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 چکیده

ای با کاربرد آن  های داوری درخصوص مسائل فلسفی است که دسته شهود از روش

در میان مخالفان کاربرد شهود، گروهی با استناد به . ای مخالف اند و عده موافق

شود، روش  های شهودی مختلفی که به موقعیت شهودبرانگیز واحد داده می پاسخ

گویند  ای از موافقان شهود می ر مقابل، دستهد. دانند شهودی را نامطمئن یا نادرست می

 های شهودی را عوامل غیراصیلی که به اصل روش شهودی ربطی ندارند، داوری

تخصص را مدنظر  در این پژوهش، از میان عوامل غیراصیل، میزان. کنند متعارض می

نین همچ. ایم ایم و آن را از عوامل راهبری یا انحراف شهودها معرفی کرده قرار داده

نظرخواهی از متخصصان است که پاسخ صحیح به موقعیت شهودی را پیش رویمان 

آوا با نظر اخیر، در  سینا نیز هم ابن. های مردم گذارد، نه نظرسنجی از تمامی توده می

دهد، این حجت را  پاسخی که به یکی از منتقدان موقعیت شهودبرانگیز انسان معلق می

رسنجی از حکمای کارکشته را عامل کشف پاسخ درخور نظ داند و برای همه مناسب نمی

سینا به منتقدش این است که دیگر  چنینی از پاسخ ابن تفسیر این ۀثمر . داند به آن می

  .شود به شخصیت منتقد محکوم نمی ۀورزانه و حمل شیخ به پاسخ غرض
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  مقدمه. ۱

های کسب معرفت و کشف مطلوب  شهودی که در فلسفه و علم کاربرد دارد، یکی از شیوه

 تفکر بدون واسطه، بی سریع،: شود است که با آن، فهمی با این خصوصیات حاصل می

 فرایند از گیری بهره حصول، بدون چگونگی بودن مشخص بدون متأمالنه، یا عقالنی

های  انگیزانند، به پمپ چیزهایی که شهود را برمی .]۷ـ٦، صص۳۲[گام  به گام ۀآگاهان

 را زبانی و تخیلی های تکنیک از وسیعی های شهود طیف پمپ. اند مشهور شده ١شهود

 ها، استعاره ها، داستان تشبیهات، تمثیالت، فکری، های آزمایش ازجمله شوند؛ می شامل

پمپ شهودی که در پژوهش حاضر بر آن تأکید  .]۱٦٤٦، ص٤۱[معماها  و ها تناقض

 برای که برانگیزی تخیل آزمایش فکری عبارت است از ابزار. شود، آزمایش فکری است می

بحثی  ٢در فرافلسفه. ]۱٥٥، ص٤۲[شود  می گرفته کار به امور طبیعت بر کاوش

ربرد ای کا عده. درخصوص ارزیابی ماهیت و حجیت شهود مطرح شده است و در آن، الف

ای آن را ازنظر  عده. اند؛ ب اند و حتی آن را الزم دانسته این روش در فلسفه را تأیید کرده

 فیلسوفان  برخی اعالم کرده. اند؛ و ج ارزش تلقی کرده بی شناختی معرفت
ً
اند که اصال

شان پرداختن  مشغولی اصلی اند و دل و به آن اعتنایی نداشته  این روش را حجت ندانسته

مدعای پژوهش حاضر این ]. ۷۸۲، ص۳۷[های منطقی و متعارف بوده است  داللبه است

خصوص در موقعیت تخیلی انسان معلق، در دستۀ اول جای گرفته و  سینا، به است که ابن

را به رسمیت شناخته و در ) آزمایش فکری(هم شهود و هم روش عمدۀ پمپاژ شهود 

ر آنکه وی با برقراری تمایز میان شهود و ت مهم]. ۷۸، ص٤۲[اش به کار گرفته است  فلسفه

تفکر استداللی، همۀ افراد را در شهودکردن موفق ندانسته و در گفتاری، شهود را برتر از 

، ۷[استدالل متداول جلوه داده و شهودکننده را صاحب فهمی متمایز معرفی کرده است 

کنیم که شخصی به نام شیخ  اثبات این مدعیات، به انتقادی اشاره می برای]. ٥۸ص

در پاسخ به سینا  ابن. بر موقعیت فرضی انسان معلق وارد کرده است ٣ابوالقاسم کرمانی

                                                                                                                                            
1. Intuition pumps. 

هـای فلسـفی،  اهـداف، حـدود و روش. پردازنـد یا فلسفۀ فلسفه که در آن به بررسی چیستی فلسـفه می .٢

  .موضوعات اصلی آن هستند

 مقـوالتو ) از فرفریوس( ایساغوجیشرحی بر  ،در اوایل کسب علمش) ٥قرن (شیخ ابوالقاسم کرمانی . ٣

 شیفتۀ نجوم بوده و در اواخر عمرش در تصنیف  ارسطو
ً
همکـاری  صـفوان الحکمـةنوشته است، احتماال

سینا او را کسی خوانده  سینا مشاجراتی درگرفته، گاهی ابن میان وی و ابن .]۱۸٥، ص٤٠[ت داشته اس

بـه ارتکـاب سـینا را  او نیـز ابن. که از منطق اطالعی ندارد و گاهی با الفاظی درشت او را نکوهیده اسـت

بـه  ةعـن مسـائل العشـر  بـةاالوجی دیگر با عنوان  ا سینا در رساله همچنین ابن. مغالطه متهم کرده است

  ].۱۲، ص۷[ های او پاسخ داده است پرسش



  ٤١   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

دلیل عجز در  بودنش، بلکه به خاطر خطا را نه به علقمگوید کرمانی انسان  میاین انتقاد 

ای اعتباری مبتنی  به این دلیل نفهمیده که بر مقدمه را حجتفهم آن رد کرده است و این 

چنین اظهارنظر کرده  سینا، این دهی ابن پاسخ ۀیکی از محققان با نظر به شیو. است

اعتراض  شود، نه روشنی به شخص حمله می که در آن، به دهد پاسخی میسینا  ابن: است

  . ]۱۹٦، ص۳٦[ استدالل او و

، ۷. رک[سینا و منتقدش  دار این ت دامنهبه خصوم توان باتوجه اگرچه می

، تحلیلی شبیه به تحلیل محقق یادشده ارائه کرد، اما ]۱۷۳، ص٤٠؛ ٥۹ـ٥۸صص

ای دیگر تعبیر کرد و قصد  گونه سینا را به از آن خصومت، پاسخ ابن نظر شود با قطع می

  . ی دانستهای شهود واقعی او را تأکید بر ارتباط میان درجات فهم افراد و درک موقعیت

نیز، هم از حجیت شهود  ١آزمایشگرایانه ۀای به فلسف از طرف دیگر، در رهیافت عده

کنندگان در حجیت آن داده  هایی که به تشکیک شود، هم در یکی از پاسخ دفاع می

های  بودن و درک، مالک پاسخ صحیح به موقعیت ای خاص از خبره شود، درجه می

 ۀسینا و بخشی از فلسف ی که در رویکرد ابنمسیر مشابه. شود شهودی معرفی می

  . آورد شود، مجالی برای تأمل تطبیقی فراهم می آزمایشگرایانه طی می

  

 تحقیق ۀپیشین. ۲

در بخشی از یک پژوهش، علت تفسیرهای مختلف از آزمایش فکری واحد بررسی و تالش 

شود که های متافیزیکی متمایزی جستجو  زمینه شده است این اختالف، در پس

  .اند های مختلف به آن ملتزم بوده گروه

یابی، براساس برخی رویکردها به شهود، کاری صحیح  گرچه ممکن است این عامل

ایم، عامل  ، اما براساس نظری که در این تحقیق ابراز داشته]۱۲۳ص، ۳٠[ تلقی شود

 به توانایی شهودی افراد مرتبط نمی
ً
گفت با چنین  بسا بتوان شود و چه یادشده، مستقیما

 شهودهای مختلف از موقعیت واحد، به امور نامرتبط با شهود تحویل برده 
ً
تحلیلی، نهایتا

به   های متافیزیکی است که میزان قوت پاسخ زمینه شود و درواقع قوت یا ضعف پس می

اند،  حاصل شده  ها نیز با استدالل زمینه کند و این پس موقعیت شهودبرانگیز را تعیین می

