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تاريخ دريافت39/02/02 :

تاريخ تأييد39/9/01 :

*

محمد حسینزاده

در اين نوشتار ،مهمترين مباحث معرفتشناختي را كه دربارة حدسیاا بایا
شدني است ارائه كرده ،كاوش و بررسي ميكنام :پس از باا پاشانة ايین اطیح، ،
به تعريف آ ميپردازيم .سپس ،چاستي حید ،،تایايآ آ بیا تهربیه ،تایايآ آ بیا
الهییا  ،اسییتآ ،آ از آ ی  ،و فییرح حدسییاا و مهربییا را از ندییاه انديشییاندا
مسلاا بحث و بررسي ميكنام .در ادامه ،بیداتت آنهیا را ارزيیابي و نآیدتايي كیه
متوجه بداتت و يآاني بود آنها شده اسیت ارائیه كیرده ،بیه داور میينشیانام .در
پايا  ،نداتي گذرا به ا تبار معرفتشناختي حدساا ميافکنام.
واژگاااک یلیااد

حدد ،فکر،ددلفکم ،ددربفک بلا د فکادد،م اکح،ا د ر فکم ددر کک

معلراشنرخ ی .ک
ک

* دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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مقدمه

حدسیات یا گزارههاي حدسی در منطق ،فلسفه ،فلسفة علم ،علوم تجربی و
دیگر دانشهاي همگن كانون توجه بووده ،از منررهواي گونواگونی در بواره آن وا
پژوهش میشود .پژوهش درباره این دسته گزاره از نگاه معرفتشوناختی اهمیوت
بیشتري دارد .در این نوشتار ،م مترین مباحث معرفتشناختی را كه دربواره آن وا
بیان شدنی اسوت اراهوه كورده ،كواوب و بررسوی مویكنویم .در اطوط ق مودما،
گزارههاي حدسی و چه در دانشهاي عقلی همچوون منطوق و فلسوفه و چوه در
علوم طبیعی و همچون مجرّباتاند كه از جمله مضوایاي واجو القبوو ،،بودی ی،
یقینی ،مفید یقین و از مبادي اولیه برهان بهشمار مویرونود ،در برابور گوزارههواي
حاطل از استقرا و دلیول اسوتقرایی ،كوه ننوی و مفیود نونانود ،و نیوز در برابور
گزارههاي حدسی به معناي تخمینی و از روي گمان ،كه آن ا نیز ننیاند.
در این نوشتار ،درباره حدسیات بهمعناي رایج در منطق و فلسفة اس می بحث
میكنیم .در آغاز ،به بیان پیشینة این اطط ق میپردازیم.
پیشینة بحث

بحث درباره گزارههاي حدسی یا حدسیاتِ بهمعناي رایج در منطق و فلسفه
و و نه به معناي گوزارههواي ننوی ناشوی از تخموین و گموان و ،كوه گونوهاي از
گزارههاي پسیناند ،پیشینهاي بس دیورین دارد و توا گتشوتهاي بسویار دور مابول
پیگیري است .ابنسینا (073و144ق) ایون دسوته گوزاره را حدسوی نامیودهاسوت،
هرچند آن ا را به مجربات ملحوق كورده اسوت .از عاور او توا كنوون ،اطوط ق
حدسیات در منطق و فلسفه اس می بر این دسته گزاره اط ق مویشوود .از نگواه
وي و عموم فیلسوفان و منطقدانان مسلمان ،چنین گزارههایی :یقینی ،بدی ی و از
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مبادي اولیه برهاناند (ابن سینا)331/3 :3041 ،

فارابی (454و003ق) باوجوداینكه به مبادي برهان و جد ،و دیگور میوا هوا
توجه داشته و درطدد شمارب مبادي میا هاي گوناگون بوده است ،تا آنجا كوه
در آثار وي كاوب كردیم ،از حدسیات نامی نبرده است .البته ،از برخوی آثوار وي
استفاده میشود كه این دسته از مضایاوو یعنوی حدسویات و همچوون تجربیوات،
نرري اند .وي پس از آنكه مضایا را به دو دسته تقسیم مویكنود .4 :مضوایایی كوه
مبتنی بر فكر و استدال ،نیستند و بدون آن ا حاطل میشوند .4مضایایی كوه از راه
فكر و استدال ،حاطل میشوند ،میافزاید كه نمونههاي دستة او ،چ ار گونهانود:
مقبوالت ،مش ورات ،محسوسات و معقوالت أو( .،ر.ک .فااراب)34-31/3 :3041،،

