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 چکیده

 اکتسابِ به کردیرو نیا. گردد می آغاز حواسّ از معرفت فارابی و ارسطو فلسفه در
 یخطا» یعنی _ یحسّ ادراکاتِ دربابِ زمیسوف توسّط شده مطرح چالش دو با معرفت،

 مِیتقس با ارسطو. شود یم مواجه _«یحسّ ادراکاتِ از متعارض یرهایتفس» و «حسّ
 با و همچنین «متعادل طیشرا» مفهوم طرحِ و «مشترک» و «مختصّ» به محسوسات

 یفاراب. دهد پاسخ مسئله دو نیا به کند یم تالش «ادراک» و «نمود» یدوگانه طرح
 به نیقی میتقس با اوّل چالش بابِ در امّا است نکرده اتّخاذ یموضِع دوّم چالش به نسبت

 ادراکاتِ» از یناش نِیقی یو منظرِ از. کند یم میترس را یمتفاوت راهکار «رتامّیغ» و «تامّ»
 یها نیقی به توان یم ،یا گانه سه طیشرا به یبندیپا با و است رتامّیغ نیقی «یحسّ

 متفکّر دو نیا راهکارِ دو از کی چیه رسد یم نظر به. بود بندیپا یحسّ شهودِ از حاصل
 تر دفاع قابل، مسئله نییتب در ارسطو راهکار امّا ست؛ین تامّ خطای حسّی مسئله حلّ در
 .است یفاراب نظر از

 
 .فارابی ارسطو؛ سوفیزم؛ حسّی؛ خطای معرفت؛ :واژه کلید
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 درآمد. 1

 و «1معرفت» و «شناخت» یستیچ از سخن و «یشناس معرفت» مباحثِ یِخیتار نهیشیپ
 ونانی تفکّر ی دوره به آن، حصولِ یچگونگ نیهمچن و یابیدست امکان آن، یها مؤلّفه

 نظریّه از استفاده و معرفت تحلیلِ گر آغاز را ارسطو متفکّران برخی .گردد یم باز باستان
 که است مدعی نیکوماخوس اخالق در ارسطو خودِ امّا ؛دانند می مبناگروی توجیهِ

 [.1095a :12,1991] است بوده «شناخت» نخستینِ مبادی از پژوهش متوجه افالطون
 یسقراط شایپ یِ دوره به آن به یابیدست یچگونگ و «معرفت» از بحث رسد یم نظر به

 در را ارسطو خصوصاً و افالطون سقراط، آنچه امّا[ 37 ص: 1346 ،3] گردد یم باز
 تیّشکاک انِیجر با مقابله بخشد، یم ازیامت مبناگروانه هیتوج نظامِ و یشناس معرفت

– 470 حدودِ) سقراطیپیشا معرفتی جریانِ یک عنوان به «سوفیزم». است یستیسوف
 از یکی. کرد ایفا شناسانه معرفت های پرسش پیدایشِ در را مهمی نقشِ (م.ق 400
 بابِ در جدّی چالش دو طرحِ سوفیزم، جریان تاکید موردِ معرفتی های رخنه ترین مهم

 های گزاره صدقِ به نسبت اعتمادی بی به چالش دو این برآیندِ که بود حسّی ادراکاتِ
 .شد می منجر ادراکات این از ناشی

 ادراکات سایر به خطا سرایت امکانِ و حسّی ادراکاتِ در خطا پیدایش چالش اوّلین
 اشتباه دستخوشِ حسّی ادراکاتِ در گاهی آدمی که آنجا از متفکّران این نظر از. بود
 باشد اشتباه دچار نیز خویش حسّی ادراکاتِ سایر در که دارد وجود امکان این شود، می

 و داشت ادراکاتی چنین به اعتمادی توان نمی خاطر همین به. نباشد امر این متوجّه و
 آدمی ادراکاتِ سایر به تشکیک اند حسّی ادراکاتِ آدمی، ادراکاتِ سایر منشأ که ازآنجا

 ج: 1388 ،11]انجامد می «معرفت» نام به امری تحقّق نفیِ به و کند می پیدا سرایت نیز
 [.99 – 97 ص ، 1

 متناقض تفسیرهای. است حسّی ادراکاتِ بابِ در متناقض تفسیرهای چالش دوّمین
 دو توان می و داشت اعتماد ادراکاتی چنین به توان نمی دهد می نشان حسّی ادراکاتِ از

 – 97ص ، 1ج: 1388 ،11] رساند اثبات به حسّی ادراکاتِ به توجّه با را متناقض امرِ

                                                                                                                                        
1. knowledge 
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 به حسّی، ادراکاتِ در ها سوفیست شکّاکانه آرای پیدایشِ بابِ در متفکّران برخی[. 99
: 1388 ،11] اند کرده اشاره حسّی ادراکاتِ بابِ در سقراطی پیشا فیلسوفانِ آرای نقشِ

 و هراکلیتوس چون ایفالسفه آرای طبیعی ینتیجه متفکّران این نگاه از[. 98 ص ،1ج
 رأی بر  بنا زیرا ؛ گشت حسی ادراکِ یدرباره شکاکانه تلّقی به منجر پارمیندس
 نظرِ بر بنا و نیست بیش توهّمی حرکت، ادراکِ و است ساکن هستی عالَمِ پارمیندِس،
 حال در محسوس اشیای ی همه-است پارمنیدس نظر با تقابل در درست که-هراکلیتوس

 شناسایی گونه هیچ همچنین و ندارد وجود ثابتی و واقعی اصلِ هیچ و هستند دائم تغیّر
 [.987a: 27 - 30 ,12] نیست ممکن محسوس اشیاء به

)همانطور که در آثار افالطون منعکس  دارد قرار یکدیگر با تقابل در که آرا این برآیندِ
 در توان می همچنین و است اعتماد قابل غیر ما حسّیِ ادراکِ داد می نشان ،شده است(

 ص ،3ج ،1398 ،1] دکر اقامه را دالیلی متقابل، های نظریّه رسانیدنِ اثبات به جهتِ
 پروتاگوراس نامِ به همه از بیش نقیض، های دلیل طریقِ از استدالل روشِ[. 1419
 هر چیزی هر ی درباره که است  بوده عقیده این بر ظاهراً که فردی است؛ گشته معروف

 .[350 ص ،1ج: 1392 ،2] کرد اقامه متناقض استدالل دو توان می باشد که چه
 افالطون های گزارش در توان می را سوفیزم  چالش دو به پاسخ در جدّی تالشِ اوّلین

 «حسّی ادراکاتِ» بابِ در سوفسطائیان ی شکّاکانه آرای برابر در سقراط. یافت سقراط از
 از. کند مقابله آرا این با «ثابت و کلّی تعاریف و مفاهیم» از استفاده با تا کند می تالش
 و ثابت کلّی مفاهیمِ و تعاریف امّا متغیّرند، جزئیات که است درست وی، منظرِ

[. 125 ص ،1ج: 1388 ،11] یابد می تعلّق مفاهیم این به تنها معرفت و ند خطاناپذیر
 از استفاده یعنی سقراط روشِ همان بر تأکید با افالطون، وی شاگردِ سقراط، از پس

 گرایانه شک تفکّرات با تا کوشد می «مُثُل نظریّه» قالبِ در البتّه «کلّی تعاریفِ و مفاهیم»
 [.1423-1419 ص ،3ج ،1398 ،1]کند مقابله ها سوفیست

 جزئی و حسّی ادراکاتِ دارد قرار خطا معرضِ در آنچه افالطون، و سقراط منظر از
 دو این واقع، در. شود نمی آن اکتسابِ و «معرفت» نفیِ به منجر خطاپذیری این امّا است

 و حسّی ادراکاتِ از را «معرفت» دامنِ کردند تالش ،«کلیّت» شرطِ دادنِ قرار با متفکّر
 تامّ نمونه افالطون «فطری معرفت» به باور و «مُثُل» نظریّه. نمایند پیرایه خطاپذیر جزئیِ

