 
يـابي بـه اصـل ترديدناپـذير و امـر يقينـي يـا         دسـت  يوجو در جست و) 40/ 2: ا الفت بي

تالش وي در ارجـاع علـوم بـه علـم حضـوري بـه انحـاي         .است  خطاناپذيري در معرفت
علوم حضوري خطاناپذيرند؛ يعنـي بـا توجـه     .گيرد مي  گوناگوني از اين دغدغه سرچشمه

يابيم كه هرگز در علم حضـوري   مي است، در» عدم مطابقت علم با واقع«به معناي خطا كه 
خطا معنا ندارد؛ زيرا علمي است كه معلوم آن با واقعيت خارجي خود، نـه بـه صـورت و    
عكس، نزد عالم حاضر است و وقتي خود واقع نزد عالم حاضـر باشـد بحـث مطابقـت و     

د تـا  كوشـ  مـي  بـدين جهـت  ). 55/ 1: تا الـف  طباطبايي، بي( شود ينمعدم مطابقت مطرح 
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رو قلمـرو    از ايـن  .هاي حصولي به حضوري را شرح دهـد  و معرفت كيفيت تبديل باورها
 نيـز و خيالي و عقلي را   هاي حسي اي را براي علوم حضوري قائل شده و معرفت گسترده
تفصـيل در   و خيـالي بـه   يبودن ادراك حسـ  حضوري .كند علم حضوري وارد مي ةبه حوز

سـهروردي نخسـتين   . اي اجمـالي برخـوردار بـود    از پيشينهگرچه آمده است، آراي عالمه 
 ابصار طرح كرده اسـت  ةرا در نظري يبودن ادراك حس فيلسوفي است كه ديدگاه حضوري

قـول بـه    ةسـابق  تعليقـه بـر اسـفار   عالمه طباطبـايي در   ).116- 114/ 1: 1380سهروردي، (
بـا قـول   ميان قول او يزي را به مالصدرا نسبت داده و البته تما  بودن ادراك حسي حضوري

در  دانـد؛  را نفس مـي  يظهور صور حاصل از ادراك حس  مالصدرا ظرف .خود قائل است
 كنـد كـه فـوق نفـس و مجـرد محـض اسـت        مـي   حالي كه ايشان آن را مثال اعظم تلقـي 

هاي حسـي و خيـالي يـك     صورت). 421و  992 :1981طباطبايي،  ،1ج : 1981 ،مالصدرا(
هـاي   كه صورت مثالي هستند كه در عالم مثال وجود دارند، همچناندسته جوهرهاي مجرد 

اي هستند كه در عالم عقل وجود دارند و نفس با مرتبة عقلي خـود   هاي عقلي عقلي، جوهر
واقع، علم حصولي يك اعتبار عقلي است كـه از معلـوم حضـوري     در. كند يمها را درك  آن
حسي و خيالي يك موجود مجـرد مثـالي    و آن معلوم حضوري در ادراكات ديآ يمدست  به

است و در ادراكات كلي، يك موجود مجرد عقلي است كه بـا وجـود خـارجي خـود نـزد      
پس معلوم چه به وجـود  . مدرِك حاضر است، اگرچه ادراك آن موجود مجرد از دور است

خارجي مثالي و چه به وجود عقلي نزد عالم حاضر است و چيزي كه به وجود خارجي نزد 
بـدين ترتيـب، نفـس ابتـدا بـه آن موجـود       . م حاضر باشد، معلوم حضوري خواهد بودعال

كـه   و سپس به واسطة ارتباط با صور و موجودات مادي و توهم اين رسد يمخارجي مجرد 
چه به آن رسيده است، صورت آن موجود مادي است و آثار آن را ندارد، علـم حصـولي    آن

مجردات، علم حصولي نيست؛ چـون علـم حصـولي بـه     بنابراين، در عالم . شود يمدرست 
و ايـن در   ديـ آ يمـ دسـت   واسطة مقايسه موجود مجرد مشهود با موجود مادي است كه بـه 

). 382/ 17: 1339طباطبـايي،  (موردي است كه عالم به نحوي با ماده ارتبـاط داشـته باشـد    
ا هم دليـل ديگـري   شايد بتوان اين تأكيد عالمه بر ارجاع ادراكات حسي به علم حضوري ر

ارتباط با جهـان مـادي، معـد ادراك و آگـاهي     . پذيري اين نوع از ادراكات دانست بر خطانا
و اين ارتبـاط حسـي    كنند يماست و واقعيات مادي فقط نقش اعدادي در پيدايش علم ايفا 