سپس ،در پایان ،چنین نتیجهگیري میكند« :و ماعدا هته األطناف من المعلوموات
فان ا نعلمه بقیا

و استنباط»( .همان )34 ،براسا

این عبارت ،بایود حدسویات را

كه مضایایی كلی و یقینیاند نرريو و نوه بودی ی و بوهشومارآورد .گتشوته از آن،
فارابی در برخی از دیگر مواضع نامی از حدسیات و تجربیات نبورده ،تن وا هموان
چ ار دستة ذكرشده را برمیشمارد ،با این ویژگی كوه آن وا بوه اسوتدال ،و تفكور
نیازي ندارند( .ر.ک .همان )160 :افزون بر آن ،فارابی ذكاء را تعریف كرده اسوت؛
با تعریفی كه از آن اراهه كرده ،درمییابیم كه به حد

و ذَكاء و گزارههاي مسوتند

بدان ا توجه داشته است و فی الجمله تمایز میان حدسیات و تجربیات یا حد

و

تجربه براي وي مطرق بوده است( .فاراب )63: 3041،،بدینسان ،با نگاهی بوه آثوار
متفكران مسلمان درمی یابیم اولین كسی كه به دمت ایون دسوته گوزاره را در آثوار
گوناگون خود بررسی كرده و به بداهت و یقینی بوودن آن تاوریک كورده اسوت،
ابنسیناست.
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به نرر میرسد پیشینة بحث را میتوان تا گتشتهاي دورتر دنبا ،كرد .پیش از
ابنسینا و فارابی ،در یونان باستان ،ارسوطو نیوز بوه حود

و ذَكواوت (ذكواء) و

گزارههاي مستند بدان ا توجه داشوته اسوت و احتمواالت تموایز میوان حدسویات و
تجربیات یا حد

و تجربه ،فیالجمله ،بوراي وي مطورق بووده اسوت( .ارسوطو،

)646/4 :4343
به هر روي ،ابنسینا واژه «حدسیات» یا «حدسی» را در برابر فكري و چنانكوه
دیدیم و در مورد این دسته گزاره بهكاربرده و آن ا را مبادي اولیة برهان دانسوته و
به بداهت و واج القبو ،بوودن آن وا تاوریک كورده اسوت ،چنانكوه در تعریوف
حدسیات مشاهده خواهیم كرد .پس از وي تا عاور حاضور ،اطوط ق «حود »
بدین معنا در منطق و فلسفه شوایع و رایوج اسوت و عمووم حكموا و منطقودانان
مسلمان حدسیات را یقینی ،بدی ی و از مبادي برهان دانستهاند.
در میان منطقدانان ،حكما و متكلمان ،مخالفانی هرچنود بوه نودرت نیوز دیوده
میشود .با نگاهی گترا ،بدین نتیجه دست مییابیم كه براي اولوینبوار فخرالودین
رازي (511و636ق) چندین نقد را در آثوار متعودد خوود بور حدسویات همچوون
تجربیات وارد كردهاست و از آن اشكا،ها نتیجه گرفتوه اسوت كوه آن وا نوه تن وا
بدی ی بلكه یقینی و مفید یقین نیستند و ،ازاینرو ،نمویتووان آن وا را از مقودمات
اولیة برهان بهشمارآورد( .فخرالدین رازی342-346/3 :3031 ،؛ همو101-100 :3113،؛
همو11-10 :3116،؛ همو31 :311 ،؛ همو)366/3 :3110،

باوجود اشكا،هاي گوناگون فخرالدین رازي ،در عار وي و نیز پس از او توا
دوره معاطر توجه چندانی به گفته هاي وي نشده است .فقط برخی همچون شیخ
اشراق (513و 547ق) (سهروردی )333 :3111 ،كاتبی (633و 675ق) (ر.ک .کااتب،،
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 )012 :3113و شارحان گفتار آنان (قطب الدین رازی064 :3113 ،؛ شاهرزوری:3111 ،