شوند و  اساس، شهود و شهودکننده، به استدالل و استداللگر فروکاسته می شهود؛ برایننه 

های متافیزیکی  زمینه ی مختلفی است که در پسها های مختلف، استدالل عامل پاسخ

                                                                                                                                            
1. Experimental philosophy. 
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  .]۳۸٤ـ ۳۸٠ص، ص۱۸[موجود است 

ه در تحقیقی دیگر که با پژوهش حاضر مناسبت بیشتری دارد، بر اصطالح فطانت ک

آمده است، تأکید شده و  ]۳۷٥، ص۲، ج۳[ اشاراتو  ]٦۱، ٥۸صص ،۷[ مباحثاتدر 

صحیح، شرط فهم انسان معلق و هر آزمایش فکری دیگری معرفی شده  ۀداشتن فطن

  .است

های فرضی معرفی  موقعیت ۀکنند درک ۀکه قو(سپس علت تمایز قدرت تخیل افراد 

امنسجم، گاهی تأکید شده که توانایی بیشتر مدنظر قرار گرفته است و در عباراتی ن) شده

همچون دندان درآوردن، بخشی از  های مختلف، مهارتی کسبی نیست و در تخیل موقعیت

شناختی انسان است؛ گاه دیگر، تمایز یادشده معلول توانایی افراد در  فرایند زیست

های  دن امکانیهای ذهنی بر توانایی اندیش بازنمایی اشیا دانسته شده و به تأثیر مدل

جایگزین اشاره شده است؛ و درموضعی دیگر، اظهار شده که تحصیالت افراد، به انتزاعی 

  .]۱٠۲ـ۱٠٠، صص۱۷[ کند اندیشیدن و نیرومندشدن تخیلشان کمک می

اما در گام مهم دیگری که در پژوهش یادشده برداشته شده، اصداد حکمت 

کند که به موقعیت انسان معلق پاسخ  میسینا به کسانی اشاره  اصطالحی که با آن، ابن(

همانی دو طیف، به  آنگاه باور به این. اند با فیلسوفان یکی گرفته شده) دهند متناسب می

عبارتی ضمیمه شده که شهود فلسفی متخصصان فلسفه را از شهود مردم عادی 

یز تنها شهود سینا ن طور مضمر، نتیجه گرفته شده که بنابر رأی ابن داند و به نیرومندتر می

  . ]۱٠۳ـ۱٠۲، صص۱۷[ معتبر، شهود فیلسوفان است

در هردو بر مفهوم فطانت تأکید : حاضر اشتراک دارد ۀاین پژوهش در دو محور با مقال

  .اند شده است؛ اصداد حکمت همان فیلسوفان متخصص دانسته شده

ارت، اما نوآوری پژوهش حاضر در این است که با صرف استنادی عجوالنه به یک عب

پژوهشی  ۀسینا و فیلسوفی غربی مشابهت برقرار نکرده است، بلکه برنام ابن ۀمیان اندیش

ای از آن انتخاب شده  معرفی شده و شاخه) ایجابی ۀآزمایشگرایان ۀفلسف(یک جریان 

سینا درخصوص شهود، شباهت و قابلیت  ابن ۀکه با محتوای متن و اندیش) محور تخصص(

سینا به منتقدش  های مضمری از متن پاسخ ابن گفتنی است که به نکته. تطبیق دارد

همچون التفات (ایم که با روش کاری فیلسوفان آزمایشگر هماهنگی دارد  توجه کرده

یا ) بودن انتسابی(شناختی  عالوه، سعی شده زیست به). سینا به نظرسنجی ابن

  . سینا استنباط شود توانایی شهودی افراد، با نظر به مبانی ابن بودن اکتسابی



  ٤٣   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

دهی به اتهامی است که برخی به  همچنین یکی از اهداف این تحقیق، پاسخ 

از ) که در دفاع از انسان معلق عرضه شده(پاسخگویی او را  ۀاند و شیو سینا وارد کرده ابن

  . ]۱۹٦، ص۳٦[اند  قد معرفی کردهروی عناد و به قصد تخریب شخصیت منت

  

  نسبت شهود و استنتاج. ۳

شود،  پیش گرفته می نسبت شهود با استنتاجبراساس رویکردهای مختلفی که درباب 

باور و نسبت شهود با  ارائه کرد؛ درخصوص شهودهای مختلفی از  توان تعریف می

. ؛ ب١فردی شهود حصربهرویکرد معتقد به من. الف :رد عمده وجود داردکروی دو، استنتاج

  .گرا رویکرد تقلیل

 .شود شهود به گزاره فروکاسته نمی فردی شهود، معتقد به منحصربهرویکرد در 

 زنی گمانه شهود نه باور است، نهگویند  هواداران این دیدگاه، در تعریف سلبی شهود، می

 ٢نظررسیدن بههای مختلف این رویکرد، بر  تأکید دیدگاهو در تعریف ایجابی،  ]۸ص، ۲٦[

نظرش  شخص وقتی شهود دارد که به. ]۸، ص۲٦[نظررسیدنی عقالنی  ؛ به]۳۹[ است

 واسطه بی پیشینی شناختیا بنابر تعابیر دیگر، شهود  .]۳۹[ کند برسد شیئی را شهود می

  و اطمینان با سریع، رد یا پذیرش به تمایلی هر یا است،
ً
 ۀقضی غیراستنتاجی ظاهرا

  .]۱۲۳، ص۳٠[شود  پذیر، شهود محسوب می غیرمشاهده

توان این  می. شود به باور برگردانده می گرا، شهود، به باور، یا تمایل در رویکرد تقلیل

های مطرح در این رویکرد،  در دیدگاه: چنین مدنظر قرار داد ،رویکرد را با عنوان باورمحور

 ای متمایز نیاز داشته باشد ه به قوهشهود، باور است و سنخی مجزا از معرفت نیست ک

شهود نیز مانند سایر باورها، هم با  گویند برخی فیلسوفان مدافع این دیدگاه می. ]۳۹[

  . ]۹ص، ۲٦[ وکار دارد، هم استنتاجی استر مفهوم س

 با نفی خصوصیت
ً
شهود،  بودن بودن یا مستقیم غیراستداللیهای  در رویکرد دوم عمال

  . ]۱۲۳، ص۳٠[افتد  بار میخود شهود نیز از اعت

فردی این است که شهود، شناختی پیشینی و  دار منحصربه پس مدعای گروه طرف

ای ادراک و فهم  های مرسوم است که از امور موجوِد مستقل، گونه غیر از استدالل

بر اطالعات حسی قدیمی یا استنتاج  کند و محصول استدالل مبتنی غیرحسی ایجاد می

چه آزمایش (براساس این نظر، آزمایش . ]٥٤و  ٥۱صصهمان، [ ناشی از آن نیست

                                                                                                                                            
1. Intuition as Sui Generis State. 
2. Seeming. 
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آورد و خود، استدالل نیست  ، مقدمات استدالل را فراهم می)تجربی، چه آزمایش فکری

 استدالل گویند این موقعیت اما گروهی دیگر می. ]۸۷همان، ص[
ً
هایی هستند  ها صرفا

این نظر . هایی خاص مدنظر قرار گرفته که ارتباطی با نتیجه ندارند ها فرض که در آن

شود به دو صورت استقرایی و قیاسی، در  های یادشده را می بیانگر آن است که موقعیت

ض اینکه بپذیریم شهود به معنای حالت به فر. ]۸۹صهمان، [قالب استدالل ریخت 

هایی که درخصوص آن  فرد، در فلسفه معتبر است، یکی از پرسش پدیداری منحصربه

شود این است که اگر پمپ شهود واحدی، مثل یک آزمایش فکری، شهودهای  مطرح می

یک  مختلفی را برانگیخت، تکلیفمان چیست و باید میان شهودهای متعارض، به کدام

 اشاره کرده اعتماد
ً
اند که در چنین مواقعی دو راه پیش رو  کنیم؟ برخی محققان اجماال

د و معقول نهای روانی ناشی می شو از انگیزه رقیبیا بگوییم شهودهای . الف: داریم

 اعالمندنیست
ً
هایی که شهود یا بگوییم. ؛ بشهود آرزواندیشانه استفالن که  کنیم ؛ مثال

 همان باورها را نفی کنیم واند  معقول یهای خاصر سایۀ باو در هاییم، مدعی نادرستی آن

آید، تالشی برای  آزمایشگرایانه می ۀه در ادامه درخصوص فلسفآنچ]. ۱۲۳همان، ص[

  .تر به این پرسش است پاسخ تفصیلی

  