ايشـان  . آينـد  شـمار مـي   معد رؤيت صور مجردي هستند كه علت فاعلي واقعيات مادي بـه 
هاي متعلق به واقعيـات مـادي خـارج     هاي علمي اشيا را صورت مالصدرا صورتچون  هم
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داند كه فقط با تبديل وجودشان از خارجي به ذهني، آثار مربوط به خارج را رها كرده و  نمي
چـه   آثار ديگري مربوط به وجود ذهني پيدا كرده باشند، بلكه از اسـاس ايـن آثـار را بـه آن    

داند؛ از اين رو بحث از ترتـب و يـا عـدم ترتـب آثـار بـر        نمي حقيقتاً معلوم ماست، متعلق
هـاي متعلـق بـه     هـاي علمـي اشـيا، صـورت     صورت. داند يممعنا  هاي علمي را بي صورت

شدن از دست داده باشند، بلكه  واقعيات مادي خارجي نيست كه آثار خارج را به علت ذهني
دات مادي بوده و تمام كمـاالت  ها موجودات مجردي هستند كه خود، مبدأ فاعلي موجو آن
از اين رو، بدون توجه به واقعيات مادي هم موجودنـد، اگرچـه مـورد    . ها را دارا هستند آن

  ).239/ 1: تا ب طباطبايي، بي(غفلت قرار گرفته و مشاهده نشوند 
 دادة و يافتـه  صـرفاً  كـه  جهـت  آن از بدين ترتيب به نظر خواجـه طوسـي، محسـوس   

 آن از را »محسـوس «و فقـط اگـر    شـود  ينممتصف به هيچ حكمي است،  حسي هاي اندام
دهـيم قابليـت    قـرار  توجـه  مـورد  گيرنـد  مـي  قـرار  عقـل  هاي داوري معرض در كه جهت
از نظر عالمه نيز قياس، وحدت ميـان مقـيس و مقـيس عليـه و      .كند يمپذيري را پيدا  حكم

در نظر وي، در تمـام  حكم سه عامل مؤثر در وقوع خطا و صواب در ادراك حسي است و 
خطـايي  » گيري مفهوم«تا مرحلة » احساس دروني«مراحل حصول ادراكات حسي از مرحلة 

وجود ندارد و خطا فقط در مرحلة ادراك و حكم كه مقايسه و تطبيق با خارج است حاصل 
بنابراين هر دو فيلسوف با چينش مقدمات و مواد خاصي بـه ايـن نتيجـة مشـترك     . شود يم

در ارجاع  رسد يمنظر  تفاوتي كه به. شود ينم مربوط هاي حس دريافت به خطا رسند كه مي
ادراكات حسي به علوم حضوري در آراي عالمه طباطبايي است كه چنـين نظـري در آراي   

خطاناپذيري علـوم حضـوري منبـع مـوثقي بـراي تأكيـد بـر        . خواجه طوسي مشاهده نشد
  .يي استخطاناپذيري ادراكات حسي در نظر عالمه طباطبا

  
  ها احتجاجات بر موارد جزئي و پاسخ خواجه و عالمه طباطبايي به آن. 5

ايـم   گاه، با خطاهايي در ادراكات حسي خود مواجه شده همة ما در زندگي روزمره گاه و بي
هـايي از ايـن خطاهـا آشـنا      و همچنين در برخي از كتب فلسفي يا علمي با نمونـه و مثـال  

 ي اسـت كـه در برخـي از كتـب خـود از جملـه در      ا فالسـفه فخر رازي از جمله . ايم شده
هـاي گروهـي كـه حـس را خطاپـذير       به اين امر توجه كرده و در بيـان اسـتدالل  المحصل 

خواجه نيز همة . شوند يمكه عمدتاً به حس بينايي مربوط  كند يمانگارند مواردي را ذكر  مي
ها را بررسي كرده و كوشيده اين مدعا را اثبات كند كـه حـس نـه در جزئيـات و نـه در       آن
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كه منظور از حكم حس، حكم عقـل در زمينـة محسوسـات     دهد، مگر آن كليات حكم نمي
هـاي   مثال. باشد و اگر چنين باشد، درستي و نادرستي صرفاً متوجه احكام عقلي خواهد بود

  :قرارند فخر از اين
: تـوان آورد  يمـ براي اين مـورد   سه مثال. نديب يمچشم گاهي شيء كوچك را بزرگ . 1
تـر از انـدازة    در تاريكي شب، آتشي را كه از دور دست برافروخته شده است، بـزرگ ) الف