 )331مایل شدند كه یقین یا علم حاطل از حود

و تجربوه بور دیگوران حجوت

نیست( .کاتب)012 :3113 ،،

باوجود آنكه از نگاه عموم فیلسوفان و منطقودانان مسولمان و جوز فخرالودین
رازي و چنین گزارههایی یقینی ،بدی ی و مبادي اولیه برهانانود ،در نوشوتاري كوه
چندان معروف و شناختهشده نیست ،نویسندهاب كه او نیز گمنام است ،به بعضی
نسبت میدهد كه حدسیات را نرري شمردهاند .افزون بور آن ،وي بوه بسویاري از
اندیشمندان مسلمان نسبت میدهد كه حدسیات را ننی دانستهاند و خود نیز ایون
نرریه را برمیگزیند (باجوری ،ب،تا14 :؛ ر.ک .ابنسعید ،ب،تا)310 :؛ نویسنده نرریوة
نخست را به برخی و نرریة دوم را به شمار بسیاري نسبت میدهود ،بودون آنكوه
نامی از كسانی كه چنین نرریههایی را برگزیدهاند ببرد یا دستكم براي هریک از
اموا ،،نمونهاي از آن مای ن را ذكر كند .این گوروهِ بسویار از عالموان و بوه گموان
نویسنده و كه مایلاند حدسیات ننیاند چه كسانی هسوتند و در كودامین اثرشوان
چنین دیدگاهی را برگزیدهاند؟ كاب نویسنده نام چند تن از برجستگانش را ذكور
میكرد.
به نرر میرسد براسا

مراهنی ،بهویژه سخن برخی از تعلیقوهنویسوان ،4موراد

وي از بسیاري از عالمان متكلمان است .چه بسا وي دیدگاه اخیر و دیگر نرریهها
را از گفتههاي تفتازانی برگرفته است( .تفتازان)331-330/3 :3041 ،،
.1ک مچونکمانکاع ،کد ک عل ق کالکحرش ةک طدر ک.کویکچند نکگارشد کمادا ک«وک د،ه رکمدنک
م ،ق ن ر ک وکمرکمش لکا نکم،بم دو .کول،ادرکرقد،هعل رکرٌ دلکمدنکم،علمدربکمدنکظ دتکم ،ن در ک».ک
(ماناع ،فکایک ر ک)452
ک
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ت انوي با ب رهگیري از تعلیقة مولوي عبدالحكیم بور شورق مواموف راه حلوی
براي رفع اخت ف میان كسانی كه حدسیات را یقینوی و گوروه دیگوري كوه آن را
ننی دانستهاند بیان میكند :كسوانی كوه آن وا را یقینوی دانسوتهانود نگاهشوان بوه
آنجاست كه نفس با حدسی موي به حكم دست مییابد و آن ا كه این دسته گزاره
را ننی دانستهاند متوجه نمونههایی از حدسیاتاند كه حد

مٌدرِک موي نباشود.

(تهانوی)636/3 :3116 ،

با نگاهی گترا به سویر تواریخی ایون مبحوث و كواوب در م ومتورین آثوار و
كتابهاي گتشتگان بدین نتیجه دست مییابیم كه عموم حكموا بوه یقینوی بوودن
حدسیات اعتقاد دارند؛ در حالی كه بسیاري از متكلمان و حس

نقول تفتوازانی و

برخی دیگر و این دسته گزاره را ننی میدانند.
اما پرسشی بامیمانده است كه باید براي پاسخ بدان تأمل ورزیم :حدسیات در
علوووم تجربووی و فلسووفة علووم معاطوور چووه جایگوواهی دارنوود؟ آیووا آن ووا یقینووی
بهشمارمیآیند یا ننی و یا گونهاي دیگرند؟ بهخواست ال ی در مجالی دیگر بدین
مسئله نیز میپردازیم.
تعريف حدسیات