  های آن و روشش آزمایشگرایانه، شاخه ۀفلسف. ٤

شوند که ابزارهایی  های فکری، از آن نظر بررسی می آزمایشگرایانه، آزمایش ۀدر فلسف

اند،  آزمایشگرایانه مشغول ۀافرادی که در فلسف. شهود افرادند) پمپاژ(برای برانگیختن 

های متفاوتی داشته  های فکری، هدف ممکن است از بررسی پاسخ افراد به این آزمایش

. ۲اشتن یا نداشتن شهودها در فلسفه را اثبات کنند؛ شاید بخواهند اعتبارد. ۱: باشند

ممکن است بخواهند به آن دسته از سازوکارهایی ذهن و مغز انسان پی ببرند که به تولید 

، ٤۲[) دهند هایی که افراد به شهودها می نظر از پاسخ قطع(انجامد  شهود می

انه است و در آزمایشگرای ۀفلسف ۀشناسان روان ۀاخیر، شاخ ۀشاخ. ]۳۸٦ـ۳۸٥صص

  : نخست، با دو دسته از محققان مواجهیم ۀاما در شاخ. پردازیم پژوهش حاضر به آن نمی

دهند، روش  های مختلفی که افراد به شهودها می گروهی که به دلیل پاسخ. ۱

 نامعتبر معرفی می
ً
 یا کال

ً
 ۀکاری این گروه را فلسف ۀبرنام. کنند شهودی در فلسفه را جزئا

  .]۳۸٦صهمان، [خوانند  می ١سلبی ۀنآزمایشگرایا

                                                                                                                                            
1. Negative program of experimental philosophy. 



  ٤٥   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

هایشان  کنند که حاصل بررسی طور خالصه، پژوهشگران رویکرد سلبی اعالم می به

، در وسال و شخصیت دانشگاهی، جنسیت، سن ۀفرهنگ، رشتدهد که  نشان می

و چون ] ۳۷۲، ص٤۲[مختلف افراد به آزمایش فکری واحد، دخیل است های  پاسخ

در : گیرند ها می شهودها پاسخ یکسانی ندارند، دو موضع اعتدالی و افراطی دربرابر آن

زا هستند و  های فکری معضل کنند که برخی آزمایش رویکرد اعتدالی اظهار می

کرد؛ در رویکرد افراطی  اساس باید در کاربرد روش شهودی احتیاط بسیاری براین

 به معرفت نمی می
ً
 طعن، به ،افراطی دستۀ]. ۳۹٠همان، ص[انجامند  گویند شهودها اصال

اند، رمانتیسیسم ناشی از  دار کاربرد شهود در پیش گرفته ای را که فیلسوفان طرف برنامه

  . ]۲۷٦، ص۲۷[ خوانند می ١شهود

کاری که این گروه دنبال . ع کنندکنند از روش شهودی دفا گروهی دیگر تالش می. ۲ 

 ۀنتیجگویند  ایجابی می ۀمحققان شاخ. نام دارد ٢ایجابی ۀآزمایشگرایان ۀکنند، فلسف می

 اصیل نیستاختالفی ، حاکی از بر شهود افراد مختلف آزمایشگرایانه ۀفلسفهای  بررسی

قص در زند؛ یا ن های مختلف دامن می ، بلکه یا نقص در روش، به پاسخ]۱٤٦، ص۲۸[

اعتباری روش  شود و چنین نقصی، موجب بی دهندگان موجب اختالف می تلقی پاسخ

 را ایجابی ۀآزمایشگرایان ۀپژوهشگران فلسف ،سلبی ۀپشتیبانان شاخ. شود شهودی نمی

این عنوان از آن نظر . ]۲۷۸، ص۲۷[ ٤و٣اند گرفتار رمانتیسیم ناشی از نظرسنجی خوانده

ها  ها با نظرسنجی سروکار دارد؛ ابزار آن ایجابی داده شده که روش آن ۀبه محققان شاخ

 درخصوص سناریوی مطرح
ً
شده در آزمایش فکری  در پژوهششان این است که معموال

یی پیش روی ها یا پاسخ پرسند از مخاطب می» خیر«، »بله«هایی در قالب  پرسشفلسفی، 

یا چیزی شبیه به آن » موافقت کامل«و » مخالفت کامل«در طیفی از  گذارند که او می

سلبی  ۀگویند شاخ ایجابی می ۀداران شاخ طرف. ]۳۸٥ص، ٤۲[شده است بندی  دسته

داوری مخاطب  پیش در آن، اینکههای نادرستی مبتنی شده است؛ ازجمله  فرض بر پیش

، دندهنده را راهبری کن هایی که ممکن است شهود پاسخ در نظر گرفته نشده و نظریه

                                                                                                                                            
1. Intuition Driven Romanticists. 
2. Positive Program of Experimental Philosophy. 
3 .Survey-Driven Romanticism. 

توان موضع گروه سـومی را یافـت کـه معتقدنـد  که در مقدمه اشاره کردیم، دربرابر این دو گروه می چنان. ٤

و هـر دو گـروه ] ۱۲۹، ص۲۸[انـد  کردهاز شـهودها اسـتفاده نـدرت  شان، به آوری فیلسوفان برای حجت

موافق و مخالف کاربرد شهودها در فلسفه، فرضی خطا دارند که عبارت است از اینکه شـهود، در فلسـفه 

  ].۱٥٦صهمان، [حجت است 



 ١٤٠٠بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      ٤٦

؛ و عامل بسیار مهمی ١ظ نشده؛ احتمال دخالت عوامل نامرتبط نادیده گرفته شدهلحا

 اینکه در روش سلبی به آن توجه نشده و در این پژوهش بیشترین تأکید را بر آن داریم، 

درواقع . نظر نشده است است که بر احتمال تفاوت فهم فیلسوف و غیرفیلسوف عطف

 ۀفرض تلویحی روش فلسف اند که در پیش این عقیدهایجابی بر  ۀشاخ آزمایشگر فیلسوفان

آنکه به همان  آزمایشگرایانه، تمایز میان متخصص و غیرمتخصص نادیده گرفته شده، حال

 و دارد اولویت اظهارنظر برای رشته آن متخصص دیگر، مختلف های رشته در صورت که

 فیلسوفان نیز فلسفی شهودهای در کند، عرضه مناسبی پاسخ تواند نمی غیرمتخصص

 از کم دست فیلسوفان گویند می ادعا این اظهارکنندگان. ]۱۳۸ص ،۲۸[ دارند ارجحیت

 دارند فلسفی مفاهیم بر بیشتری ۀاحاط ها آن. الف: اند عادی مردم از برتر لحاظ، دو

 آشنایی فکری آزمایش انجام فرایند با ها آن. ب ؛)٢مفهومی تخصص احاطی مدل(

 امور گزینش در و بگذارند کنار را فکری آزمایش با نامرتبط امور توانند می و دارند بیشتری

 بر مفهومی، چگونه که ببرند پی بهتر است ممکن همچنین. کنند عمل بهتر مرتبط،

 آزمایش انجام مدل( یابد می انطباق فکری، آزمایش در شده وصف تخیلی های موقعیت

  .خوانیم می ٤محور یادشده را تخصص از این پس، پاسخ. ]۱۹۳ـ۱۹۲صص ،۲۹[). ٣فکری

سینا به کسی که مدام  کنیم آن است که ابن دلیل اینکه به پاسخ اخیر توجهی ویژه می

با پاسخ  خصوصی بهدهد که شباهت  گیرد، پاسخی می اش ایراد می بر آزمایش فکری

 ۀدکنن سینا به سؤال های ابن این پژوهش، با بررسی پاسخ ۀدر ادام. محور دارد تخصص

سینا درخصوص شهود فلسفی را استنباط  کوشیم نظر ابن بر اینکه می یادشده، عالوه

سینا به  محور فیلسوفان آزمایشگر ایجابی و پاسخ ابن کنیم، نسبت پاسخ متخصص

  .منتقدش را نیز معین خواهیم کرد

  

  های مرتبط با شهود مضمر در آن بررسی انسان معلق در فضا و نکته. ٥

در درجۀ طرح آن، موقعیتی تخیلی است که هدف از  ۀفضا تصویرکنند انسان معلق در

                                                                                                                                            
شـان بـه رونـد تحقیـق  کردن همـۀ عوامـل نیسـتیم و برنشـمردن تمامی در پژوهش کنونی درپی فهرست. ١

، ۳۳؛ ۳۹۱، ص٤۲[بـــرای مالحظـــۀ برخـــی عوامـــل دیگـــر مراجعـــه کنیـــد بـــه (رســـاند  میآســـیبی ن

  ]). ۱٥۹ـ۱٥۸صص

2. “The mastery model” of conceptual expertise. 
3. The thought experimenting model. 