اگر انگور را در ظرف آب قرار دهيم آن را به شكل گالبـي  ) كنيم؛ ب يمواقعي آن مشاهده 
. كنـيم  يمر حلقة انگشتر را به چشم نزديك كنيم آن را به اندازة دستبند مشاهده اگ) بينيم؛ ج مي

 خواجه). 15- 14: 1359فخر رازي، ( بينيد چشم گاهي برعكس، اشياي بزرگ را كوچك مي
 در بينـد  مي كوچك را چيزي چشم ما كه هنگامي كنيم توجه گويد بايد مي طوسي در پاسخ 

 كه را چيزي يعني است، صادق نيز سخن اين عكس و ديد نخواهد بزرگ را آن حال، همان
 دو در چـه  آن كند كـه  مي حكم كه اي قوه .بينيم نمي كوچك حالت، همان در بينيم مي بزرگ
 مالحظه از پس كه است عقل بلكه نيست چشم خود است چيز يك واقع، در ايم ديده حالت

 هرگونـه  باره اين در بنابراين، .كند مي صادر حكم و سنجد مي ديگر يك با راها  آن حالت، دو
 چيزي چشم، كه هنگامي. چشم به نه دهيم نسبت عقل داوري نحوة به بايد را اشتباه و خطا
 پنـدار  اين گاه آن .است بزرگ چيز، آن كه كند مي حكم باز عقل است كه بيند مي كوچك را

 از اشـتباهي  جـا  ايـن  در كه حالي در است شده اشتباه دچار بينايي در چشم كه آيد مي پيش
 آفرين مشكل عقل، حكم و داوري نحوة بلكه است، نداده رخ حسي هاي داده دريافت جهت
  ).15 :همان( است بوده

نويسد حس بينايي در  شمرد و مي عالمه طباطبايي نيز مواردي از خطاي حواس را برمي
تـر و از   ور كوچـك ما اجسـام را از د . شماري دارد ابصار مستقيم و معكوس خود اغالط بي

اگر در يك سر سالن بلندي بايستيم، سطح زير . بينيم شان مي تر از مقدار واقعي نزديك بزرگ
حس المسه در اغالط دست كمي از باصره ندارد، . شود يمپايمان هرچه دورتر بلندتر ديده 

هـا   دادن گرمي و سـردي و سـختي و نرمـي آن    و اختالف كيفيات در عضو المس در نشان
هاي ديگر مانند حس ذائقه و غيره نيز به نوبة خـود اغالطـي دارنـد     حس. كامالً مؤثر است

هـاي   ولي كيفيت وقوع خطا در اين مـوارد بـه دريافـت   ). 45- 44/ 1: تا الف طباطبايي، بي(
؛ دشو يمگردد، بلكه عقل در حكم خود در محسوسات دچار ارزيابي نادرست  حسي برنمي

ميان صواب و خطا، با تجربه و حـس نيسـت بلكـه هماننـد      زيرا در علوم حسي تشخيص
علوم عقلي تشخيص با عقل و قواعد عقلي است و مسـئلة حـس و تجربـه فقـط يكـي از      
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كه مثالً وقتي ما با حـس خـود، خاصـيت فلفـل را درك       مقدمات برهان است؛ توضيح اين
حس خود را با تجربـه  گاه اين  دهيم كه در ذائقه چه اثري دارد و آن و تشخيص مي ميكن يم

، تازه مقدمات يك قياس براي براي ما فراهم شده و آن قياس به ايـن شـكل   ميكن يمتكرار 
بود  اين تندي مخصوص براي فلفل دائمي و يا غالبي است، و اگر اثر چيز ديگري مي: است

شد ولي دائمي و غالبي است و ايـن برهـان همـة مقـدماتش      براي فلفل دائمي يا غالبي نمي
لذا اصالً بين . ها پاي تجربه در ميان نيامده است از آن كي چيهقلي و غير حسي است و در ع

  ).76/ 1: 1339طباطبايي، (ي وجود ندارد ا رابطهحس و خطا 
هـاي متعـدد و    براي نمونه، اگر خطوطي با رنگ. بينيم گاهي اشياي متعدد را يكي مي. 2

گاه با چرخيدن سريع سنگ، فقط يك رنـگ   نزديك به هم از مركز به محيط ترسيم كنيم آن
 بـا  چه آن دهد يمخواجه پاسخ . هاي مزبور است كه حاصل امتزاج رنگ ميكن يمرا مشاهده 