اكنون ،پس از نگواهی گوترا بوه پیشوینة حدسویات ،بوه تعریوف حدسویات
میپردازیم .براي حدسیات از نگاه اندیشومندان مسولمان و در اطوط ق منطوق و
فلسفة اس می ،چندین تعریف اراهه شده كه بسیار نزدیک به یكدیگرند .بسویاري،
از جمله ،ابنسینا ،آن را اینگونه تعریف كردهاند :مضایایی كه نفس از راه حدسی
موي بر مفاد آن ا حكم میراند .در وامع ،منشأ تعریف متكور و سورآغاز آن خوود
اوست .وي حدسویات را ایونگونوه تعریوف كورده اسوت« :وموا یجوري مرجوري
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المجرّبات ،الحدسیات و هی مضایا مبدأُ الحكم ب ا حد ٌ من الونفس مووي جودات
فزا ،معه الشک و أذعن له الوتهن»( .ابان ساینا331/3 :3041،؛ و نیا ر.ک .بهمنیاار،
12 :3101؛ کاااتب012 :3113 ،،؛ حلاا343 :3113 ،،؛ همااو116 :3033 ،؛ قطااب الاادین
شیرازی ،؟؟؟002 :؛ فخرالدینرازی10 :3116 ،؛ ابنکمونه 03 :3041 ،و 316؛ مظفر:3031،

130؛ غ ال .)131/3 :3033 ،،محقق طوسی در شرق آن تشابه این دو دسته گزاره را
چنین تبیین كرده است« :حدسیات به لحاظ تكورار مشواهده و از ج وت نیواز بوه
میا

پن ان همچون مجرّبات بوده ،تادیق در آن ا بر تكرار مشواهدات و میوا

پن ان مبتنی است»( .طوس)331/3 :3041 ،،

به هر روي ،براسا
راه حد

تعریفی كه اراهه شد ،حدسیات گزارههاییاند كه انسان از

به آن ا دست مییابد و براسا

آن مفادشان را تادیق میكنود ،ماننود

ایوون گووزاره كووه «نووور موواه از خورشووید اسووت» .چنووین گووزارهاي از راه حوود
بهدستآمده است ،آنگاه كه وضعیت ماه نسبت بوه خورشوید بوه لحواظ دوري و
نزدیكیاب از آن رطد شدهاست و نیز مشاهده كردهایم كه آن بخش از ماه كه بوه
سوي خورشید است نورانی است و نه طرف دیگر.
تعریف دیگري را می توان در میان آثار متفكران مسلمان یافت كه براسا
حدسیات گزارههایی مستند به حد

و عقل میباشند .عقل بوه كموک حود

آن،
و

مشاهده حسی به حكم دست مییابد( .قطبالدین رازی ،ب،تا110 :؛ نی ر.ک .حلا،،

311 :3121؛ کاااتب331 :3113 ،،؛ جرجااان )336 :3124 ،،بدینسووان ،در تعریووف آن ووا،
افزون بر منبع بودن حس و حد  ،به اینكه مُودرِک در ایون دسوته گوزاره عقول
است توجه شده بلكه تاریک شده است .ت انوي چنوین تعریفوی را بوه حكموا و
متكلمان نسبت داده است( .تهانوی)636/3 :3116 ،
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تعریف سومی نیز می توان در آثار اندیشمندان و منطقدانان مسولمان مشواهده
كرد كه براسا

آن ،حدسیات گزارههایی میباشند كه هنگام مواج ة ذهن یا عقل

با مسئله ،راه حل آن (حد وسط یا دیگور حودود) دفعتوات بودون تفكور و حركوت
ذهنیاي براي دستیابی به آن به ذهن خطور مویكنود .ایون تعریوف نیوز همچوون
تعریف او ،به ابنسینا منت ی میشود( .ابنسینا)11/1 :3121 ،

به نرر میرسد تعریفهاي اراههشده به لحاظ محتوا تموایز چنودان م موی بوا
یكدیگر ندارند ،بلكه آن ا به هم نزدیکاند .آن ا ،در وامع ،به یوک وامعیوت اشواره
دارند و آن دستهاي از گزارههاست كه مُدرِكشان عقل است و البته به كمک حوس
و حد  .پس از مشاهده حسی و مواج ه با مشكل یا مطلوب ،راهحول آن ناگواه
به ذهن خطور میكند و عقل آن را بدون نیاز به هیچ تفكر و اسوتفاده از طلو