 به معرفت پیدایش در را حسّی ادراکاتِ نقشِ بتوان آن وسیله به تا است تالش این
 .نمود حذف کلّی بطور را آن یا و رساند حداقل

 تاثیر ،«معرفت» تحقّق از دفاع در افالطون و سقراط راهکارهای و ها تالش هرچند
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 عدمِ و «حسّی خطای» مسئله امّا گذاشت برجای آنها از پس اندیشه جریان بر فروانی
 به افالطون و سقراط راهکار واقع در. ماند پابرجای همچنان حسّی ادراکاتِ به اعتماد
 دو این و است همراه حسّی ادراکاتِ اعتبار عدمِ بابِ در سوفیزم نظر پذیرشِ با نوعی

 ادراکاتِ با را «معرفت» کنند می تالش امّا دانند نمی معتبر را حسّی ادراکاتِ نیز متفکّر
 .بیابند معرفت تحقّق در دیگر راهی و نزنند گره حسّی

 و «مُثُل نظریّه» بابِ در خویش استادِ دیدگاه با صراحت به ارسطو افالطون، از پس
 : اپیستِمِه(επιστημη) «معرفت» ارسطو، فکریِ منظومه در. کرد مخالفت «فطری معرفت»
 هیچ تولّد هنگامِ در انسانی نفسِ و گردد می آغاز( ذِتیس : آیس  αισθησισ) حسّ از

 پردازد می «معرفت» اکتساب به «حسّ» توسّط بلکه ندارد همراه به «پیشین معرفت» گونه
 در ارسطو. [992b: 29 - 41 ,12] است پسینی های معرفت بشری های معرفت تمام و

 :کند می تصریح امر این به «پسین تحلیل» رساله 18 آلفا

 که بود خواهد یضرور آنگاه نباشد، یبرجا حسّ یا گونه اگر که است آشکار »
 کسب را آن توان ینم گرید که یدانش نباشد، نخواهد یبرجا زین «معرفت» یا گونه
 از بُرهان که است درست بُرهان؛ راه از ای میآموز یم استقرا راه از ای ما چون کرد،

 راهِ از جز ها یکلّ افتنِیدر امّا ها یجزئ هیپا بر استقراء و ردیگ یم صورت ها یکلّ راه
 حسّ که یآموزندگان آن یبرا استقرا از شدن رهنمون و است یناتوانستن استقراء
. دارد وجود یجُزئ مواردِ از یحسّ افتِیدر تنها رایز است؛ یناتوانستن ندارند
 «معرفت» توان ینم رایز آورد؛ دست به «معرفت» ها یجزئ بدونِ توان ینم ن،یبنابرا

 توان ینم [طرف آن از] و آورد دست به استقراء از حاصل یها یکلّ بدونِ را
 [.81a: 38 – 81b: 9 ,12] «آموخت حسّ بدونِ استقراء راهِ از را «معرفت»

 یحسّ ادراکاتِ کند، یم استفاده خود حواسّ از تنها ابتدا در یآدم ارسطو نظرِ از
(αίσθημα آیس : ) علّتِ کشفِ قِیطر از و شود یم مبدّل اتیّکل به استقراء کمکِ به ذِما 

 نظرِ از زین مسلمان لسوفانِیف اکثرِ. شود یم حاصل ها گزاره نیا به معرفت ،یکُلّ یها گزاره
 کی معرفت، اکتسابِ به کردیرو نیا. کنند یم دفاع حسّ از معرفت آغاز بابِ در ارسطو
 دو آن و آورد یم دیپد مسلمان لسوفانیف و ارسطو یِشناس معرفت در را یجدّ چالشِ
 موردِ یحسّ ادراکاتِ صدقِ اگر رایز است، یحسّ ادراکاتِ بابِ در زمیسوف یجدّ چالش

 دیترد موردِ زین دیآ یم دست به یحسّ ادراکاتِ از آنچه هر صدقِ تبع به رد،یگ قرار دیترد
 . شود یم واقع
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 نظامِ یِفروپاش به منجر «یحسّ یها گزاره» صدقِ در کیتشک و دیترد ن،یبنابرا
 نداشته یحیصح «یینما واقع» یحسّ ادراکاتِ اگر رایز گردد؛ یم لسوفانیف نیا یمعرفت
 «نما واقع» زین دیآ یم دیپد آنها از که یکلّ گزاره تاًینها و یاستقرائ مجموعه باشند

 صدقِ به «دیترد» با اگر نیهمچن. است زمیسوف ی ورطه به فروافتادن ن،یا و بود نخواهند
 معرفت هیّاول و خام مادّه ادراکات نیا نکهیا به توجّه با- شود نگاه یحسّ یها گزاره

 یباق معرفت اکتسابِ و استقراء ندِیفرآ یانتها تا همواره «دیترد» نیا ی هیسا -هستند
 .گردد یم معرفت تحقّق در نیقی شرطِ یِفروپاش به مُنجر دیترد نیا و ماند خواهد
 دوره متفکّران اکثرِ رشیپذ موردِ ارسطو، یِشناخت معرفت یآرا نکهیا به توجّه با
 لسوفانیف شناسانه معرفت اتیّنظر مرجع نیتر مهم ،یو آثارِ و است گرفته قرار یاسالم

 لسوفانِیف یِشناخت معرفت یِمبان شناختِ در ارسطو یآرا یِواکاو د؛یآ یم بشمار مسلمان
 توان ینم ،یاسالم ی دوره در ارسطو آثارِ فهمِ در نیهمچن. است یضرور یامر مسلمان

 و ارسطو یها شهیاند از یفاراب رِیتفس و فهم رایز گرفت؛ دهیناد را یفاراب لیبد یب نقشِ
 لسوفانِیف یآرا لِیتکم و نیتکو جهتِ در را راه ،یو خودِ لِیبد یب اتیّنظر نیهمچن

 ارسطو به یفاراب نگاهِ با خود عظمت همه با نایس ابن که ینحو به د،یگشا یم مسلمان
 بابِ در یفاراب و ارسطو یها شهیاند یِواکاو به حاضر پژوهش جهت، نیهم به. نگرد یم

 و است پرداخته «یحسّ ادراکات از متناقض یرهایتفس» و «یحسّ یخطا» مسئله
 نیا راهکار یبررس و نقد به دوم و اوّل معلّم آثار یواکاو و تفحّص قیطر از تا کوشد یم

 شیدایپ نحوه به ابتدا در پژوهش نیا در. بپردازد مسئله دو نیا حلّ در متفکّر دو
 در متفکّر دو نیا راهکار سپس و شود یم پرداخته یفاراب و ارسطو دگاهید از معرفت
 .ردیگ یم قرار یبررس و نقد مورد و مطرح مذکور مسئله

 

 قیتحق نهیشیپ. 2

 و یحسّ یخطا مسئله درباره که است یضرور نکته نیا ذکر قیتحق نهیشیپ بابِ در
 نیا و است نگرفته صورت یپژوهش تاکنون مسئله نیا حلّ در یفاراب و ارسطو راهکار

 .است باب نیا در پژوهش نیاوّل ق،یتحق
 

 ارسطو فلسفه در معرفت شیدایپ.  3

 به .[54-53 :2004 ,16]آید می وجود به ما در بلکه نیست فطری معرفت، ارسطو منظرِ از
 که است این آن معنی زیرا است؛ بیهوده و گزاف ای عقیده معرفت دانستن فطری او نظر
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 نیستیم، آگاه آنها وجود از حال عین در و داریم برهانی معارفِ از تر دقیق هایی معرفت ما
 معلّم نظرِ از [.99b: 8 - 26 ,12] بود خواهد شگفتی ی مایه بسیار که است امری این، و

 از و نیستم آگاه «الف» به خویش معرفتِ از امّا دارم معرفت «الف» به گفت توان نمی اوّل،
 معرفتِ این به که دارم معرفت «الف» به من گفت توان می زمانی واقع در خبرم؛ بی آن