وارد  خيـال  خزانـة  به سپس مشترك و حس به نخست كنيم مي خود درك حسي هاي اندام
، نـد يب يمـ  را ديگري رنگ درنگ بي آن از پس و كند يمرنگي را درك  چشم، وقتي .شود مي

 گويي است، باقي »مشترك حس«در  همچنان دوم، رنگ ادراك وجود با اول رنگ اثر چون
 كـه  نيسـت  اي انـدازه  به ادراك دو اين زماني فاصلة .است ديده هم با را رنگ دو هر بيننده
 درك مخلـوط  صـورت  بـه  راها  آن رو، اين از .دهد تمييز ديگر يك از را دو آن بتواند نفس
ها از جلوي چشم محو شده و در پي هم، در حس مشترك وارد  همچنين اگر رنگ .كند مي

و نفس، رنگي مخلوط  كند ينمها را درك  جدايي و تمايز اين رنگ) باصره(شوند باز حس 
 دچـار  ما در اين مورد نيز حس. كند يمرا درك ) كه در حس مشترك است(ها  از همة رنگ

 شـناخت  بـا  كه است ديگري امور خاص، درك از وهنح اين اسباب بلكه است نشده اشتباه
  ).18 :1359طوسي، ( شد خواهد روشن مزبور مشكل ريشة ها، آن

بينيم كه وجود خارجي ندارند، مانند سـراب يـا چيزهـايي كـه      گاهي چيزهايي را مي. 3
همچنين بارش قطرة باران را به شكل خـط  . گذارند باز به نمايش مي افراد تردست و شعبده

پاسخ خواجه اين است . بينيم چرخد به صورت دايرة آتشين مي اي را كه مي مستقيم و شعله
نيسـت، بلكـه شـرايط خاصـي در     » معدوم مطلق«بينيم  چه گاهي به عنوان سراب مي كه آن

ما در  شود يمكه موجب  ديآ يمپديد ) ويژه در كيفيت انعكاس نور به(موضوع مورد مشاهده 
جا چشم دچار خطا نشده است،  بايد توجه كنيم كه در اين. بپنداريمداوري خود، آن را آب 

دربارة تردسـتي و  . درستي درك كرده است بلكه دقيقاً همان انعكاس نوري كه رخ داده را به
و  ميكنـ  يمچه واقعاً وجود دارد، توهم  بازي نيز بايد گفت گاهي، اموري را خالف آن شعبده
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بيه آن است كـه مـثالً بـه علـت سـرعت، حركـت يـا        سبب آن، عدم تمييز ميان شيء و ش
دربارة مشاهدة قطرات باران به صورت خـط مسـتقيم و شـعلة    . دهد يمجانشيني سريع رخ 

تـر دربـارة حـس مشـترك و چگـونگي ارتبـاط        چه پيش گردان به صورت دايره، بايد به آن
  ).18: همان(با آن گفته شد توجه كنيم  گانه پنجحواس 

كـه انسـان در ادراكـات خـود و از      كند يميز اين مسئله را چنين تبيين عالمه طباطبايي ن
و پـذيرش خطـا در حـواس     رديپذ يماش، وجود برخي خطاها را  جمله در ادراكات حسي

اي را پذيرفته است و همين جواب را در رد كسي كـه   »واقع«، دليل بر اين است كه گانه پنج
عالمـه  ). 255- 253/ 1: تا الف طباطبايي، بي( دكن يممنكر مطابقت حواس با واقع است بيان 

ترين وسائل علم به واقعيت خارج  حواس ما كه قوي«ها كه  در پاسخ به اين شبهة ايدئاليست
و از نزديك  نديب يممثالً حس باصره جسم را از دور كوچك كنند  باشند پيوسته خطا مي مي

و يا آتشِ چرخان را در هنگام گردش به شكل دايره،  دهد يمچه هست نشان  تر از آن بزرگ
و همچنين وسـائل و  ؛ دهد يم، به شكل خط نشان ديآ يمو قطره باران را كه از آسمان فرود 

كه دانشمنداني كه با هرگونه وسائل  گرفتار اغالط زياد هستند، چنان ،حواس طرق ديگر غير
مون نمانده و يكـي پـس از ديگـري از    اند از خطا مص تحرز از خطا خودشان را مجهز كرده

طباطبايي، (» ؟و اطمينان پيدا كرد وثوقتوان به وجود واقعيتي  اند پس چگونه مي پاي درآمده
  :نويسد ، مي)52- 51 /1: تا الف بي