٤ .Theory of Philosophical Expertise . سیتسـما معتقـد اسـت ایـن دیـدگاه، نظریـۀ عامیانـۀ تخصـص

  ].٥٦٤، ٥۸۸، صص٤۳[گیرد  ی است و در برابر تخصص فلسفی تجربی قرار میفلسف



  ٤٧   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

استقالل نفس از بدن، لوازمی از قبیل در کنار آن، و نفس بوده  تجرددادن  نشان ،اول

. ]۸۱، ص۳۱[ شده استوجود نفس، خودآگاهی نفس و جوهریت نفس نیز اثبات 

سینا در سه موضع،  که ابن] ۷٦، ص۱٦؛ ۳۹٠، ۳۸۹، ۳۸٥، صص۳٥[مشهور این است 

؛ ۲۷-۲٦. ، صص۱٠[ نفس شفادوبار در : فکری انسان معلق را نقل کرده است  آزمایش

، ]۳۷٥ـ۳۷٤، صص۲، ج۳[اشارات و تنبیهات  بار در کتاب و یک] ۳٥٠ـ۳٤۸صصهمان، 

آنچه در این کتاب . است غفلت شده مباحثاتاما باید گفت که از روایت مطرح در کتاب 

های وارد بر این آزمایش فکری  آمده، به این دلیل اهمیت دارد که شیخ برخی از تشکیک

های مطرح در آثار  جای روایت در اینجا به. ها پاسخ داده است را طرح کرده و به آن

کنیم که برجستگی خاصی  ها اشاره می های این روایت یادشده، به آن دسته از ویژگی

  .ند و در این پژوهش کارآمدنددار 

  

  شناسایی مخاطب حقیقی .۱ .٥

 فراخوانده شده است، مخاطب اشاراتدر کتاب 
ً
به خود بازآ و بر این تأمل کن «: مستقیما

  .شود دیگر، هرکسی این کتاب را بخواند، مخاطب شیخ واقع می عبارت به؛ ]همان[» ...که

گفتگویی رودررو با مخاطب نیز  انفس شفدر یکی از مواضع طرح این حجت در کتاب 

اما در  .]۲۷ـ۲٦ص، ص۱٠[ »...الزم است که یکی از ما بپندارد که«: صورت گرفته است

مخاطبی مدنظر قرار نگرفته و از کسی تقاضا نشده که موقعیت  ،نفس شفا موضع دیگر

ی، در های را تصور کند، بلکه چنین اظهار شده که اگر انسانی با چنان ویژگی علقمانسان 

چیز دیگری را درک نکند، به وجود خودش پی  موقعیت یادشده قرار بگیرد، حتی اگر هیچ

 در موضع اخیر، بحث بر روی انسان بما هو انسان برده .]۳٥٠ـ۳٤۸صص، همان[ برد می

بیان،  ۀدر بررسی تمایز این دو نحو .١ی خاصاست، نه طرز ادراک مستقیم مخاطب شده

                                                                                                                                            
ویژگی انسـان دانسـته  ،ها، فهم غیریت نفس از بدن آورد که در آن نمونه حجت دیگر نیز میو سینا د ابن. ١

گوینـد و  می» او«خاطر آن، بـه او،  کند که بـه انسان وقتی بر چیزی تأمل می«: ؛ نمونۀ نخستاست شده

یابد که چیزی غیر از اعضای بدنش است و  با فکر و بصیرت درمی... خواند می» من«، خودش را خودش

نمونۀ ] ۱۲۷ص، ٤[... رود شد، از میان نمی به آن اشاره می» من«اگر بدنش از بین برود، آن معنی که با 

  :آمده است احوال نفس رسالۀدیگر در 

در انسان ... و به آن راغب شدم یا از آن خشمگین شدم گوید فالن شیء را با چشمم درک کردم انسان می«

هـا  یک از اجزای بدن جامع ایـن ادراک اما هیچ... ها و افعال است این ادراک ۀامری هست که جامع هم

ها و  که جامع این ادراک هستپس در او چیزی ... بیند و شنود با چشم نمی نیست؛ انسان با گوش نمی



 ١٤٠٠بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      ٤٨

را معیار قرار  اشاراتآغاز کتاب  ۀنام کم اگر وصیت دست. الف: رسد چند نکته به ذهن می

سینا محتوای کتابش را به قشر خاصی اختصاص داده و دیگران را از شایع و  دهیم، ابن

وی افرادی با این خصوصیات را نااهل . ضایع کردن حکمتش بر حذر داشته است

، دچارشوندگان افکار عامه هبو متمایل جرأت  کم، استعداد هوش و کم کم: تشخیص داده

در . ؛ ب]۱۱٦٥، ص۳، ج۳[ نگرد مینو صدق به وسواس، آنان که به حق، با دیدۀ رضا 

شود، بلکه  مخاطب به تصور و توهم دقیق موقعیت یادشده فراخوانده نمی موضع سوم،

علق در ن انسان مسخن در این است که اگر وضعیت وجودشناختی هر انسانی، همچو

اما آیا هر انسانی، با تصور و توهم . یابد مطلوب شیخ بروز می ۀفضا شود، ادراک او به نحو

  تواند به مراد شیخ پی ببرد؟ موقعیت یادشده و نه حضور وجودشناختی در آن، می

زنی کردیم که مخاطب شیخ در دو موضعی که مخاطب را به درنظرگرفتن  تر گمانه پیش

کند  آنچه این گمان را تأیید می. است) طالبان حکمت(خوانده، طیف خاصی موقعیت فرا

 مباحثاتدهد، مطلبی است که در کتاب  و به پرسشی که طرح کردیم، پاسخی درخور می

یکی از مطالب این است . کند سینا چند مطلب مهم را مطرح می در آنجا ابن. آمده است

تفکیکی که انجام دادیم، . معلق راه یابد تواند به حجت اعتباری انسان که هرکسی نمی

حضور وجودشناختی هر انسان در موقعیت یادشده، مطلوب شیخ را : آید اینجا به کار می

تواند با تصور و توهم آن موقعیت، مطلوبش را تصدیق  کند، اما هرکسی نمی اثبات می

د مطلوب حجت را توان هر انسانی می«بنابراین میان این دو ادعا تناقضی نیست که . کند

کلیه،  موجبۀ ؛ چون در ادعای»توانند مطلوب حجت را دریابند برخی نمی«و  »دریابد

جزئیه،  سالبۀ گیرند و در ادعای هایی مدنظرند که بالفعل در آن موقعیت قرار می انسان

اند که بالقوه و به مدد فرض، در آن موقعیت قرار داده  هایی در نظر گرفته شده انسان

هر انسانی که بالفعل در چنین موقعیتی قرار گیرد، غیریت خودش از بدنش را . شوند می

                                                                                                                                            
  ].۱۸٤ص ،۱[ کند، غیر از بدن است به خودش اشاره می» من«لفظ افعال است و انسانی که با 

، ۱۲(شـود  اند آنچه در این دو موضع مطرح شده نیز به حجـت انسـان معلـق ملحـق می برخی گمان کرده

نه انسان معلقی بـا آن اوصـاف ریزبینانـه مطـرح . ، اما باید یادآوری کرد که در این دو نمونه، الف)۹۹ص

 . فرد، مالک جداشمردن نفس و بدن قرار داده شده است ۀبینان وننه حالت در . شده، ب
ً
در اینجـا عمـال

بنابراین کسانی کـه ایـن دو موضـع را بـه انسـان معلـق . با استدالل مواجهیم، نه ارجاع به شهود شخص

کـه اثبـات (هـا  ایـن حجت ۀشود به دلیل مطلوب واحد داشتن هم اند و نمی اند، به خطا رفته ملحق کرده

های  تعبیـر بهتـر ایـن اسـت کـه اسـتدالل. ، روش اثبات همه را یکی دانسـت)یت نفس از بدن استغیر

  ].٤٦ص، ۱۳[اند  هایی برای طرح انسان معلق در فضا بوده بارقه ،چنینی این
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 به تصدیق مطلوب آن  می
ً
یابد، اما هرکسی که موقعیت یادشده را تصور کند، لزوما

اند که موقعیت انسان معلق را تصور  ی ما اهمیت دارد، اشخاصیآنچه برا. رسد نمی

 در موقعیت مشابه با آن قرار می می
ً
  .١گیرند کنند، نه کسانی که عمال

سینا فکر و حدس که دو راه  اما چه کسانی در تصور انسان معلق توانمندند؟ ازنظر ابن

به مطلوب حجتی و کسانی  ]٤٥٦ـ٤٥٥ص، ص۲، ج۳[، مراتبی دارند ٢اند کشف مجهول

او . ]٥۸، ص۷[یابند که اهل فطانت و لطف اصابت باشند  نظیر انسان معلق راه می

، ]٦٠، صهمان[اند  ای عرضه کرده که اصداد حکمت بوده گوید این حجت را به عده می

اند، اما کسی  اند یا در اظهارنظر توقف کرده گیری بوعلی را تصدیق کرده ها نیز نتیجه آن