 گرا تجربه فیلسوفانِ توجّه موردِ ارسطو، استداللِ این. باشم داشته معرفت هم خویش
 استدالل این به انسان، در فطری معرفت وجود ردّ در الک، مثال عنوانِ به است؛ بوده

 : نویسد می باب این در وی. است شده متوسل

 نقش نفسْ در که دارند وجود حقایقی که بگویند است تناقض من نظر به»
 معنایی اصالً اگر بستن نقش فهمد؛ نمی یا کند نمی درک را آنها نفس و اند بسته

 زیرا شوند؛ واقع مدرَک معینی حقایق که نیست معنی بدین جز باشد، داشته
 کامالً من نظر به کند، درک را آن ذهن آنکه بی ذهن، در چیزی بستنِ نقش

 [.50 - 49 :1975 ,15] «است غیرمعقول

 «خلوّ منعِ ایهامِ» یک از ناشی را آن و کند می تبیین را «فطری معرفتِ» به باور ارسطو
 باید یا که اند رسیده دوراهی یک به «فطری معرفتِ» به باورمندان وی منظرِ از. داند می

 معلّم. شود نمی حاصِل ما برای دانشی هیچ بپذیرند اینکه یا و بپذیرند را فِطری معرفتِ
 ,12]است کشیده چالش به را آن و است کرده مطرح متافیزیک در را ایهام این اوّل،

992b: 24 – 993a: 2.]  

 حصولِ به نیازمند معرفتی، هر حصولِ که است آن از ناشی ایهام این وی، منظرِ از
 برای معرفتی هیچ نگردد، متوقّف جایی در روند این اگر و است پیشین های معرفت
 انسان برای ابتدا از که دارند وجود هایی معرفت ناچار به پس شود؛ نمی حاصِل انسان
 توجّه با– معارف این اکتسابِ و حصول ی الزمه زیرا اند؛ نیامده دست به و اند بوده حاصِل

 پذیرش -«است پیشین های دانش بر مبتنی شده حاصِل معرفتِ هر» که کبری این به
 پذیرفت باید یا بنابراین،. کشاند می تسلسل به را ما سیر این و است پیشین های معرفت
 هیچ پذیرفت اینکه یا است کسبی غیر و انسان با همراه انسانی وجودِ ابتدای از معارفی
 .شود نمی پیدا انسان برای معرفتی

 :992b ,12] کند می رد را آن سویِ دو هر و کند می مطرح را «خلوّ منع» این ارسطو

24 – 993a: 2.] وی. نگرد می انکار ی دیده به را مذکور «خلوّ منعِ» ارسطو واقع، در 
 سخن این ی الزمه امّا گردد، نمی حاصِل پیشین معرفتِ بدونِ معرفتی هیچ که پذیرد می



   233  حسّی خطای مسئله در فارابی و ارسطو آرای بررسی و مقایسه

 فطری غیرِ و کسبی اولیّه معرفت ارسطو منظر از .داند نمی «فِطری معرفتِ» به باور را
 فرآیندِ یک طیّ در معرفت این بلکه آید نمی دست به پیشین های معرفت از امّا است،
 نه اولیّه معرفت بنابراین، .[93-92 :2000 ,13]آیند می دست به حسّی ادراکاتِ از خاصّ

 در باشند تر شناخته که دیگری اصول ی وسیله به نه و دارند وجود ما در معین صورتی به
 -980a ؛ 99b: 35 – 100a: 12] هستند  حسی ادراک حاصل آنها بلکه ند،یآ می پدید ما

981b: 27 12,.] 
 و تشخیص ی قوه و استعداد ای گونه غریزی طور به جانداران ی همه ارسطو، نظرِ از

 از جانداران ی همه هرچند وی، نظرِ از. شود می نامیده حسی ادراک که دارند داوری
 بعضی در ولی شود می حفظ حسی ی یافته آنها از بعضی در برخوردارند، حسی ادراک
 آگاهیِ هیچ حسی ادراک جز ندارد، وجود حافظه که جاندارانی در. شود نمی حفظ دیگر

 را حسی ی یافته که دارند را توانایی این جانوران برخی برای اما یابد؛ نمی تحقّق دیگری
 مفهوم شود، می بسیار حسی های یافته حفظ که زمانی و دارند، نگاه ذهنشان در
 صرفِ البتّه] [54-53 :2004 ,16] گردد می حاصِل «متعیّن صورتِ» همان یا [لوگوس]

 که است نوس ی قوّه این اینجا در و شود نمی مفهوم تشکیل به منجر حافظه داشتن
  حافظه دارای نیز حیوانات برخی دیگر بیانِ به. آورد می فراچنگ حافظه دلِ از را مفهوم
 .[باشند نمی ساز مفهوم ی قوّه دارای امّا هستند

 حافظه، نام به است چیزی حسی ادراک حاصل جانداران، از بعضی در ترتیب این به 
 زیادی تعداد زیرا آید؛ می پدید تجربه تکرارپذیرد، واحد امر مورد در هرگاه نیز، آن از که

 تمامیت از یا تجربه، از و .[93-92 :2000 ,13]دهند می تشکیل را واحد ی تجربه حافظه
 در که «بسیار امور از متمایز واحد امر» از یعنی است، شده مستقر نفس در که ای کلی
 [خاستگاه و نخستین معنی در آرخه،] اصل است، همان و واحد چیزها این ی همه

 اشیاء پیدایش به بحث مورد ی تجربه اگر که صورت این به د،یآ می پدید وفهم مهارت
 فهم اصل باشد مربوط اشیاء وجود به اگر و [آرخه تِخنِس] مهارت اصل باشد، مربوط

 معرفتِ بنابراین[. 72a: 16 - 17 ,12 ؛1005a: 15 – 17] آید می پدید [اپیستِمس آرخه]
 . شود می آغاز حسّی ادراکاتِ با آدمی

 

 یفاراب فلسفه در معرفت شیدایپ. 4

 های گزاره» و «معرفت» پیدایش کیفیّت بابِ در ارسطو نظرِ به خویش آثار اکثر در فارابی
 :کند می بیان منتزعه فصولِ در وی. گردد می نزدیک «اوّلی



 1400اول، بهار و تابستان ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال فلسفه و کالم اسالمی     234

 و [جدل] بحث با نه و خویش طبیعتِ ی بواسطه که است ای قوّه نظری عقلِ »
 را است علوم مَبادی که ضروری کلّیِ مقدّماتِ به یقینی علمِ ،[قیاس] استدالل

 به سپس و کنیم می آغاز را معرفت نظری عقلِ این با ما... کند می حاصل ما برای
 هنگامی در عقل این. رویم می موجودات سایر به نظری علم [یافتن دست] دنبالِ

 اولیّات که هنگامی و دارد قرار بالقوّه حالتِ در است نشده حاصل برایش اوایل، که
 برای استعدادش و گردد می مبدّل بالفعل عقلِ به گردند می حاصل برایش

 نموده حاصل قوّه این آنچه در خطا وجودِ. گردد می نیرومند معارف سایر استنباط
 یقینی و صادق علمِ است آورده دست به قوّه این آنچه هر بلکه ندارد امکان است
 [.50 ص: 1364 ،4] «ندارد [تحقّق] امکان خالفش که است

 حالتِ در نظری عقلِ اولیّات، حصولِ از پیش که کند می تصریح عبارت این در فارابی
 «بالقوّه. »گردد می بالفعل عقلِ به تبدیل اولیّات، پیدایش از پس و برد می سر به بالقوّه
 در آنها ادراکِ به نسبت هم و اولیّات تحصیل به نسبت هم توان می را نظری عقلِ بودن
 خود فراچنگ را معرفتی نه اولیّات حصولِ از پیش نظری، عقلِ دیگر بیانِ به. گرفت نظر