 هرچـه  يـا  و نـداريم  لغـزش  و خطـا  معلومات جهان در ما كه شود مدعي تواند نمي كسي
 ايـن  فلسـفه  دعوي بلكه ندارد، را دعوي اين يزن فلسفه و است درست و راست فهميم مي

 اثبـات  را واقعيـت  ايـن  فطرتـاً  و داريـم  الجملـه  فـي  خودمان از خارج واقعيتي ما كه است
 پيوسـته  داديم نمي منظم اثر ترتيب موضوعات به نسبت كرديم نمي اثبات اگر زيرا كنيم؛ مي
 كرديم، نمي فرار خطر احساس از پس پيوسته افتاديم، نمي خوردن خيال به گرسنگي از پس

  ).همان(نموديم  نمي تمايل نفع احساس از پس پيوسته

بينيم مانند سرنشين كشتي كه  گاهي شيء متحرك را ساكن و ساكن را متحرك مي. 4
اما روشن است كه ساحل متحرك ). 18: همان( نديب يمساحل را متحرك و خود را ساكن 

: نويسد مي ؟ خواجهنديب يمپس چه خطايي رخ داده كه چشم ساحل را متحرك . نيست
 خاصي ء شي روي روبه و مقابل در را چيزي چشم كه هنگامي .نيست رؤيت قابل حركت،
 مقايسة و مالحظه بود، با ديده ديگر ء شي روي روبه را آن قبالً كه حالي در كند، مشاهده

 چشم باشد كوتاه بسيار مسافت اگر اما .كند مي حكم چيز آن حركت به ادراك، دو
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 را مذكور ء شي نفس، رو، اين از و شود قائل تمايز)  مشاهده( ادراك  دو بين تواند نمي
 بدن جايي جابه و انتقال او، چون بگوييم بايد نيز كشتي سرنشين دربارة. پندارد مي ساكن
 همين در و پندارد مي ساكن را آن كند نمي احساس ديگر موضع به موضعي از را خود
 ساكن را خود چون كند، مي تغيير ساحل گوناگون هاي قسمت با او محاذات وقتي حال،
 مورد اين كه ديديم در چنان ).19 :همان(انگارد  مي متحرك را ساحل ناچار به پنداشت مي
 كه كند مي روشن ديگر بار و سازد مي مشخص را اشتباه عامل و سبب طوسي خواجه نيز

 دچار گاه خود، ارزيابي در انسان بلكه كند نمي خطا است حس كه جهت آن از حس
گريزي به نظر مالصدرا زد كه در بسياري از آراي  توان يمجا  در اين .شود مي لغزش

ز در تحقق اين آورد ولي ادراك حسي را ني شمار مي خود حركت را يك امر معقول به
بودن  جا كه در باب معقول كه صدرالمتالهين آن رسد يمنظر  به. داند يمادراك دخيل 
 »ديآ يمشمار  حركت به واسطة كمك و ياري حس، امري معقول به«گويد  حركت، مي

چه در  الدين طوسي بهره گرفته است؛ آن از سخن خواجه نصير) 174: 1354مالصدرا، (
رساندن حس به عقل مطرح شده، در سخن  عنوان كمك و ياريسخن مالصدرا تحت 

خواجه به قالب ديگري درآمده و گفته شده كه محسوسات فقط از مبادي و مقدمات امور 
جايگاه امور يقيني نيز فقط در حوزه و قلمرو عقل مشخص و . روند شمار مي يقيني به

كه در  دهد يمين توضيح عالمه اين خطاي در حس را با بياني ديگر چن. دشو يممعين 
چه بسا امر . ادراك هر امر محسوسي بايد وضعيت زماني و مكاني آن مالحظه شود

محسوسي در اوضاع و احوال زماني و مكاني خاص، صحيح و صواب باشد، اگرچه 
همچنين، در ادراك امري محسوس، . همان ادراك با فرض تغيير زمان و مكان خطاست

تري از زمان و مكان مواجه باشيم، ادراك  ماده و شرايط بيش تري از هرچه با اجزاي بيش
عالمه در اين قسمت، از صواب به . تر خواهد بود تر و صواب ما نسبت به آن امر صحيح

نويسد؛ براي مثال وقتي ما  و مي كند يمتعبير » كثير المغايره«و از خطا به » كثير المطابقه«
حقيقت كوچك است، يعني شرايط زماني و  بينيم، به حسب جسمي را از دور كوچك مي

مكاني حاضر، اين صورت كوچك را در حاسة ما ايجاد كرده و از نزديك به واسطة 
چه به حسب واقعيت يك حجم  اگر. شود يمتر ديده  يافتن شرايط نامبرده، بزرگ تغيير