و

اندیشهورزي درمییابد .بدینسان ،عقل بوه كموک حوس و حود  ،مفواد آن وا را
تادیق میكند و حد

در مرتبهاي از موت تحقق مییابد كه با تحقق آن مرتبوه،

شک زوا ،میپتیرد.
در اینجاست كه با پرسشهایی اینچنین مواجه میشویم :تمایز حد

و ال ام

چیست؟ آیا در حدسیات ،هنگام مواج ه و رویارویی با مسئله ،پاسخ به موا ال وام
میشود؟ در این طورت ،این ال ام با ال ام عرفانی و ال وام ماوطلک چوه تموایزي
دارد؟ تمایز حد

با تجربه چیست؟

پیش از پاسخ بدین پرسشها الزم است حد

را تعریف كرده ،حقیقت آن را

مشخص سازیم.
حقیقت يا چیستی حدس

بسیاري از منطقدانان و حكما حد

را انتقا ،دفعی یا حركت سوریع ذهون
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از مج و ،به معلوم تعریف كردهاند (بهمنیاار360 :3101 ،؛ نیا ر.ک .سااوی:3111 ،
 126و 063؛ کاااتب012 :3113 ،،؛ حلاا116 :3033 ،،؛ قطاابالاادین رازی011 :3113 ،؛

جرجان )336 :3124 ،،ابنسینا ،باوجود اینكه در برخوی مووارد در تعریوف حود
حركت را گنجانده است (ابنسینا311/1 :3121 ،؛ همو )361 :3160 ،بوه دلیلوی ،چوه
بسا به دلیل اینكه فیلسوفان حركت در مجردات را مردود میداننود ،در مواضوعی
دیگر از آن تعریف روي گردانده ،حد

را به اینكه تمثل دفعی معلووم در ذهون

است تعریف كرده اسوت (ابانساینا111/3 :3041 ،؛ نیا ر.ک11/1 :3121 .؛ تهاانوی،
)636/3 :3116

طرف نرر از بحثهاي هستیشناسانه ،بوا تأمول و درنود در آنچوه گتشوت،
میتوان چیستی حد

را اینگونه تبیین كرد كه حد

توانایی نفس یوا ذهون یوا

عقل است براي دستیابی به حدوسط ،چنانكه م طدرا ایون تعریوف را برگزیوده
است« :فاستعداد النفس لوجدان ذلک المتوسط بالتحد

هو الحد » (صادرالدین

شیرازی ،ب،تا)136/1 :

گفتنی است با حد  ،مج و ْ،معلوم میگردد ،خواه مج و ،تادیقی باشد یوا
تاوري .بدین ترتی  ،حد

نه تن ا ملمرو تادیقات بلكه حوزه تاورات را نیز

دربرمی گیرد و از راه آن ،بدون فكر ،میتوان ع وه بر حد وسط بوه تعریوف نیوز
دست یافت.
افزون بر آن ،از گفتههاي ارسطو میتوان بدین نتیجه دست یافت :مرتبوهاي از
حد

ذكاء است( .ارساطو )136/3 :3114 ،ابونرشود آن را چنوین توضویک داده و

تفسیر كرده است« :واما التكاء و جودة الحود

الرنوی ف وو الومووي علوی الحود

االوسط و أي التنبه له و فی زمان یسیر»( .ابنرشد)310 :3114 ،
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از تعریف ارسطو كه اراهه شد بدین نتیجه دست موییوابیم كوه ذكواء گونوهاي
حد
براسا

و البته از مرات

عالی آن است .در اینجا این مسئله مب م است كه چورا و

چه شاهدي ابنرشد آن را مساوق با «جوودة الحود

بدان تفسیر كرده است؟ آیا براسا

الرنوی» دانسوته و

برخی از مثا،هوایی كوه ارسوطو اماموه كورده

است یا بهگواهی دیگري؟ به هر روي ،پاسخ این پرسش مب م است .پوس از وي،
دیگران چنین برداشتی ندارند.