 معقوالت حصولِ مدینه، اهلِ آرای در وی. است کرده ادراک را معقولی نه و است آورده
 از معقول های صورت که است باور این بر و کند می تبیین ارسطو چون هم را

[. 98 ص ،1995 ،8] آید می دست به اند گشته محفوظ متخیّله در که محسوساتی
 .نماید می تبیین حسّ طریقِ از را اوّلی معقوالتِ حصولِ نیز وی بنابراین،

 از معقوالت حصولِ همچنین و پیدایش، بدوِ در نظری عقلِ بودنِ بالقوّه به فارابی
 رأیی بین الجمع» ی رساله در وی. است کرده تصریح خود، آثارِ از بسیاری در محسوسات
 اولیّات دانستن فطری با و است کرده تقریر را نظریّه این مبسوط طور به «الحکیمین

 :کند می بیان رساله این در وی. است کرده مخالفت

 اوّلی، معارفِ برخی چون. گردد می حاصِل حسّ طریقِ از نفس برای معارف»
 گردد نمی آنها حصولِ متذکّر انسان گردد می حاصل نفس در اراده و قصد بدونِ

 حاصِل انسان برای آنها تکِ تک حالیکه در [کند نمی پیدا توجّه حصول این به]
 در همیشه معارف این که کنند می توهّم مردم اکثرِ خاطر همین به. گردد می

 ،9] «شوند می دانسته حسّ طریقِ از غیر طریقی از و اند داشته تحقّق نفس
 [.99 ص ،1405

 امرِ یک اوّلی، معقوالتِ دانستن فطری که کند می تصریح عبارت این در فارابی
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 که داند می نفس در معقوالت این ارادیِ غیر حصولِ را توهّم این علّت وی. است توهّمی
 اولیّات توصیفِ در برهان ی رساله در وی. کند می تولید آدمی در را بودن فطری توهّمِ

 :افزاید می

 جاهِل آنها به ما که داشته وجود زمانی که کنیم نمی احساس گاه هیچ ما »
 هیچ مقدّمات این. است نشده ما در شوق باعث آنها به معرفت گاه هیچ و ایم بوده
 ابتدای از گویی یابیم؛ می آنها با را خود ما بلکه است نبوده ما مطلوبِ گاه

 از ما و هستند ما در غریزی نحوِ به آنها گویی و اند شده مفطور ما در وجودِمان
 [. 270 ص ،1 ج ،1433 ،6] «نیستیم خالی آنها

 به علمِ فارابی منظرِ از که دارد امر این بر داللت [کأنّه] «گویی» ی واژه از استفاده
 نظر به که است شده عجین ما سرشتِ با چنان آنها به علمِ امّا نیست، «فِطری» اولیّات

 به گرایش علّتِ نفس، در اولیّات ناخودآگاهِ حصولِ دیگر بیانِ به. است «فِطری» رسد می
 آدمی نفسِ برای معارف این و نیست چنین حالیکه در است اولیّات دانستنِ فطری
 ی رساله در اولیّات اکتسابِ بودنِ ارادی غیر بابِ در وی همچنین. گردد می حاصل

 :گوید می چنین «الحکیمین رایی بین الجمع»

 گردد می حاصل آدمی اراده با که را کلیّاتی است گونه این جمهور عادت»
 حاصِل انسان برای انسان اراده بدونِ که کلیاتی امّا. بنامند تجربی ی مقدّمه

 اوایل» را آنها اسم پیدایش صورتِ در یا... ندارد جمهور نزدِ در اسمی یا گردد، می
 [.99 ص ،1405 ،9] «اند نامیده «برهان مبادیِ» یا «المعارف

 هیچ اوّلی های گزاره پیدایش در آدمی ی اراده همچنین و «حسّ» فارابی منظرِ از
 آدمی وجودِ ساختارِ و سِرشت بلکه ندارد، ایجابی یا سلبی «حُکمِ صدورِ» در دخالتی

 از ناشیِ را ها گزاره این وی خاطِر همین به است؛ هایی گزاره چنین به «حُکم علّتِ»
 از ناشی ها گزاره این محمولِ و موضوع تصوّرِ اگر حتّی بنابراین،. داند می انسانی طبیعتِ

 ناخودآگاه شکلِ به و اختیار بی موضوع برای محمول سلبِ یا ثبوت به حُکم باشد، حسّ
 حاصل ناخودآگاه صورتِ به ما برای آنها صِدق به یقین و گردد می حاصِل آدمی برای
: 1384 ،7]اند شده حاصل چگونه و اند شده حاصل کجا از بدانیم اینکه بدونِ شود می
 در نه و است محمول و موضوع گیری شکل در حس به اولیات نیاز واقع، در[. 10-11

 برخی در فارابی که «حواس از استعانت عدمِ» قیدِ تبیین، این با. موضوع به محمول اسناد
 در وی مثال، عنوانِ به. گردد می معنا است کاربسته هب اوّلی های گزاره وصفِ در خود، آثار
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 :کند می بیان باب این در تعلیقات کتابِ در

 استعانتِ و یاری بدونِ نفس، برای که است [اشیائی] اموری اولیّات، از مرادِ »
 آنکه بدونِ و فرد تصمیم بدونِ که هستند اموری اولیّات بلکه آید، می پدید حسّ
 اولیّات پیدایش علّت. شوند می حاصل وی برای باشد داشته آگاهی آن به فرد

 آدمی نفسِ مرگ، هنگامِ در که همانطور. آنهاست اکتسابِ در نفس استعدادِ صِرفاً
 و حسّی قُوای به حاجت بدونِ شاید و کند می پیدا را معقوالت ادراکِ استعداد

 نفسِ برای همانطور هم اولیّات کند، می ادراک را معقوالت آگاهی و قصد بدونِ
 را معارف انسانی نفسِ که هستند هایی راه حواس بنابراین،. گردد می حاصِل طِفل

 [.128 - 129 ص ،1371 ،10] «آورد می دست به آن از

 به صِرفاً و حسّ از استعانت بدونِ که داند می ادراکاتی را اولیّات عبارت، این در فارابی
 معناست بدین حسّ، از استعانت قیدِ. شود می حاصل نفس برای نفس استعدادِ واسطه

 یابد، می دست اوّلی حکمِ به محسوسات از -فعّال عقلِ اشراقِ با- نظری عقلِ اگرچه که
 ادراکاتِ دیگر عبارتِ به. گیرد نمی مدد حسّی ی قوّه هیچ از حُکم خودِ اکتساب در امّا

 در صرفاً و کنند می ایفا اولیّات حصولِ در استمدادی نقشِ نه و اعدادی نقشِ حسّی
 نباشد محسوسات اگر. کنند می ایفا نقش اوّلی های گزاره محمولِ و موضوع گیریِ شکل
 امّا[ شود نمی حاصل اوّلی های گزاره محمول و موضوع چون] شود نمی پیدا اوّلی حُکمِ
 نظری عقلِ و دارند اوّلی حُکم پیدایش در دخالتی حسّی قُوای که نیست معنا بدین این

 .دهند می یاری حُکم این پیدایش در را
 این. گردد می حل دارد، وجود فارابی کالمِ در که نمایی پارادوکس توصیف، این با 

 ی واسطه به را ذهن در «کلیّات» حصولِ طرفی از فارابی که است این از ناشی پارادوکس
 کند؛ می تأکید حسّ از معارف آوردنِ دست به بر نیز انتهائی عبارتِ در و داند می حواسّ

 طِفل نفسِ در «حواسّ از استعانت بدونِ» اولیّات که است باور این بر دیگر طرفِ از امّا
 . شود می حاصل

 نقشِ» از «اِعدادی نقشِ» تفکیک با نَما پارادوکس این شد، داده توضیح که همانطور
 این اولیّات، محصِّل قوّه که است باور این بر فارابی واقع در. است حلّ قابل «استمدادی

. آورد می دست به محسوسات طریقِ از امّا حسّی قوای از استعانت بدونِ را ها گزاره
 را[ محمول و موضوع تصوّر یعنی] معقوالت ی مادّه که جهت آن از حسّی قُوای بنابراین،