سینا از اصداد حکمت نظرخواهی کرده است، دو نکته  اینکه ابن. نکرده است آن را انکار

. شیخ همچون برخی فیلسوفان آزمایشگر، به نظرسنجی ملتزم بوده است؛ ب. الف: دارد

البته . اند گروه خاصی را مخاطب قرار داده که صالحیت اظهارنظر و تخصص الزم را داشته

درستی درک کنند،  سط نیز چنین موقعیتی را بهفطانت متو ۀممکن است افرادی با درج

درهرحال، . ای باقی نماند اند تا شبهه اما افرادی با بیشترین صالحیت مدنظر قرار گرفته

  .نیست متوسط فطانت با افرادی موافقتاثبات موافقت اصداد حکمت، نافی 

  

  ها های احتمالی اقناع آن علت مخالفت برخی با چنین شهودهایی و راه .۲ .٥

را معکوس کنیم و  علقمموقعیت انسان  ۀکنند توانیم صفات افراد درک عالوه بر اینکه می

ها از  دلیل مخالفت معترضان به این حجت را نداشتن صفات یادشده بدانیم و بگوییم آن

                                                                                                                                            
انـد کـه شـخص را  ای اشـاره کرده های قرنطینه برخی به روش. هایی انجام شده است باره پژوهش دراین. ١

 در موقع
ً
بعدی  هایی نظیر رؤیـای سـه چنین شخصی تجربه. دهد یتی مشابه با انسان معلق قرار میعمال

شدن با عـالم هسـتی داشـته و گـذر زمـان را  از وقایع زندگی، احساس جداشدن از جسم، احساس یکی

در همین موضوع، پـژوهش مسـتقلی نیـز انجـام گرفتـه اسـت ]. ٤۳٠ص، ۲۳[کرده است  احساس نمی

 کســی در موقعیــت انســان معلــق قــرار گیــرد کــه در شــرایط البتــه ]. ۱٤. رک[
ً
لزومــی نــدارد کــه حتمــا

ای باشد، بلکه ممکن است شخصی که در تأملی ژرف فرورفته، همچون کسی که غرق  آزمایشگاهی ویژه

  ].۷٤ـ۷۲، صص۱٦[ای ریاضیاتی است نیز حالتی نظیر انسان معلق بیابد  در مسئله

بـا فکـر کـه حرکـت تـدریجی از مطلـوب : شـود ولـی بـه ثـانوی منتقـل مینفس به دو شیوه از معقوالت ا. ٢

حرکت هبوطی، طلب حد وسـط (سوی مبادی رسانندۀ به آن مطلوب است  شده، به تصورشده یا تصدیق

ای ترتیـب، متفکـر بـه  شـود و دوبـاره بـا گونـه آمیز باشد، فرایند تفکر تکمیل می و غیر آن که اگر موفقیت

حرکت صعودی، حصـول دفعـی (حدس که حرکت دفعی از مبادی به مطلوب است ؛ و با )رسد نتیجه می

  ].٤٥۳، ص۲، ج۳[ )حد وسط
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شیخ نیز استناد کرد که  ۀشود به این گفت اند، می بهره فطانت و لطف اصابت بی

با دهد و اگر چنین شکی رفع شود،  عتماد به حس رخ میا ۀشدن شک، درنتیج عارض

. آید کم توقف و تفکر در این مسئله پیش می ترین اظهارنظری، اذعان یا دست کوچک

سینا نارضایتی از این حجت را هم از علل مخالفت با آن دانسته و هجوم  همچنین ابن

]. ٥۸، ص۷[است  تر دانسته حرکت آب در سنگ آسیا سریعشک به شخص ناراضی را از 

نتواند با نیرویی متناسب . گوید هرگاه کسی الف تر می صورتی عام وی در موضعی دیگر، به

با انکارکردن، حدس معینی را دست کم . با یک حدس، وضعیت آن را در نظر بگیرد یا ب

، ۲[زننده، با حدس به آن رسیده است  تواند به چیزی باور بیاورد که حدس بگیرد، نمی

 ].۱۲٥ص

 شاید بتوان این نارضایتی و انکار را حالت روانی منتقد دانست؛ حالتی نظیر سوگیری 

  . درقبال حجت شیخ ١شناختی

توان به  کم می آوری را اقناع کرد؟ دست توان مخالفان این طرز از حجت اما چگونه می

یا باید روش شهودی را کنار گذاشت و حجتی متناسب با فهم . ۱: سه راه اشاره کرد

تر کرد و بر  شده در این آزمایش فکری را دقیق یا موقعیت وصف. ۲مخالفان عرضه کرد؛ 

تواند این روش اثبات را دریابد، مگر  یا اظهار کرد که کسی نمی. ۳جزئیات آن تأکید کرد؛ 

  .مستبصرین و اصداد حکمت شود ۀاینکه از زمر 

 روش شهودی برای این اشخاص تجویز ن
ً
شود و معلوم  میدر رویکرد نخست، عمال

سینا بر اینکه  ابن. طورکلی و برای همه نیست است که این به معنی نفی و طرد شهود به

به . کند که این رویکرد پیش گرفته شود، عبارت صریحی آورده است فهم برخی اقتضا می

کند و چیزی شبیه به  موقعیت انسان معلق، حجتی اعتباری را مطرح می وی ۀگفت

چون حجت اعتباری برای هرکسی کارایی ندارد، و  وم را مدنظر نداردهای مرس استدالل

های مرسوم  شود برای کسانی که اوصاف فطانت و لطف اصابت را ندارند، از حجت می

وقتی اجسام فالن افعال حیوانی را «نوعی و جنسی استفاده کرد؛ شبیه این حجت که 

  .»نفس است شود بهمان مبدأ را دارند که همان داشتند، معلوم می

آنچه (دهد که شیخ، هم میان استدالل مرسوم و حجت اعتباری  این عبارت نشان می

های مرسوم  بخشی را فقط به استدالل نهد، هم معرفت تمایز می) ایم به آن شهود گفته

داند و آن را از  هایی برتر می کند، بلکه شهود را متعلق به افرادی با قابلیت منحصر نمی

                                                                                                                                            
1. Cognitive bias. 
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  .شمرد رسوم بهتر میهای م استدالل

اند که  کار را در این دیده ۀاند و چار  برخی از پژوهشگران نیز رویکرد دوم را برگزیده

فضای مناسب آزمایش فکری مهیا شود تا پس از آن، در افراد توانایی شهود نخست 

و ای از مفروضات  این محققان باور دارند که با انتخاب مجموعه. مناسب ایجاد شود

و انسجام و  ،نزدیکی تا حد ممکن آزمایش فکری به وضعیت واقعی دو شرِط برآوردن 

فهم . ]۱۳٦ص ،۱۹[ توان فضای مناسب آزمایش را مهیا کرد سازگاری درونی آن، می

های  شده، تفسیرهای مختلف از آن، و گونه کاررفته در موقعیت وصف های به متمایز از واژه

اند که با دقت بیشتر در بیان  املی معرفی شدهشده نیز از عو مختلف دریافت مفاهیم طرح

های شهودی را  ها و اظهارنظرهای مختلف درباب موقعیت توان جلوی مخالف ها، می آن

سینا، هم در هنگام وصف ابتدایی  توان ادعا کرد که ابن می. ]۱٤٦، ص۲۸[گرفت 

ا مخالفان موقعیت انسان معلق، دقت در توصیف را رعایت کرده است، هم وقتی خواسته ب

 
ً
در جایی  این موقعیت احتجاج کند، تالش کرده بر جزئیات این موقعیت تأکید کند؛ مثال

د با نفی شعور نخواه د و مینکن بودن انسان معلق توجهی نمی به وصف سالم مخالفان که

د، ن، نقضی بر موقعیت یادشده وارد کن...بالذات از کسانی نظیر شخص خواب و مست و

، ۷[ شود ید قید سالمت چنین انسان معلقی، با این اوصاف جمع نمیگو سینا می ابن

 ۀکنند کننده و لمس در جایی که ایرادکننده اصرار دارد انسان معلق را حس؛ یا ]٦۱ص

گوید که چرا  کند و حتی می ، شیخ اوصاف هوای آن وضعیت را یادآوری میهوا جلوه دهد

شرح خواجه نصیر  .]٦۲، صهمان[شود  انسان معلق، هوایی با این اوصاف را متوجه نمی

بخشیدن به مفاهیم  ها و وضوح کردن واژه سینا نیز اقدامی برای روشن بر عبارات ابن

  .]۳۷٦، ص۲، ج۳[ شود موجود در روایت انسان معلق محسوب می

سینا برای اقناع مخالف، تبیین چندباره و دقیق موقعیت انسان معلق را  اما آیا ابن

دهد، جزئیات این موقعیت  شیخ در پاسخی که به یکی از مخالفانش میداند؟  کافی می

گوید ذهن  شمرد و می را برمی) آفت گرفتارنبودن به و العقل بودن و ةنظیر کامل الخلق(

د جزئیات یادشده را نتوان ماند و نمی درمی چنین موقعیتی) درنظرگرفتن(اعتبار برخی از 

کند که کاربرد این حجت برای چنین  و بر این تأکید می ]٥۸، ص۷[ دنر امجاز بشم

توان دریافت که  از این سخن می. ]همان[کردن حجت ندارد  افرادی، حاصلی جز ضایع

، همان[داند  برای برخی کافی نمیتر موقعیت را  سینا صرف توصیف دقیق ابن

برند  اند، از آن بهره می فطانت و معتقد است فقط گروهی خاص که اهل ]٥۸ـ٥۸صص

  .]٦٠، صهمان[
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شرط آنکه اهل فطانت و به پس احتمال نزدیکی رویکرد سوم به نظر شیخ بیشتر است؛ 