تمام گاه با حجم واقعي خود تحت ادراك نخواهد آمد؛ زيرا  واقعي متحول دارد ولي هيچ
گاه همة جهان در  اجزا و شرايط غير محدود و متحول مادي در آن دخيل هستند و هيچ

  ).144- 142/ 1: تا الف طباطبايي، بي(چشم انسان نخواهد گنجيد 
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هايي را كه وجود خارجي ندارد مشاهده  مبتالست، صورت 1كسي كه به بيماري برسام. 5
اين مثال سؤالي را بـه  . كشد ها فرياد مي ها جزم دارد و حتي از ترس آن و به وجود آن كند يم

دچار حـاالتي شـود كـه بـه سـبب       تواند يمبه اين مضمون كه اگر انسان  كند يمذهن متبادر 
چه در خارج وجود ندارد را موجود پندارد، پس چرا اين احتمال را مطـرح نسـازيم    ها، آن آن

پاسخ ). 23/ 1: همان(بينند واقعيت نداشته باشد  چه مي لم نيز ممكن است آنهاي سا كه انسان
 خـود،  خيـال  در شـدن  غرق دليل به است برسام بيماري دچار كه خواجه اين است كه كسي

 نبايد اين، وجود با .پندارد مي خارجي واقعيت داراي راها  آن و كند مي احساس را چيزهايي
 درحقيقـت،  چراكه بيند مي موجود نيست چه موجود آن انسان احوال، اين در كه كنيم گمان
 اند واقعيت داراي خيال، مرتبة همان در نفسه في كه كند مي مشاهده را اموري خود، خيال در
 دهنـد  مـي  دسـت  بـه  پيرامون محيط دربارة او حواس چه آن از حالت آن در معموالً انسان و

 موجـود  كـه  را چيزي حس شرايطي، هيچ در و گاه هيچ كلي طور به بنابراين .ماند مي غافل
 .كنـد  نمـي  احسـاس  را واقعـي  غيـر  امري كجا، هيچ شخص در و است نكرده درك نيست
 بيدار و سالم هاي انسان به مريض يا خواب هاي سپس بر اين امر كه اشتباهات انسان خواجه

 افراد مشاهدات يميكه بخواهيم با چنين تعم نويسد اين مي و گيرد مي تعميم داده شود، خرده
  ).همان( است ناب عقل برخالف كاري ببريم سؤال زير را تندرست

كنـيم كـه بـرف از     بينيم، اما اگر دقت كنـيم مشـاهده مـي    ما برف را كامالً سفيد مي. 6
بنـابراين،  . رنـگ هسـتند   اجزاي جامد كوچك تركيب يافته است كه هر يك، شفاف و بـي 

اي از  همچنـين قطعـه  . بينـيم  كه مـا آن را سـفيد مـي    رنگ است و حال آن نفسه بي برف في
در حالي كه هر يك از اجزاي آن شـفاف   ديآ يمنظر  شيشه كه كوبيده و نرم شود، سفيد به

گونه فعل و انفعال شيميايي رخ نـداده   اند و ميان اجزاي خشك و جامد آن، هيچ رنگ و بي
 موجـب  چه آن كه دهد يمتوضيح  چنين مواردي از خطاهاي باصره است و خواجه. است
 سطوح بين نور متقابل كنيم، انعكاس  مشاهده سفيد را شده كوبيده شيشة و برف تا شود مي

 باشـد، ديگـر ايـن    واحـد  سـطح  داراي شفاف جسم كه اگر كند مي تأكيد او .است شفاف
 مشـاهده  رنـگ  بـي  و شـفاف  صورت به همان را ما آن و دهد نمي رخ نور متقابل انعكاس
  ).25و  24: همان(كرد  خواهيم

توانيم  كه چون نمي رديگ يمهايي از اين دست، چنين نتيجه  فخر رازي با استناد به نمونه
وقوع خطا در محسوسات را منكر شويم و احتمال تكرار اين خطاهـا در مـوارد ديگـر نيـز     

رفـت  توانيم آن را منبعي موثق بـراي مع  وجود دارد بنابراين، حس قابل اعتماد نيست و نمي
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؛ يعني حس كـه  »تواند در مقام شاهد قرار بگيرد متهم نمي«به تعبير فخر رازي . قلمداد كنيم
. هاي ما باشـد  تواند منبع و شاهدي براي وثاقت معرفت در معرض اتهام خطا قرار دارد، نمي