 .ندارند نقشی معقوالت پیدایش و حُکم صدورِ در امّا هستند نقش دارای سازند می فراهم
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 بالفعل عقلِ به بالقوّه عقلِ تبدیلِ چگونگی بابِ در در ارسطو و فارابی نظر تفاوت امّا
 امرِ هیچ از استمداد بدونِ و است اولیّات مُحصِّل خود ،«نوس» ارسطو نگاهِ در. است

 در کند، ادراک را معقوالت حافظه در گشته محفوظ محسوساتِ دلِ از تواند می دیگری
 به. باشد می دیگر ای قوّه محتاجِ اولیّات اکتسابِ در نظری عقلِ فارابی، نگاهِ از حالیکه

 با که داند می انفعالی نقشی اولیّات، تحصیلِ در را نظری عقلِ نقشِ فارابی دیگر، بیانِ
 .پردازد می معقوالت ادراکِ به دیگر ای قوّه به تمسّک

 و شود می آغاز «حسّ» از معرفت دوم و اوّل معلّم نظر از که شد روشن کنون تا
 دچار را فیلسوف دو این معرفتی نظام ابتدایی حسّیِ های گزاره صدقِ در تزلزل هرگونه
 خود مختلف آثار در و اند بوده واقف چالش این به خود فارابی و ارسطو. کند می چالش
 .بیابند «حسّی خطای » مسئله حلّ برای راهکاری اند کرده تالش

 

 یحسّ یخطا مسئله در ارسطو راهکار. 5

 را محسوسات یو. پردازد یم محسوسات مِیتقس به «نفس ی درباره» کتابِ در ارسطو
 مختصّ محسوساتِ» به را بالذّات محسوسات و بالعرض و بالذّات محسوساتِ دسته دو به
 را مختصّ محسوسِ یو. کند یم میتقس «مُشترک محسوساتِ» و «حسّ کی به

 و باصره حسّ با تنها ها رنگ مثال شود؛ یم ادراک حسّ کی با تنها که داند یم یمحسوس
 .شوند یم ادراک سامعه حسّ با تنها ها صوت

 احساس یگرید حسّ با که است یمحسوس مُختصّ، محسوسِ از منظورم»
 سامعه است، رنگ حسّ باصره مثال است؛ نامُمکن آن در خطا وقوعِ و شود ینم

 مختلف متعلّق نیچند خود المِسه و است طَعم حسّ ذائقه است، صوت حسّ
 .[418a: 11 - 14 ,12] «دارد

 نیبد ست؛ین ریپذ امکان مُختصّ محسوساتِ ادراکِ در خطا وقوعِ ارسطو منظرِ از
 :که معنا

 بابِ در خطا و است حاکم خود خاصّ محسوساتِ درباره حداقّل حسّ هر »
 و تیّماه درباره فقط بلکه دهد، ینم دست بدان صوت، خودِ موردِ در ای رنگ خودِ

 ,12] «شود یم حاصل محسوس ءیش مکانِ و تیّماه درباره ای و ملوّن ءیش مکانِ

418a: 14 - 17]. 
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 تنها] ستین یحسّ چیه مختصّ که داند یم یمحسوسات را مُشترک محسوساتِ یو
 آنها ادراکِ به ینحو به حواسّ از کی هر بلکه [کند ینم ادراک را آنها حسّ کی
 سِنخ نیا از را اندازه و شِکل عدد، سکون، حرکت، لِیقب از یمحسوسات یو. پردازد یم
 به کرد، ادراک حسّ دو از شتریب ای دو با توان یم را یمحسوسات نیچن رایز داند؛ یم

 ,12] کرد ادراک المسه با هم و باصره هم را نیّمع حرکتِ کی توان یم مثال عنوانِ

148a: 17 - 21 .]قلمداد باال اریبس را «مُشترک محسوساتِ» در خطا وقوع احتمالِ ارسطو 
 حضورِ هنگامِ در چه یمحسوسات نیچن ادراکِ یو نظرِ از[. 428b: 25 ,12] کند یم

 فاصله در محسوس که یهنگام در خصوص به ،[لیّتخ] آن ابِیغ در چه و احساس
 [.428b: 28 -30 ,12] باشد نادرست تواند یم باشد یدور

 محسوساتِ» ادراکِ یِریخطاپذ عدمِ و «مشترک» و «مختصّ» به محسوسات میتقس
 :آورد یم انیم به را یاساس پُرسش دو «مختصّ

 اشتباه دُچار بارها «مُختصّ محسوساتِ» ادراکاتِ در دهد یم نشان ما تجربه. 1
 اریاخت در گراد یسانت درجه 60 و 5 یدما به آب ظرف دو مِثال، عنوانِ به م،یا شده
 ،«گرم آبِ» داخلِ را آن سپس و میبَر یم فرو «سَرد آبِ» در را خود دستِ ابتدا در. میدار

 نشان گِراد یسانت درجه 35 حدودِ در را آب یدَما ما یحسّ ادراکِ. میده یم قرار
 با حال. است درجه 60 آب یدما که دهد یم نشان ما به دماسَنج کهیحال در دهد یم

 و کند یم قلمداد خطا از یعار را مُختصّ محسوساتِ ادراکِ ارسطو نکهیا به توجّه
 -شوند یم ادراک المِسه با تنها رایز– هستند مختصّ محسوساتِ از «یگرم» و «یسرد»
 دارد؟ یمحسوسات نیچن ادراکِ در ما حواسّ یِخطا از ینییتب چه یو

 در خطا احتمالِ کهیحال در خطاست، از یعار «مختصّ محسوساتِ» ادراکِ چرا. 2
 و «مختصّ» محسوسِ اگر گرید عبارتِ به باالست؟ اریبس «مُشترک محسوساتِ»
 دُچارِ ها مختصّ ادراکِ در حواسّ، لیدل چه به هستند،  بالذّات محسوسِ دو هر «مشترک»

  شوند؟ یم مرتکب را اشتباه حدّاکثرِ ها مشترک ادراکِ در امّا شوند ینم اشتباه
. کند یم استفاده «1متعادل طِیشرا» نام به یمفهوم از اوّل پرسش به پاسخ در ارسطو

 قرار «متعادل طِیشرا» در که دارند یحیصح عملکردِ ما حواسّ یهنگام ،یو منظرِ از
 یمعرّف [έπi τò πολύ] «توپولو یاِپ»  نامِ به یمفهوم با را طیشرا نیا ارسطو. باشند داشته

[. 6 :1961 ,14] دارد اشاره «عتیطب متعادلِ تیّوضع» به معموالً مفهوم نیا. کند یم

                                                                                                                                        
1. Normal Condition 
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 از [یماریب همچون] یدرون ای یرونیب عوامل تحتِ حواسّ هرگاه ارسطو، دگاهِیبنابرد
 در امّا شوند یم خطا و ضعف دچار شیخو ادراکِ در شوند خارج شیخو متعادل عتیطب
 محسوساتِ» بابِ در ییخَطا اگر ن،یبنابرا. کنند ینم خطا گاه چیه حواسّ متعادل، طیشرا

 مثالِ در. است شده خارج شیخو متعادلِ حالتِ از حسّ عتِیطب دهد رُخ «مُختصّ
 یعیطب ریغ طیشرا در سَرد آبِ از شدن منفعل خاطرِ به المسه حسّ عتِیطب شده ادی

 نشان یدُرست به را آب یدما بازگردد متعادل طِیشرا به نکهیا محضِ به و دارد قرار
 .دهد یم

 محسوساتِ» که یحواسّ ارسطو، منظرِ از گفت توان یم دوّم پرسشِ به پاسُخ در
 معنا نیبد اند؛ نشده یطرّاح یمحسوسات نیچن ادراکِ یبرا کنند یم ادراک را «مُشترک