ادامه،  در. دنلطف اصابت یا اصداد حکمت شدن ممکن باشد و این صفات اکتسابی باش

، بحثی درخصوص امکان اکتساب این صفات ١شناسی فضیلت اجمالی معرفت ۀبا مالحظ

  .کنیم ارائه می) بنابر رأی شیخ(

  

سینا درخصوص امکان اکتساب صفات الزم برای درک  بررسی دیدگاه این. ٦

  موقعیت شهودی

ایجابی، تخصص اکتسابی موجب  ۀآزمایشگرایان ۀمحور مطرح در فلسف در دیدگاه تخصص

اساس، گویی  براین. تر باشد از شهود غیرفیلسوف ارزنده ،شهود فیلسوف که شود می

اگر این . شود که در غیرفیلسوف نیست بودن فضیلتی معرفتی را موجب می فیلسوف

شویم که در  هایی نزدیک می فضیلت را فضیلت عقالنی بخوانیم، به یکی از بحث

جای تکیۀ به  بهشناسی،  معرفتدر این شاخه از . یلت مطرح استشناسی فض معرفت

شود و از  باورهای فاعل شناسا، به ارزیابی معرفتی خود فاعل شناسا پرداخته می

داده محور تغییر مسیر  شناسایی شناسی فاعل شناسی باورمحور، به معرفت معرفت

گرایی  و مسئولیت ٢لتاعتمادگرایی فضی: شناسی فضیلت دو شاخه دارد معرفت .شود می

  ].۲۲ـ۲۱ص، ص۳٤[ ٣فضیلت

عبارت است از هر خصوصیت موصل به  یبه نظر اعتمادگرایان فضیلت، فضیلت عقل

های شناختی خاصی همچون درک  قوا یا قابلیت و صدق که ثابت و اعتمادپذیر باشد

  .اند عقلیفضایل  ۀکارند، از جمل حسی، شهود و حافظه که در حصول صدق کمک

هایی  شگویند فضایل عقلی به من فضیلت میگرایان  ها، مسئولیت مقابل آن ۀطدر نق

داشتن، شجاعت،  بودن، انصاف  تحقیق هایی مثل اهل شود؛ منش شخصیتی مربوط می

 به ( داشتن احتیاط و دقت عقلی داشتن، داشتن ذهن باز، صداقت
ً
این خصوصیات عمیقا

توان  ها را می این خصوصیت). اند ابعاد و استلزامات اخالقی فاعل شناسا مرتبط

  ].٤٤؛ ۲٤[ پذیر نیز دانست های شناسا یا محقق مسئولیت ویژگی

ها بر سر امکان کسب  شده، اختالف آن نظرهای دو طیف معرفی از میان اختالف

معتقدان به اعتمادگرایی هماهنگی را دارد؛ فضیلت عقلی، با عنوان این بخش بیشترین 

                                                                                                                                            
1. Virtue epistemology. 
2. Virtue reliabilism. 
3. Virtue responsibilism. 
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مهارت، توانایی،  ،این فضایل؛ ٢اند یا فطری ١عقلی، طبیعی گویند محسنات فضیلت می

گرایی  داران مسئولیت برعکس، طرفاما . اند اند و در اثر تمرین به دست نیامده قوه

  کسبی و درخور ستایش و نکوهش اند که یعقل فضیلتمعتقدند محسناتی  فضیلت

ق نکوهش قاستحاها  نداشتن آن و های طبیعی نیستیم مسئول قابلیتما ند، اما شاب

حال با بازگشت به دیدگاه  ]۲٥[شوند  ها فضیلت محسوب نمی ؛ درنتیجه این قابلیتارددن

سینا نیز  اختالفی میان دو گروه را به ابن ۀتوانیم همین مسئل سینا، می محور ابن تخصص

معلق عرضه کنیم و بپرسیم آیا به نظر او، آن فضیلت عقلی که به درک موقعیت انسان 

 در مغز(ای فیزیکی  کند، قوه یا مهارتی فطری و طبیعی است که پایه کمک می
ً
دارد ) مثال

سینا رسیده، منشی فیلسوفانه  کس که به داوری موافق با ابن یا آن ]٦۳٤ـ٦۳۳ص، ص۳۸[

رسد که بتوان در چند سطر، پاسخی  داشته که با ممارست حاصل شده است؟ به نظر نمی

دقت   کنیم قوت مؤیدات پیش رو را به این پرسش داد، اما سعی می منصفانه و نهایی به

  .بسنجیم

که در اینجا فضیلت عقالنی (سینا  نخست باید ببینیم فطانت مطرح در متون ابن

 به  .چیست) ایم اش کرده تلقی
ً
فطنه اشاره نشده است، معنی در بیان بوعلی، مستقیما

اند و آن را  را با فطنه یکی گرفته ٣سینا، نیکویی حدس اما برخی در شرح مصطلحات ابن

 حواس در آن دسته از اموری کهبه حقایق معانِی  سریع آوردن اند از روی عبارت دانسته

همانی حدس و فطانت این  مؤید دیگر بر این. ]۸۲۹ص، ۱٥[د نده دسترس فرد قرار می

نیازی  ر بیکند و حدس را ازنظ سینا میان حدس و فکر برقرار می است میان تمایزی که ابن

و تمایزی که ارسطو میان فطنه و  ]۳٤٠، ص۹[داند  از تعلیم و سرعتش، برتر از فکر می

اصطالح (های حدس  کند، شباهتی اساسی وجود دارد و گویی خصوصیت علم برقرار می

مقابل هردو، همان اصطالح  ۀاند و همچنین نقط یکسان) اصطالح ارسطو(و فطنه ) بوعلی

 ،۲ج ،۱۱[همراه است  منطقی فکر باگوید علم همیشه  طو میارس. علم و فکر است

در آن برجستگی  شخص فهم سرعت خصوصیت و نیست شبیه علم فطنه به اما ،]۱۲۸ص

سینا نیز نمایان است، با تغییر  ، همین نکته در کالم ابن]۱٤٠ص ،۲، جهمان[دارد 

  . اصطالح حدس به فطنه

حدس در نظر بگیریم، با مراجعه به نظر شیخ اگر فطانت را همان نیکویی اساس،  براین

                                                                                                                                            
1. Natural. 
2. Innate. 

  . جودة الحدس. ٣



 ١٤٠٠بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال فلسفه و کالم اسالمی      ٥٤

دهیم؛ حدس عبارت  خصوصیت حدس را به فطانت نیز نسبت می ،درخصوص حدس

نفوس در قبال حدس . ]۳٤٠، ص۹[ به حد وسط قیاس، بدون تعلیم است از انتقال سریع

توانند تمامی مسائل را حدس بزنند؛  نفوس قوی که می: شوند به چهار دسته تقسیم می

، ۸[هایی که نیروی حدس ندارند  الحدس و آن س کثیرالحدس، نفوس قلیلنفو

  .یابد ها بر فطانت نیز تطبیق می همین ویژگی .]۱۱۷ـ۱۱٦صص

ضابطه در قوت و  و ]٤٥٦ـ٤٥٥ص، ص۲، ج۳[مراتبی دارد ) یا فطنه(بنابراین حدس 

 نیز این است که هرچه نفس صفای بیشتری داشته باشد و به) و فطنه(ضعف حدس 

فطنت یا حدس نفس،  و ]۳٤۱ص، ۹[دارد  یتر تر باشد، حدس قوی مبادی عقلی متصل

صفا و  ۀازآنجاکه عمد. شود تر می به نسبت دوری از صفات یادشده، ضعیف و ضعیف

. شود ارتقای نفس، به ترقی علمی وابسته است، بحث به تکامل علمی معطوف می

اند که مبنای  رغم اینکه گاهی کسانی مانند مالصدرا، در بحثی منتقدانه گفته علی

، ۲٠[سینا درخصوص تکامل جوهری نفسانی، با ارتقای علمی انسان سازگاری ندارد  ابن

اند که به ارتقای  کسانی دانسته ۀان بوعلی را در زمر ، گاه دیگر، خودش]۳۲۸ـ۳۲۷، ص۳ج

]. ٤۸۷همان، ص[اند  نفس معتقد بودهعلمی و در پی آن، ارتقای حقیقی و نه عرضی 

 جانب  تر می قضاوت درخصوص این دو ادعای متعارض، مجالی وسیع
ً
طلبد، اما عجالتا

 با دیدگاه دوم مالصد هایی از شیخ را می عبارت
ً
 ،۹مانند [را مطابقت دارند گیریم که ظاهرا