اي را  دليـل گـزاره   هـاي مـذكور، بـي    ها و مثال دريافت كه در نمونه توان يماما با كمي تأمل 
كـه حكـم    دهد يمجا رخ  واقع خطا در آن ايم؛ و در تصديق كرده و بر مفاد آن صحه گذاشته

اگر حكمـي بـر   . در يك قضيه را بر غير موضوع و يا غير محمول يا غير آن دو منطبق كنيم
خطـا  . دهـد  موضوع و محمول خودش، كه مطابق با واقع است منطبق شود، خطا رخ نمـي 

ه موضوع يا محمول ديگـري كـه بـه لحـاظ محكـي، غيـر آن       كه حكم ب دهد يمگاه رخ  آن
  .موضوع و محمول است نسبت داده شود

كه آورديم در انديشة خواجه طوسـي، خطـا در محسوسـات، ناشـي از خطـا در       چنان
اي كـه خطـا در آن    در گـزاره . رود يمشمار  تطبيق و حكم است كه شأني از شئون عقل به

. تنهايي غير قابل اتصاف به خطاسـت  محمول، و نسبت به، هر يك از موضوع، دهد يمرخ 
 تـوان  ينمها را  از اين رو آن. اند موضوع يا محمول يا نسبت، تصوراتي مفرد و بدون حكم

 توانـد  يمـ خطا در حكم است كه بـه سـه شـكل    . بودن متصف كرد بودن يا خطا به صحيح
  :وقوع يابد

  وع ديگري اسناد داده شود؛حكمي كه به موضوع معيني مربوط است، به موض. 1
  حكمي كه صرفاً به محمول خاصي متعلق است به محمول ديگري نسبت داده شود؛. 2
اي مربوط است به موضوع و محمول ديگـري   حكمي كه به موضوع و محمول ويژه. 3

  .اسناد يابد
جا ممكن است گفته شود اگر هرگونه خطا و اشتباه در ادراك، به عقـل منسـوب    در اين

ها منزه اسـت، ناچـار بايـد     و دامن ادراك حسي و محسوسات از اين گونه آلودگي شود يم
گـوييم   در پاسـخ مـي  . اعتراف كرد كه ادراك حسي برتر و نيرومندتر از ادراك عقلي اسـت 

درست است كه در محسوسات خطا و اشتباه نيست و در عين حـال از مبـادي و مقـدمات    
به اين مسئله نيز بايد توجه داشت كه اداراك حسـي از   ولي شوند يمامور يقيني نيز شناخته 

ادعا كرد كـه   توان ينمشرايط حصول حكم عقلي است و اگر اين سخن پذيرفته شود ديگر 
ادراك حسي از ادارك عقلي نيرومندتر است زيرا اسـتعداد و آمـادگي، از شـرايط پيـدايش     

. برتـر و بـاالتر بـوده باشـد    تواند از حقيقت كمـال   كمال است و شرايط پيدايش كمال نمي
تفصـيل   خواجه نصيرالدين طوسي از جمله كساني است كه به طرح اين مسئله پرداخته و به

كـه بـه اهميـت     بنـابراين، خواجـه ضـمن ايـن    ). 26: همـان (در اين باب سخن گفته است 
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معتقد است ادراك حسي از شرايط حصول احكام عقلي است و  كند يممحسوسات اعتراف 
كمال انسان در رسيدن به احكام عقـل  . كه شرط برتر و باالتر از مشروط نيست مسلم است

. است و ادراك حسي نوعي استعداد و آمادگي براي رسيدن به اين مرحلـه از كمـال اسـت   
فرمايد كه بر فرض كه حواس مـا در   عالمه طباطبايي نيز در توجيه خطاي حواس چنين مي

طاكار باشند، لكن در داللت بـر وجـود خـارجي    دادن كيفيت يا ماهيت محسوسات خ نشان
فرض، كـه   شوند، به يمتمام خطاهايي كه به حواس نسبت داده . محسوسات خطاكار نيستند

دادن كيفيت يا ماهيت محسوس است نـه در   ها را خطاي حقيقي بدانيم، خطا در نشان ما آن
آب سراغ نداريم  كردن بر وجود محسوس؛ ما در هيچ موردي حتي در مورد سراب و داللت

وجه وجود نداشته باشد و در عين حال ما وجود چيزي را احساس كنيم  هيچ كه محسوس به
  ).131/ 1: تا الف طباطبايي، بي(

  
  گيري نتيجه. 6
، علم ما به بديهيات علمي خطاناپذير )ره(از نظر خواجه نصير طوسي و عالمه طباطبايي . 1