 ادراکِ یبرا نه است شده یطرّاح -ها رنگ مثالً– مُبصَرات ادراکِ یبرا باصره قوّه که
 و اَشکال تواند یم کند یم ادراک را رنگ چون باصره قوّه واقع در. ها اندازه و اَشکال
 است، بیترت نیهم به وضع زین حواسّ ریسا بابِ در. کند ادراک زین را ها رنگ ی اندازه
 نه است شده یطرّاح «ملموسات» ادراکِ یبرا تنها المسه قوّه عتِیطب ای ساختار مثالً

 متعادل، طِیشرا در یحتّ ما حواسّ خاطر نیهم به ؛«مُشترک محسوساتِ» ادراکِ یبرا
 [.6 :1961 ,14] شوند یم خطا دچار مُشترک محسوساتِ ادراکِ در

 که است نیا اند نشده یطرّاح مُشترک محسوساتِ ادراکِ یبرا حواسّ، نکهیا لِیدل
 در خود ارسطو. پَردازد ینم یمحسوسات نیچن ادراکِ به یاختصاص نحوِ به یحسّ چیه

 محسوساتِ کند یم انیب یو. است کرده اشاره نکته نیا به «حواسّ درباره»کتابِ
 :مُشترک

 حدّاقل ای و حواسّ ی همه که نباشد نیچن اگر هستند مُشترک محسوساتِ »
 محسوساتِ با ارتباط در حواسّ ن،یبنابرا. کنند ادراک را آنها المِسه و یینایب

 [.442b: 8 ,12] «دارند خطا احتمالِ مُشترک

 و یاصل محسوساتِ را مِختصّ محسوساتِ ارسطو چرا که گردد یم روشن نجایا از
 ادراکِ یبرا یاختصاص نحوِ به حواسّ از کی هر رایز ؛[418a: 25 ,12]نامد یم هیّاول

 حسّ یبرا یاصل محسوسِ ،یمحسوسات نیچن و است شده یطرّاح آنها از یا دسته
 مُشترک محسوساتِ ادراکِ یبرا حواسّ از کی چیه که یحال در هستند خود به مختصّ
 به یاصل محسوساتِ محسوسات، نیا جهینت در و[425b: 5 ,12] است نشده ساخته
 .ندیآ ینم حساب
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 منظرِ از گفت توان یم «یحسّ ادراکاتِ» بابِ در ارسطو نظراتِ یبند جمع مقامِ در
 نحوِ به همواره ،«متعادل طِیشرا» در خود به مختصّ محسوساتِ ادراکِ در حواسّ ارسطو

 ادراکات نیا از آمده دست به یها گزاره خاطر، نیهم به و کنند یم عمل و حیصح
 .هستند صادق همواره

 یحسّ ادراکات متعارض یرهایتفس چالش حلّ در ارسطو نِییتب. 6

 گرید و پروتاگوراس نظر نقدِ به کیزیمتاف یگاما کتابِ ششم و پنجم فصلِ در ارسطو
 و پردازد یم یحسّ ادراکاتِ بابِ در یشناخت معرفت «ییِگرا تیّنسب» باب در ها ستیسوف

 . کند یم انیب محسوس یها گزاره متعارض یرهایتفس دربابِ را خود نِییتب
 از. شود یم قائل تفاوت «یحسّ ادراکِ» و «نمود» نِیب امر، نیا نِییتب در اوّل معلّم

 نحوِ به که یائیاش از دسته آن موردِ در حدّاقل حسّ، کی یِحسّ ادراکاتِ یو منظرِ
 ممکن اگرچه است؛ صادق و حیصح همواره شوند یم ادراک حسّ آن توسّط یاختصاص

 ما حواسِّ مثال عنوانِ به. ندهد یرو صادق و حیصح نحو به ادراک آن «نمودِ» است
 کی یبرا ادراکات نیا امّا دارند یکسانی ادراکاتِ ،ینیسنگ ای یسَبُک احساسِ در همواره
 یبرا. شود یم نمودار گرید نحوِ به فیضع انسانِ کی یبرا و وجه کی به تنومند انسانِ
 از فیضع و رومندین فردِ دو هر حواسّ یلوگرمیک 30 وزنه کی کردنِ بلند هنگامِ نمونه

 و یوزن سبک بر دالّ را اِخبار نیا تنومند فردِ امّا دهد یم اِخبار ثابت فشارِ مقدار کی
 :کند یم انیب باب نیا در یو. دهد یم گزارش یوزن نیسنگ بر دالّ را آن یگرید

 در اقل ال– حسّ کی قِیطر از ادراک چه اگر رایز ست؛ین قتیحق ینمود هر»
 نِیع نمود یول ستین غلط -شوند یم ادراک حسّ آن لهیوس به که یائیاش موردِ

 [.1010b: 1 - 3 ,12] «ستین یحسّ ادراکِ
 یکَس یبرا ینمود شهیهم نمود، رایز باشد؛ قتیحق ستین ممکن ینمود هر»
 ینسب را زیچ همه کند یم قلمداد قتیحق را ینمود هر که یکس رو نیا از. است

 [.1011a: 16 - 20 ,12] «سازد یم

 ادراکاتِ از متناقض یرهایتفس» مسئله به کند یم تالش نییتب نیا با اول معلّم
 خودِ به یحسّ ادراکاتِ از متعارض یرهایتفس وقوع علّت یو منظر از. دهد پاسخ «یحسّ

 وجودِ در ادراکات نیا «نمود» به متعارض یرهایتفس نیا بلکه گردد ینم باز ادراکات
 1011a: 21 ,12] کند یم قلمداد وابسته شخص یامر را نمود ارسطو. گردد یم باز یآدم

 حسّ به زیچ کی یو نظر از. دهد یم نسبت یمختلف طِیشرا به را آن تِیفیک و[ 23-
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 کند ینم دایپ نمود صورت دو به واحد آنِ در و واحد طِیشرا تحتِ و واحد ثِیح از واحد
[12, 1011a: 31 - 33.] 

 بلکه ستین ما حواسّ متفاوتِ عملکردِ خاطرِ به مختلف ینمودها شیدایپ واقع در
 به ما یبرا کسانی ادراکاتِ و دهند یم انجام حیصح نحوِ به را خود کارِ همواره حواسّ،
 کسانینا نحو به طیشرا از یکی رِییتغ حداقّل خاطرِ به ادراکات نیا امّا آورند یم ارمغان

 یحسّ ادراکِ کی از متعارض یرهایتفس به منجر امر نیهم و شود یم نمودار فرد نظرِ در
 «تناقُض» را یحسّ ادراکِ کی از متعارض ریتفس دو توان ینم خاطر نیهم به. گردد یم

 از یتابع و شوند یم حاصِل یناهمگون «طیشرا» در کم دستِ ریتفس دو نیا رایز دانست
 .باشند یم یطیمح و یشخص یرهایّمتغ
 

 «حسّی یخطا» مسئله در یفاراب راهکار یبررس. 7

 است پرداخته «یحسّ ادراکاتِ» یِریخطاپذ بابِ در شیخو نظرِ به «اتیّالمنطق» در یفاراب
 نسبت یثان معلّم. است کرده اخذ مسئله نیا حلّ در را ارسطو با متفاوت یراهکار و

 عقل که تفاوت نیا با داند یم معقول به عقل نسبت همچون را محسوس به حسّ
 دچار محسوسات ادراکِ در یگاه حسّ امّا شود ینم اشتباه دچار معقول درکِ در گاه چیه

 [.220 ص ، 1 ج ،1433 ،6] شود یم اشتباه
 منظرِ از. پردازد یم «نیقی» میتقس به ابتدا یحسّ ادراکِ یخطا مسئله حلّ در یفاراب

. برسد «تامّ نِیقی» به یش هر در انسان که است آن «معرفت» در یاساس و یاوّل اصلِ یو
 واقع در. باشد یم «معرفت» طِیشرا تمامِ یدارا که است ینیقی «تامّ نِیقی» از یو مرادِ