ای همانند مبادی اولیۀ وجود را  و ارتقای علمی و کسب صفا و ارتقا به رتبه] ۳۳٦ـ۳۳۳

از ابتدا صفای نفس و مردم عادی که اساس،  براین]. ۳۳٦همان، ص[دانند  ممکن می

 دستبه حدس قوی توانند با رسیدن به اجتهاد،  میندارند،  قرب الزم به مبادی عقلی را

توانند ضعف قابلی و عوایقی همچون  و درواقع افراد عادی می] ٥۸٥، ص۲۲[یابند 

، ٤٥۹، ص۳، ج۲٠: ترتیب به[، بدن و خیال، کارکردهای نادرست مغزی، ماده ١مزاج

رنگ کنند و اگر چنین  را کم] ۹۸، ص۸؛ ۸٦، ص۲، ج٥؛ ۱٥۷، ص۱، ج۲۱؛ ۱پاورقی 

توانند  ، می]۹٥، ص٦[دهد  غیبتی رخ نمی کنند، به دلیل اینکه در مبادی عالیه حضور و

، ۱، ج۲۱[ ٢به فطرت اصلی نفس که در نبود عوایق، همان حدس قوی است، رجوع کنند

                                                                                                                                            
گیری نیکـویی فکـر یـا  آورد، عامـل شـکل سـینا مـی قولی از ابن نقـلبر  بنابر شرحی که حکیم سبزواری. ١

  . مزاج بدن است ،نیکویی حدس یا شدت حدس

، ۱٠. رک[سـینا همـاهنگی دارد  تعبیر اخیر از فخر رازی است و البتـه سـخنی اسـت کـه بـا دیـدگاه ابن .٢

  ].۲٤۷ص



  ٥٥   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

  ].۱٥۷ص

 (شود، اخالق پژوهشی  اما عالوه بر این موانع که از ماده و بدن ناشی می
ً
مثال

نظیر هایی  مخاطب موقعیت) داشتن یا نداشتن ورزی، خصومت تعصبی یا تعصب بی

انسان معلق نیز در ناکارآمدی حدس مؤثر است؛ یعنی ممکن است کسی نیروی حدس 

اعتبار  ۀشناختی، اصرار داشته باشد که نتیج مناسبی داشته باشد، اما به دالیلی روان

. استدالل و تفکر معمول استفاده کند ۀو از شیو ]۱۲٥، ص۲[زننده را انکار کند  حدس

ست که همچنین برای درک چنین موقعیتی، به طرد آن دسته از سینا معتقد ا رو ابن ازاین

 ممکن است حالت طرفی و انصاف را پوشیده می موانعی نیاز است که بی
ً
هایی  دارد؛ مثال

و  ]٥۸، ص۷[طرفی را مخدوش کند  آوری، این بی حجت ۀروانی همچون خشم از شیو

طلب حقی بنگرد، تحذیر صداقتی به م نارضایتی و بی ۀشیخ هم از اینکه کسی با دید

وبرخاست با برخی افراد، نگاهی  گوید نشست ؛ یا می]۱۱٦٥ص، ۳، ج۳[دهد  می

لق را در  ]٥۷، ص۷[خصمانه به این حجت را موجب شده است 
ُ
و باز در وصیتش، این خ

  .]۱۱٦٥ص، ۳، ج۳[کند  منافات با طلب حقیقت معرفی می

ارتباط  های بدنی و اعتدال مزاج بی توان گفت اگرچه فطانت با خصوصیت درنتیجه می

. تر کرد تا فطانت آشکارتر شود رنگ توان موانع بدنی و مزاجی را کم نیست، اما می

لقی و کسبی نیز در پوشیده همچنین خصوصیت
ُ
اند و هم  ماندن فطانت دخیل های خ

 همین براساس. شود ، با اکتساب میسر میکردنشان ها، هم زایل اصل این خصوصیت

 و کمی تفاوت« آورد که دست به واضحی فهم شیخ عبارت این از توان می که است تفسیر

  و ماند نمی محصور معینی حد در ،حدس کیفی
ً
، ۱٠[ »یابد می نقصان و زیادت دائما

  .]۳٤٠ص

 و فطانت اهل به موانع، رفع با توان می که بود این کردن مشخص بحث، این از هدف

 . شد مبدل اصابت لطف
ً
نداشت یا  ای بهره هیچ حدس نیکویی و فطانت از کسی اگر نهایتا

 مبتنی های حل اول بازگشت؛ یعنی حجت باید به راه کردن عوایق نداشت، سعی در زایل

  .پرداخت) حدس برابر در فکر یا( متداول های استدالل به و گذاشت کنار را شهود بر

  
  گیری نتیجه. ۷

سینا درباب شهود فلسفی و علت  بندی موضع ابن کنیم به جمع در خاتمه سعی می

  .آوری بپردازیم حجت ۀهای گوناگون درخصوص این شیو قضاوت
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سینا موقعیت مفروض انسان معلق در فضا را مطرح کرده است و  به اینکه ابن باتوجه. ۱

از موافقان طرح روش  این موقعیت، در پی برانگیختن شهود فلسفی است، باید او را

  شهودی در فلسفه دانست؛

توان پی برد که وی شهود را روشی مجزای از استدالل رایج  میآوردن دو مؤید با . ۲

، توصیف انسان معلق را ذیل عنوان اشاراتنخست اینکه در کتاب . الف: دانسته است می

به استدالل نیازی ندارد و  یادشده این عنوان بیانگر آن است که مطلب. تنبیه آورده است

در این سخن، به این اشاره نشده که این فهم  .یابد فهم ارتجالی هر شخصی آن را درمی

بیهی، از استدالل بهتر است یا اظهار نشده که شخص توانمند بر فهم چنین موقعیتی، نت

وی به پاسخی که  ازاما . ؛ برسد، برتری دارد بر کسی که با استدالل به چنین مطلبی می

آید که براساس یکی از  دهد، دو نکته به دست می اثبات می ۀبرخی از منتقدان این شیو

 اظهار می آن
ً
 ۀاما در زمر  ،چنین مطلبی حجت است. ۱. ب شود که ها، صراحتا

ض شخص وابسته است های مرسوم نیست، بلکه حجتی است که به اعتبار و فر استدالل

   .تواند چنین حجتی را دریابد هرکسی نمی. ۲. ب ؛)حجة اعتباریة(

بر  تنها شهود از استدالل و باور مبتنی آید که ازنظر شیخ، نه از این دو نکته به دست می

ی با  آن متمایز است، بلکه از استدالل نیز شأنی باالتر دارد؛ شهود در مقایسه

هرکسی پذیر نیست و  ها تحویل فرد دارد و به آن های رایج، حالتی منحصربه ل استدال

  .تواند آن را دریابد نمی

. سینا مطلب اخیر را در پاسخ به منتقد حجت انسان معلق ابراز کرده است ابن. ۳

فهمی و  ای است که این شائبه را ایجاد کرده که منتقد را به کج گونه پاسخ او به ۀنحو

اما . استداده را هدف قرار » من قال«، »ما قال«جای پاسخ به  بهفطانتی متهم کرده و  کم

فهم و  ۀتوان از سخن وی برداشت دیگری کرد و بیان او را مشیر به تفاوت در درج می

  .فطانت افراد دانست

او به پیگیری نظر دیگران آید که  سینا این مطلب به دست می با دقت در عبارات ابن. ۳

 نظر خودش را مالک  درخصوص موقعیت انسان معلق نیز تمایل نشان می
ً
دهد و صرفا

ای از اصداد  حجت اعتباری انسان معلق در فضا را به عدهگوید  او می. دهد رار نمیق

 اند انسان اند و گفته را تأیید کردهاش  گیری نتیجهها  حکمت عرضه کرده و بیشتر آن

ای، به  ها برای چنین شعور و آگاهی آن. در حالت مفروض، به ذاتش آگاه است موجود

اند و  همچنین گروهی دیگر، درخصوص نتیجه، بازایستاده .اند استدالل هم نیازی ندیده

  .اند به فکر فرو رفته



  ٥٧   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

ها را مفید و مؤید دیدگاه خودش  سینا نظرسنجی از آن در برابر این گروه که ابن. ٤

سینا به  های ابن از بررسی پاسخ. کنندگان به حجت شیخ قرار دارند کند، اشکال معرفی می