. جلوگيري از شك در بديهيات، متفاوت اسـت  است، منتهي بيان اين دو در خصوص نحوة
ها و پرهيز  انديشي، اجتناب از عادت خواجه طوسي، پااليش فكر، دقت نظر و پرهيز از ساده

) ره(عالمـه  . داند يماز تقليد كوركورانه را از عوامل مؤثر در جلوگيري از شك در بديهيات 
اتي كه غيرقابل ترديـد اسـت نظيـر    ها، شروع از بديهي مراجعه به قوانين منطقي و توضيح آن

ثبوت شيء لنفسه و تنبه بر بداهت بـديهيات را از عوامـل مـؤثر در رفـع شـبهات وارد بـر       
. به اعتقاد خواجه طوسي، فقط اوليات و مشاهدات مبدأ علوم يقيني اسـت . داند يمبديهيات 

را ضروري بالذات و و در بين اقسام بديهيات، اوليات  نيز به اين نكته توجه دارد) ره(عالمه 
  .داند يمها  مابقي بديهيات را نيازمند به آن

اما آن را سد راه  يردذپ يكه وقوع خطا در ادراكات را م آنوجود با  يخواجه طوس. 2
 يـز گونـه خطاهـا و ن   ينعلل و عوامل ا يتا با معرف  دكوش وي مي .كند ينم يمعرفت تلق
اكتساب معرفت هموار  يها، راه را برا آن يصتشخ يفاده از ابزار مناسب براتتأكيد بر اس

 سـيار ب شـود  يحس خوانده م يچه خطا آن يلدر تحل يرخواجه نص يدقت نظرها .سازد
ي خـوب  بـه  هتوانسـت  »محسوس«واژه  يدو معنا برا يانم يكاو با تفك .است يتاهم يزحا

 .كنـد آن را مشـخص   يريخطاناپذ يمو حر يادراكات حس ةوقوع خطا در حوزجايگاه 
و معتقد اسـت كـه انسـان در     رديپذ يمنيز امكان خطاي حواس را ) ره(عالمه طباطبايي 
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، بلكه عقل است كه در مقام تطبيق حكم، شود ينممرحلة احساس و حواس دچار خطا 
ايشان با لحاظ سه شرط اساسي براي وقوع خطا و صواب، منشـأ  . ممكن است خطا كند

و در ايـن راسـتا نظـري     دهـد  يماز آن نسبت خطا در حواس را به عقل و احكام صادر 
  .مشابه خواجه طوسي دارد

نكتة ديگري كـه در آراي عالمـه مشـهود اسـت، ارجـاع ادراك حسـي بـه علـم         . 3
به نظر وي، علوم حضوري خطاناپذير بوده و شـايد بتـوان ايـن تأكيـد     . حضوري است

يري ادراكـات  عالمه بر ارجاع ادراكات حسي بر علـم حضـوري را دليلـي بـر خطاناپـذ     
تمام موارد را در جدول زير . در اين مورد نظري از خواجه مشهود نيست. حسي دانست

  :ميكن يمخالصه 

  ديدگاه عالمه طباطبايي  ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي  مسئلة مورد بررسي

  خطاناپذير است خطاناپذير است علم به بديهيات

راهكار جلوگيري از شك در 
  بديهيات

فكر، دقت نظر، پرهيز ازپااليش
ها،  انديشي، اجتناب از عادت ساده

  پرهيز از تقليد كوركورانه

مراجعه به قوانين منطقي و توضيح 
ها، شروع از بديهيات غير قابل  آن

  ترديد، تنبه بر بداهت بديهيات

  اوليات و مشاهدات  مبدأ علوم يقيني
مابقي بديهيات مبتني (فقط اوليات 

  )بر آن است
  پذير است امكان پذير استامكان در ادراكاتخطاي

  خطا در احساس
 پذير نيستامكان

 دادة و يافته اگر مراد از محسوس،(
  )حسي باشد

  پذير نيست امكان

  منشأ خطا در حواس
خطاي عقل در تطبيق محسوس با

  واقعيت خارجي
خطاي عقل در تطبيق محسوس با 

  واقعيت خارجي

  رابطه ادراك حسي و علم حضوري
ادراكات حسي به علم حضوري

  كنند يمبازگشت 
تصريحي از خواجه مشاهده 

  شود ينم

  
  نوشت پي

اين بيماري معموالً موجب نوعي . نوعي بيماري حاد سينه كه ورم و التهاب شديد به همراه دارد .1
  .شود يم  اختالل حواس و هذيان
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