 اعتبارِ به و باشد شده یناش «نسبت» یِنیع ضرورتِ از که است صادِق نیقی «تامّ نِیقی»
 وارِد یا شُبهه گونه چیه نیقی نیا بر نیهمچن و باشد دَوام وصفِ یدارا آن متعلّقِ
 دست ینیقی نیچن به توان ینم موارِد همه در که آنجا از امّا ؛[38 ص ،1996 ،5]نشود

 یو ندارند، را یا جانبه همه نِیقی نیچن داکردنِیپ تیّظرف ما یِادراک یقُوا یگاه و افتی
 -324 ص ، 1 ج:  1433 ،6] کند یم مطرح را یبَشَر طاقَتِ حسبِ به نیقی از سُخَن
 که ستین نیچن امّا آورد؛ یم ارمغان به نیقی ما یبرا یبُرهان هر یفاراب منظرِ از[. 323

 دهد یم نشان نییتب نیا. «باشد گرفته شکل یآدم یبرا بُرهان ی واسطه به ینیقی هر»
 فاعلِ یِسو از «یاریاخت کُنِش» کی یفراوان مواردِ در حدّاقل «نیقی» یفاراب نگاهِ در

 یطُرُق از یآدم نهادِ در ناخودآگاه شکلِ به «نیقی» یفراوان مواردِ در بلکه ست؛ین شناسا
 .گردد یم حاصِل بُرهان از ریغ
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 راهِ از که ینیقی. باشد داشته یمختلف عواملِ و عِلَل تواند یم نیقی شیدایپ واقع؛ در
 از که دارند وجود نیقی از یگرید یها گونه امّا است «تامّ نِیقی» د،یآ یم دست به بُرهان

 ی دسته دو به خود ییها «نیقی» نیچن یفاراب منظرِ از. اند امدهین دست به یقیطر نیچن
 دو، درجه یها نیقی. شوند یم میتقس «دو درجه یها نیقی» و «کی درجه یها نیقی»
 دو به خود که گردند یم حاصِل انسان یبرا «افراد شهادتِ» راهِ از که هستند ییها نیقی

 «علوم» در ییها نیقی نیچن. گردند یم میتقس «یبَالغ نِیقی» و «یجدل نِیقی» دسته
 [. 324ص ،1 ج ،1433 ،6] ندارند یکاربُرد
 ندیآ یم دست به اسیق راهِ از که ییها نیقی قِسمِ دو به خود «کی درجه یها نیقی»

 میتقس [یحسّ نِیقی] ندیآ یم دست به حسّ راهِ از که ییها نیقی و [یاسیق یها نیقی]
 نِیقی سنخِ از که دارد کاربُرد علوم در یصورت در «نیقی» ،یثان معلّم ازمنظر. شوند یم

 آورده دست به حسّ راهِ از را آن ای میبرس نیقی به اسیق راهِ از خواه. باشد کی درجه
 به نه علوم، در یحسّ یها گزاره به نسبت نیقی کاربُردِ رسد یم نظر به. [همان] میباش

 باشد؛ «اتیّتجرب» اکتسابِ یبرا یمقدّمات آوردن فراهم بابِ از بلکه مستقلّ، یامر عنوان
 و «یاوّل» ای صِرفاً بُرهان مقدّماتِ و است بُرهان در منحصر علوم روشِ ،یفاراب منظرِ از رایز
 ، 1 ج ،1433 ،6] است اوردهین انیم به «محسوسات» از یسخن یو و است «یتجرب» ای

 [.269ص
 آوردن دست به بابِ از حدّاقل یحسّ شهودِ از یناش یها نیقی هرصورت در 
 محسوب اسیق از حاصلِ یها نیقی کنارِ در و روند یم بکار علوم در یتجرب یها گزاره

 در یفاراب لِیدل. ستندین سطح کی در ز،ین نیقی نوع دو نیا ،یفاراب نظرِ از امّا شوند؛ یم
. است «یحسّ ادراکاتِ» در خطا وجودِ «یحسّ نِیقی» و «یاسیق نِیقی» یانگار کسانی عدمِ

 به ما یبرا را «تامّ نِیقی» همان ابَدی دمانیچ یبُرهان مقدّماتِ اساسِ بر اسیق اگر واقع در
 عدمِ بر عالوه رایز است؛ «تامّ نِیقی» شروطِ فاقدِ حسّ، از یناش نِیقی امّا آورد یم ارمغان

 . میا مواجه ادراکات از دسته نیا در خطا وقوع با ما ،ینیقی نیچن ثباتِ
 بر -ردیپذ ینم را مُختصّ ادراکاتِ در خطا وجودِ که- ارسطو برخالفِ یفاراب

 با و گرید یقیطر از را «یریخطاپذ» مسئله امّا دارد؛ اذعان یادراکات نیچن «یریخطاپذ»
 در یهنگام یحسّ شهودِ از یناش نِیقی ،یو منظرِ از. کند یم حلّ شرط سه قراردادنِ

 :که است معتبر علوم
 یگزارشات و است شده داده گذشته زمانِ در محسوسات ادراکِ از که ییها گزارش. 1
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 حال زمانِ گزارشات با کسانی کامالً مَواضع تمامِ در شود یم داده آنها از ندهیآ در که
 .بماند یباق [یحسّ ادراکِ نوع کی] حالَت کی بر «نظر موردِ محسوسِ» و باشد

 .باشد نداشته مخالفت ما یحسّ شهودِ آن با یگرید یِحسّ ادراکِ چیه. 2

 [.324ص ، 1 ج ،1433 ،6] باشد نداشته مخالفت ما یحسّ شهودِ با یاسیق چیه. 3
 آن به نسبت ینیقی ناخودآگاه، نحوِ به «یحسّ شهودِ» کی اثرِ در اگر یحتّ ن،یبنابرا

 باال گانه سه طِیشرا که است مُعتبر نیقی نیا یزمان گردد؛ جادیا انسان نفسِ در شهود
 .باشد صادِق آن درباره

 یحسّ یخطا مسئله در یفاراب و ارسطو یآرا نقد. 8

 مسئله حلّ در ارسطو توسّط «نمود» و «یحسّ ادراک» دوگانه طرح رسد یم نظر به
 تناقض ارسطو واقع در. باشد رشیپذ قابل و رهگشا یحسّ ادراکاتِ از متعارض یرهایتفس

 از متناقض ریتفس دو یو منظر از رایز داند یم «نما تناقض» را، رهایتفس نیا در موجود
 ریتفس دو ،یحسّ ادراک از رونیب طیشرا به توجّه با بلکه دیآ ینم دست به «نمود» کی

 و وابسته شخص یامر «نمود» که آنجا از و است ادراک کی از نمود دو حاصل متناقض
 را یمتعدّد ینمودها تواند یم واحد یحسّ ادراکِ است یطیمح و یشخص راتیّمتغ تابع

 .اوردیب ارمغان به
 میتقس و «متعادل طیشرا» مفهوم طرح رسد یم نظر به یحسّ یخطا مسئله دربابِ

 :رایز ستین یکاف مسئله حلّ یبرا «مختصّ» و «مشترک» به محسوسات
 یبرا ینییتب و ردیپذ یم را «مشترک محسوسات» در خطا وجودِ کم دستِ ارسطو. 1

 به. دهد ینم ارائه محسوسات از دسته نیا باب در «زمیسوف» یسو از شده مطرح چالش
 توان یم میریبپذ را «مختصّ محسوساتِ» یریخطاناپذ از ارسطو نییتب اگر گرید انِیب

 از یآدم ادراکاتِ اعتبار و داد اختصاص «مشترک محسوسات» به را یحسّ یخطا چالش
 یا گزاره و مفهوم هر صورت نیا در که است روشن. نمود ساقط را «مشترک محسوساتِ»

 یها گزاره و میمفاه همچون] باشد آمده بدست «مشترک محسوسات» ی هیبرپا که
 .کرد دایپ معرفت آنها به توان ینم و گردد یم قلمداد نامعتبر [یهندس