4

ابن سینا نیز همچون ارسطو ذكاء را تعریف كرده اسوت .وي حود
باالي موه ف م و ذكاء را مرتبة باالي حد

را مرتبوة

شمرده است(.ابانساینا311/1 :3121 ،؛

نی ر.ک .بهمنیار360 :3101 ،؛ ساوی)326 :3111 ،

با توجه به آنچه گتشت ،بدین نتیجه دست مییابیم كه حد
ویژگیهاي موه عامله و از مرات

و نیوز ذكواء از

عالی ف م عقل است .اما آیوا ایونگونوه اسوت؟

براي دستیابی به پاسخ این پرسش ،الزم است حد

را در عرفوان و تموایز آن را

با ال ام وكشف یا مكاشفه روشن سازیم .بدین منرور ،به طبقهبندي مكاشفات یوا
تجربههاي عرفانی از نگاه عارفان مسلمان نگاهی گترا میافكنیم.
طبقهبند

تجربهها

عرفانی از نگاه عارفاک مسلماک

عارفان مسلمان براي مكاشفات و تجربههاي عرفانی طبقهبندي دیگري اراهه
كردهاند كه هم جامعیت دارد و هم تمایز عرفانی و دینوی بوودن تجربوههوا در آن
 .4ممكن است گفته شود :عطف عبارت «جودة الحد
معناست كه مانف در مقام بیان مرتبة عالی و دانی حد
عالی و عبارت مزبور حاكی از مرتبة حد

الرنوی» ،بوا واو بوه ذكواء ،بودین
است ،چراكه ذكاء به معنواي مرتبوة

دانی است .ولی این توجیه ،افزون بر خ ف نواهر

بودن ،نادرست است .در طورتی طحیک میبود كه به جاي ف و عبارت «ف ما» بهكاررفتهبود.
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مشخص میشود.
از نگاه آنان در تجربة عرفانی ،ش ودات و مكاشفات گوناگونی ممكون اسوت
براي انسانها به لحاظ مرات

گوناگون آن ا تحقق یابد كه هموة آن وا را مویتووان

ذیل كشف طوري و معنوي گنجاند.
یشف صور

يا مثالی

نفس انسان توان آن دارد كه با رهایی از عالم ماده بوه مكاشوفه دسوت یابود و
تجربهاي عرفانی داشته باشد .نخستین مرحلة مكاشفه و كه آن را «كشف طووري»
میخوانند و مكاشفهاي است كه در عالم مثا ،رخ میدهد و تجربهكننده از طریوق
حوا

برزخی خود میتواند بدان دسوت یابود .در ایون مرحلوه ،چشوم و دیگور

حوا

برزخی عارف گشوده میشود و بوه مشواهده عوالم بورزخ و مثوا ،دسوت

مییابد .به بیانی روشن تر ،انسان افزون بر حوا

ناهري همچون بینایی ،شنوایی

و چشایی ،حواسی باطنی دارد و میتواند در مرتبة خیا ،با حوا
فراتر از ج ان طبیعت را درنوردد .همانگونه كه او از طریوق حووا

برزخوی خوود
نواهري بوا

ج ان طبیعت ارتباط برمرار میكند و به ج ان پیرامون خود معرفوت موییابود ،از
حوا

برزخی نیز برخوردار است و از طریق آن ا با عالم مثا ،ارتباط موییابود و

به شناخت آن ملمرو نیز دست مییابد .در این مرتبه از مكاشفه ،بوا چشوم مثوالی
میبیند و با ذوق مثالی میچشد و هكتا.
عالم مثا ،،كه عالم مقدار و طورت است ،خوود بوه مثوا ،متاول و منفاول
تقسیم میشود :مثا ،متال ماهم به نفس انسان و مثا ،منفاول بورزخ میوان عوالم
ماده و عقل است.
مكاشفة طوري گاه در خواب و گاهی در بیداري رخ میدهد .این نوي كشف
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ابتدا در مثا ،متال حاطل میشوود و ،سوپس ،سوالک بوا ریاضوت و ت وتی
دستیابی به ملكه به مثا ،منفال طعود میكند و با حوا

و

برزخی خود مویبینود،

میچشد ،لمس و استشمام میكند و میشنود .همانگونه كه هم رؤیواي طوادق و
هم رؤیاي باطل (اضغاث احو م) وجوود دارد ،طوورتهوا در بیوداري نیوز گواه
غیرحقیقی اند كه شیطان یا نفس آن ا را القا میكنند و گاه حقیقیانود كوه گوتر از
این طور به حقایق آن ا و كه از آن به «تعبیر» یاد میشود و امري دشوار و پیچیوده
است.
یشف معنو