شیخ دیدگاه مخالفان را نیز از نظر دور نداشته و با توان پی برد که  میهای مخالفان  اشکال

: دهی را منسوب کرد شود به او دو رویکرد در پاسخ ها داده است، می هایی که به آن پاسخ

گوید توصیف موقعیت انسان معلق برای گروهی،  گاهی در شدیدترین واکنش، می. الف

 با تشخی ضایع
ً
های اعتباری برای چنین  ص ناکارآمدی حجتکردن حجت است و نهایتا

  :های متداول استفاده کند ها از استدالل برای آن کند سعی می افرادی،
ً
بر مثال

که وصف  را هایی بدیل تمامی و کند تأکید میشعور بالذات  متعلقبودن امر  غیرمتبدل

موضعی  در. ؛ ب]٦۲ـ٦۱، صص۷[کند  پذیرند، از دور خارج می نمیبودن را  غیرمتبدل

شود تا متذکر  معلق را به مستشکل کند جزئیات مغفول موقعیت انسان دیگر، سعی می

  .شاید استبصار یابد

فطانت و ) و اکتساب(یافتن  در بحثی استنباطی گفتیم که اگر ازنظر شیخ، شدت. ٥

ارتقای سطح : نیز سخن به میان آورد سومیحل  توان از راه حدس ممکن باشد، می

توان  با آوردن مؤیدایی نشان دادیم که می. های اعتباری ای فهم حجتفطانت شخص بر 

چنین نظری را به شیخ منسوب کرد و بنابراین ممکن است اشخاصی با حدس و فطانت 

لقی را برطرف کنند و با اکتساب و اجتهاد
ُ
لقی و خ

َ
به حدس  ،ضعیف و متوسط، موانع خ

  .ندهای اعتباری را دریاب قوی برسند و حجت) فطانت(

خواهد  آزمایشگرایانه است که می ۀای از فلسف ایجابی شاخه ۀآزمایشگرایان ۀفلسف. ٦

نظر افراد درخصوص شهودهای فلسفی را دریابد و ادعایش این است که  دلیل اختالف

های مختلف از شهود، به عوامل شناختی و غیرشناختی خارج از  چون برداشت

 یازجمله عوامل. رساند هودی آسیبی نمیهای شهودی مربوط است، به روش ش موقعیت

کنند، سطح تخصص افراد است که بر  ای از فیلسوفان آزمایشگر به آن اشاره می که عده

 فیلسوف در مقایس میزان فهمشان اثر می
ً
به تخصص  با غیرفیلسوف، باتوجه ۀگذارد و مثال

  .تری دارد های شهودی فلسفی، درک و شهود صحیح ترش درباب موقعیت و فهم پیشرفته

شهود و شهودگر،  ۀمحور دربار  نزدیکی آرای شیخ و فیلسوفان آزمایشگر تخصص. ۷

براساس نکات یادشده، شیخ همچون . آورد تطبیق نظرات دو طیف فراهم می یمجالی برا

به کاربرد شهود در فلسفه اعتقاد . آزمایشگرایانه، الف ۀایجابی فلسف ۀداران برنام طرف

تخصصی برخی  نادرست به موقعیت شهودی مدنظرش را معلول بیهای  پاسخ. دارد؛ ب

داند که از اصداد حکمت به عمل  آن نظرسنجی را صحیح می ۀداند و نتیج از افراد می
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به خطاافکنی حواس گرفتار نیستند؛ فطانت و لطف اصابت  آمده باشد؛ یعنی کسانی که

همچنین . )یعنی با روش شهودی( های رایج آشنایی دارند دارند؛ با روشی غیر از استدالل

شدن به فهم  محور، فیلسوف طور که در دیدگاه تخصص بنابر استنباطی که کردیم، همان

سینا نیز اکتساب صفات اصداد حکمت ممکن است و به  کرد، ازنظر ابن شهودها کمک می

  .رساند فهم شهودها یاری می

  

  منابع

 .دار بیبلیون، پاریس .النفسأحوال  .)۲٠٠۷(عبدالله  بن سینا، حسین ناب] ۱[

 . اب ت ک ان ت وس تحقیق مجتبی زارعی، قم، ب .االشارات و التنبیهات .)۱۳۸۱(ــــــــــ  ]۲[

زادۀ  شرح خواجه نصیرالدین طوسی، تحقیق حسن حسن. االشارات و التنبیهات .)۱۳۸٦(__________  ]۳[

  . اب ت ک  ان ت وس آملی، قم، ب

	.شمس تبریزی، تهران .األضحویة في المعاد .)۱۳۸۲(ــــــــــ  ]٤[

  . مطبعه ابراهیم خروز ،استانبول .سینا ابن رسائل .)۱۹٥۳(ــــــــــ  ]٥[

  .وکالة المطبوعات ،کویت .کتاب االنصاف .)۱۹۷۸(ــــــــــ  ]٦[

 بیدار، قم .المباحثات. )۱۳۷۱(ــــــــــ  ]۷[

 .دانشگاه مک گیل - موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران  ،تهران .المبدأ و المعاد. )۱۳٦۳(ــــــــــ  ]۸[

 .انتشارات دانشگاه تهران، تهران .النجاة .)۱۳۷۹(ــــــــــ  ]۹[

  .مکتب االعالم االسالمی، قم .النفس من کتاب الشفاء .)۱۳۷٥(__________  ]۱٠[

 .دار صادر، لطفی سید، بیروتترجمۀ احمد . علم األخالق إلی نیقوماخوس  .)تا بی(ارسطو  ]۱۱[

 .»سینا بر ادراک حضوری ذات، در بوتۀ نقد و ارزیابی براهین ابن« .)۱۳۹٦(اجلی، سمیه؛ کاوندی، سحر  ]۱۲[

  .۱۱۸ـ۹٥صص، ۲، شمارۀ تاریخ فلسفه

بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در « .)۱۳۹٤(نیا، اسماء؛ زمانیها، حسین  اسحاقی ]۱۳[

  .٦٠ـ٤۱، صص۲۸، شماره جاودان خرد. »سینا سفۀ ابنفل

 .»سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن برهان انسان معلق ابن« .)۱۳۹٠(آهنچی، امید؛ انواری، سعید  ]۱٤[

  .۹٤ـ۷۹، صص٤٦، شماره حکمت سینوی

 .ناشرون مکتبة لبنان، بیروت .)الرئیس الشیخ(سینا  موسوعة مصطلحات ابن .)۱٤۲٥(جهامی، جیرار  ]۱٥[

  . م ی م.  الم.  ف ال ،قم. دروس معرفت نفس .)۱۳۸٥(زاده آملی، حسن  حسن ]۱٦[

. ارشد نامه کارشناسی پایان. سینا و تحلیل آن های فکری در آثار ابن آزمایش. )۱۳۹٥(حسینی، سیدعلی  ]۱۷[

  .قم، دانشگاه قم

ان اتمیست دربارۀ روایی کاربرد الرئیس و متکلم نظر شیخ بررسی اختالف«). ۱۳۹۹(ــــــــــ  ]۱۸[

  . ۳۹۸ـ۳٦٥، صص۲٤، شمارۀ تأمالت فلسفی .»های ریاضیاتی در طبیعیات سازی آل ایده

تحلیل ایدۀ انسان معلق در فضا براساس مدل منطقی «. )۱۳۸۸(زاده، وحید  مهر، محمد؛ خادم سعیدی ]۱۹[



  ٥٩   های شهودی دهی به موقعیت سینا  درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ بررسی رأی ابن 

  .۱٥۲ـ۱۲۹نامۀ حکمت، شمارۀ دوم، صص. »سورنسن

چاپ سوم،  .الحکمة المتعالیة في األسفار العقلیة األربعة .)۱۹۸۱(ابراهیم  صدرالدین شیرازی، محمدبن ]۲٠[

 .دار احیاء الثرات العربی ،بیروت

	.الله مرعشی نجفی کتابخانه آیت ،قم. شرح الفخر علی االشارات .)تا بی(عمر  فخر رازی، محمدبن ]۲۱[

مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام ، قم .و شرح کتاب نفس شفاترجمه  .)۱۳۸۷(نائیجی، محمدحسین  ]۲۲[

	.خمینی

، ۲، شمارۀ فلسفۀ دین. »سینا شناسی از منظر ابن فلسفۀ فراروان« .)۱۳۹٤(یعقوبیان، محمدحسین  ]۲۳[
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