 یریخطاپذ کامل صورتِ به تواند ینم «متعادل طیشرا» مفهومِ رسد یم نظر به. 2
 به صرفاً را مفهوم نیا اگر رایز دینما نییتب را «مختصّ محسوساتِ» در یحسّ ادراکاتِ

 قوّه بابِ در کم دستِ م،یده اختصاص شیخو عتِیطب از حواس کننده منحرف لمعوا
 محسوس» کی عنوان به رنگ صیتشخ در قوّه نیا که افتی را یموارد توان یم یینایب

 رشته به که یهنگام مثال عنوان به. گردد یم اشتباه دچار «متعادل طیشرا» در «مختصّ
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 کینزد با که یدرصورت مینیب یم یآب رنگِ به را آن میکن یم نگاه دوردست از یکوه
 . میکن یم ادراک یا  قهوه رنگ به را آن شدن،

 شود، یم حواس یریخطاپذ به منجر که یعوامل همه شامل را مفهوم نیا اگر امّا
 و داشت نخواهد یوجه مختصّ و مشترک به محسوسات میتقس صورت نیا در میکن یتلق
 در مثال عنوان به. کرد منسوب «متعادل طیشرا» نبودِ به را حواس یخطا تمام توان یم

 محسوب «متعادل طیشرا» جزء را «نور شکست» ای «فاصله» مفهومِ اگر ،یینایب ی قوه بابِ
 بابِ در توان یم را امر نیهم اندازد یم اشتباه به رنگ صیتشخ در را یآدم که میکن

 و کرد انیب زین «مشترک محسوس» کی عنوانِ به « اندازه» درباره یینایب قوه یخطا
 ای فاصله همچون _«متعادل طیشرا» نبودِ به هم را «اندازه» درک در یینایب قوه یخطا

 بکار هم «مشترک محسوساتِ» ریسا بابِ در را راهکار نیهم و داد نسبت _نور شکست
 افزود «متعادل طیشرا» به را عامل آن «خطا عامل» هر کشف با که صورت نیبد بست؛

 .شد خواهد دهیفا یب مشترک و مختصّ به محسوسات میتقس اساسِ صورت نیا در که
 «یحسّ یخطا» مسئله حلّ در یو راهکار رسد یم نظر به یفاراب نظر بابِ در

 :رایز نباشد رشیپذ قابل
 رسد یم نظر به رایز است؛ نقد قابل یحسّ ادراکات اعتبار رشیپذ در یو اوّل شرطِ .1

 ادراکاتِ دربابِ تیّشکّاک جز یامر آن جهینت و ونددیپ ینم وقوع به هرگز یشرط نیچن
 p واقعه از S فردِ یحسّ شهودِ میکن فرض اگر رایز ست؛ین علوم در کاربُرد عدمِ و یحسّ
 شهودِ دربابِ توان ینم گاه چیه است، بوده کسانی موارد تمامِ در حال به تا گذشته در
 .شد نخواهد محقّق گاه چیه شرط نیا و کرد قضاوت S ندگانِیآ

 تاکنون S اسالفِ همه که امر نیا رایز ستین رشیپذ قابل زین یفاراب دوّم شرط. 2
 همه به اگر یحتّ نکهیا بر عالوه ست؛ین اثبات قابل اند داشته P از یکسانی شهود

 تیرو استماع،] حواس از استفاده با جز S داشت، وجود یدسترس S اسالفِ یشهودها
 اعتبار یبرا جهینت در و ابدی یآگاه آنها به و شود باخبر شهودها نیا از توانست ینم [...ای

 یها گزارش از شیخو یحس شهودِ به بود مجبور P واقعه از شیخو یحسّ شهودِ
 .کند اعتماد P واقعه بابِ در اسالفش

 

 نتیجه. 9

 اکتسابِ به کردیرو نیا. گردد می آغاز حواسّ از معرفت فارابی و ارسطو فلسفه در
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 .شود یم مواجه یحسّ ادراکاتِ دربابِ زمیسوف توسّط شده مطرح چالش دو با معرفت،
 و ادراکات سایر به خطا سرایت امکانِ و حسّی ادراکاتِ در خطا پیدایش چالش اوّلین

 از متناقض تفسیرهای. است حسّی ادراکاتِ بابِ در متناقض تفسیرهای چالش، دوّمین
 امرِ دو توان می و داشت اعتماد ادراکاتی چنین به توان نمی دهد می نشان حسّی ادراکاتِ
 رساند. اثبات به حسّی ادراکاتِ به توجّه با را متناقض

 تالش «مشترک» و «مختصّ» به محسوسات مِیتقس با اوّل چالش به پاسخ در ارسطو
 حواس یو منظر از. دینما محدود مشترک محسوسات به صرفاً را حواس یخطا کند یم

 طیشرا» از نکهیا مگر شوند ینم خطا دچار گاه چیه خود به مختصّ محسوساتِ در
 «ادراک» و «نمود» دوگانه طرح با دوم چالش به پاسخ در یو. باشند شده خارج «متعادل
 و دهد نسبت _یحسّ ادراکاتِ به نه و _ها«نمود» به را متعارض یرهایتفس کند یم تالش
 .داشت یمتفاوت ینمودها توان یم واحد ادراکِ کی از چگونه که دهد نشان

 با اوّل چالش بابِ در امّا است نکرده اتّخاذ یموضِع دوّم چالش به نسبت یفاراب
 رتامّیغ یها نیقی را حواس از شده حاصل یها نیقی «رتامّیغ» و «تامّ» به نیقی میتقس

 یحسّ شهودِ امّا است رتامّیغ نیقی «یحسّ ادراکاتِ» از یناش نِیقی یو منظرِ از. داند یم
 از متعارض یحسّ شهودِ S ندگانیآ و اسالف: است معتبر شرط سه به P واقعه از S فردِ

P باشد نداشته وجود یحسّ شهودِ با تعارض در یاسیق و باشند نداشته. 
 یرهایتفس مسئله حلّ در ارسطو توسّط «نمود» و «یحسّ ادراک» دوگانه طرح
 یحسّ یخطا مسئله دربابِ یو راهکار امّا است رشیپذ قابل یحسّ ادراکاتِ از متعارض

 و ردیپذ یم را «مشترک محسوسات» در خطا وجودِ کم دستِ یو رایز است؛ ناتمام
 ادراکاتِ اعتبار و داد اختصاص «مشترک محسوسات» به را یحسّ یخطا چالش توان یم

 «متعادل طیشرا» مفهومِ دربابِ نیهمچن. نمود ساقط را «مشترک محسوساتِ» از یآدم
 اختصاص شیخو عتِیطب از حواس کننده منحرف عوامل به صرفاً را مفهوم نیا اگر
 صیتشخ در قوّه نیا که افتی را یموارد توان یم یینایب قوّه بابِ در کم دستِ م،یده

 اگر امّا .گردد یم اشتباه دچار «متعادل طیشرا» در «مختصّ محسوس» کی عنوان به رنگ
 میکن یتلق شود، یم حواس یریخطاپذ به منجر که یعوامل همه شامل را مفهوم نیا

 توان یم و داشت نخواهد یوجه مختصّ و مشترک به محسوسات میتقس صورت نیا در
 .کرد منسوب «متعادل طیشرا» نبودِ به را حواس یخطا تمام

 رایز ست؛ین رشیپذ قابل یحسّ ادراکات یاعتبارسنج در یفاراب گانه سه طیشرا طرح
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 اثبات قابل اند داشته P از یکسانی شهود تاکنون S ندگانِیآ و اسالفِ همه که امر نیا
 نیا از تواند ینم [...ای تیرو استماع،] حواس از استفاده با جز S نکهیا بر عالوه ست؛ین

 نیا خودِ اعتبار از دیبا ناچار به یحسّ شهودات یاعتبارسنج یبرا و ابدی یآگاه شروط
 . کند استفاده شهودات
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