كشف معنوي عبارت است از ن ور معانی غیبی و حقایق عینی كه از طوور
مجردند .این دسته از كشف خود داراي مراتبی بدین شرق است:
 .4حدس؛ اولین مرتبه از مراتو

مكاشوفة معنووي اسوت و موراد از آن ن وور

معانی و حقایق در موه مفكره بدون بهكارگیري تفكر و استدال ،است.
 .4نور قدس،؛ دومین مرتبه از مرات
ن ور معانی و حقایق بر موه عامله .حد

كشف معنوي است و آن عبارت اسوت از
از ن ورات این نور مدسی است.

 .0مقام قلب؛ سومین مرتبة كشف معنوي ن وور آن حقوایق و معوانی در مقوام
مل

است .اگر مش ود معنایی از معانی غیبی باشد ،آن را «ال ام» میگویند و اگور

روحی از ارواق یا عینی از اعیان ثابته باشد ،آن را «مشاهده ملبیه» مینامنود( .ر.ک.
قیصری)160-101 :3124 ،
حدس ،منبع معرفت

براسا

طبقهبندي اراههشده در عرفان ،حد

در واموع گونوهاي كشوف یوا

مكاشفه است .چنانكه گتشت ،كشف مراتبی دارد .حود

از مراتو

آن و البتوه

پایینترین مرتبة كشف معنوي است .حود  ،بوا تعریفوی كوه در طوفحه پیشوین
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گتشت و باوجوداینكه از امسام كشف و آن هم كشوف معنووي اسوت ،حاوولی
است و نه حضوري .هر مكاشفهاي از سنخ معرفت حضوري نیست ،بلكه برخوی
از مرات

آن ا حاولیاند .بنابراین ،دیودگاه عرفوا بوا دیودگاه فیلسووفان در بواره

حقیقت و چیستی حد
حد

سازگار و مابل جموع اسوت .براسوا

از ویژگیهاي موه عامله و از مرات

هور دو مشورب،

عالی ف م عقل است.

تمايز حدس و الهام

پس از روشن شدن تعریف حد
است و از مرات
حد

و نیز ذكاء ،كه از ویژگیهاي مووه عاملوه

عالی ف م عقل ،اكنون این پرسش به ذهن خطوور مویكنود كوه

چه تمایزي با ال ام عرفانی دارد؟ آیا حد

منطقی چیزي جز ال ام عرفانی

است؟ براي اینكه به پاسخ این پرسش دست یابیم ،الزم است افوزون بور تعریوف
حد

منطقی بوه تعریوف ال وام از نگواه عرفوانی نرور كنویم و پوس از مقایسوه
منطقی یا اتحادشان را دریابیم.

تعریفهاي آنان ،تمایز ال ام و حد

در مجالی دیگر ،درباره حقیقت ال ام به تفایل بحث كردهایم .ال وام براسوا
اطط حی ك می به انسانهواي كامول و معاوومان

اختاوا

دارد ،اموا در

كاربردي دیگر كه در عرفان شایع است ،فراگیر بوده ،انسانهواي متعوارف را نیوز
دربرمیگیرد .براسا

این اطط ق ،میتووان گفوت :ال وام كوه از مراتو

است ،القایی ربانی و از سوي عالم ملكوت بر مل
این است كه نرف آن مل

است و فیض بر مل

كشوف

است .ویژگوی چنوین القوایی
فرومیآیود( .حساینزاده:3114 ،

فصل اول و دوم)

بدین ترتی  ،ال ام حتی براسا

كواربرد یوا اطوط ق اخیور ،كوه اطوط حی

عرفانی و از امسام كشف است ،با حد

تمایزي اساسی دارد ،چراكه حد

القوا
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یا انتقا ،دفعی حقایق به موه عامله است ،در طورتی كه ال ام القایی ربانی بر مل
است .نرف دریافت در حد ْ عقل است و در ال امْ مل  .بدین روي ،ال ام فراتر
از حد

بوده ،مرتبة آن عالیتر از حد

میتوان میان حد

و مرتبة حد

فروتر از ال ام میباشد.

و ال ام به گونة دیگري تموایز ن واد .در حود  ،گواه بوه

مسئله و معضل توجه شده و مسئله و مج و ،براي انسان مطرق گردیودهاسوت و
شخص بدان التفات دارد .انسان گاه ساعتها روي مج ولی نیک اندیشیدهاسوت،
اما نتوانسته مشكل را حل كند .پس از چندي ،در خواب یا بیداري راه حل مسئله
به ذهن او بهگونهاي دفعی و ناگ انی خطوور مویكنود ،اموا ال وام چنوین نیسوت.
(آشتیان)00/3 :3040 ،،
تمايز حدس و فکر

تبیین تمایز حد

و فكر مبتنی است بر تعریف آن ا .مشخاات یا اجزایی كه

در تعریفشان گنجانده می شوند ،گویاي تفاوت میان آن است .در تعریوف حود
گتشت كه انتقا ،دفعی پاسخ به عقل یا حركت سریع از مج و ،به معلوم یا تمثل
معلوم در نفس است .اما فكر ،كاوب و جستجو در معلومات اسوت بوراي یوافتن
معلومی متناس

با مج و .،به بیوان روشونتور ،فكور گونوهاي كواوب اسوت در

معلومات براي یافتن حد وسط در میا

امترانی و ماننود آن در میوا

اسوتثنایی.

البته ،فكر را به گونه دیگري نیز میتوان تعریف كرد وآن اینكه فكر عبارت اسوت
از حركت از مطلوب به معلومات ،كاوب یا حركت میان آن ا و ،سپس در سومین
فرایند ،انتقا ،از آن ا به سوي مج ولی كه مطلوب بوده و مورد طل

مورار گرفتوه

است 4.تعریف اخیر در وامع ،روند كاوب عقل را براي دسوت یوافتن بوه معلووم
رییکدی،هکمیشودکیرک
ک
1کد کار ةکد ا یک ع لکحلراکد ک علیفکر،لفک مچونکح ،فکمنرظش ک
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تحلیل میكند.
گفتنی است با فكر ،مج و ْ،معلوم میگردد ،خواه مج و ،تاودیقی باشود یوا
تاوري .بدین ترتی  ،فكر نه تن ا ملمرو تادیقات بلكه حوزه تاوورات را نیوز
دربرمیگیرد و از راه آن میتوان ع وه بر حد وسط به تعریف نیوز دسوت یافوت.
(صدرالدین شیرازی ،ب ،تا136/1 :؛ نی ر.ک .ابنسینا)64/1 :3121 ،

با توجه به تعریف حد

و فكر و نیز دیگر مباحثی كه طرق شد ،بدین نتیجه

دست مییابیم كه هردو ازشئون یا مرات

نیروي ادراكی عقل اند .بودینروي ،هور

دو در امر واحدي مشترک اند و آن اینكه آن ا دو موه یا حاطل دو نیروي ادراكوی
جداگانه نیستند ،بلكه هر دو از مرات

عقل و یوا ،بوه لحوانی دیگور ،حاطول آن

نیروي واحدند.
اكنون ،براسا

تعریف هایی كه درباره حد

و فكر اراهه شد ،میتووان میوان

آن ا چنین تمایز ن اد :فكر به طل  ،كاوب و جستجو متقوم است یا خودْ كواوب
است ،درحالیكه حد

اینگونه نیسوت .حود

است ،چه آنكه فعل شناسا در پی طل

دسوتیابی ناگ وانی بوه مطلووب

باشد وچه آنكه نباشود( .ابانساینا:3040 ،

ب
111/3؛ نی ر.ک .تهانوی )636/3 :3116 ،اموا فكور ت شوی اسوت كوه گواه مطلوو ِ

یرکظراتکطلحکماا.کاحثکد کار ةکمینکگوگ کهزئ ر کاری،کد ک لمکم،دنس کدگ درشکشدود.کک مچند نک
المیکر،لک علیفک ریکم ع،دیکم مئ کش،هکمادا.ک(ابانساینا111/3 :3040 ،؛ هماو64/1 :3121 ،؛
بهمنیاااار361-360 :3101 ،؛ صااادرالدین شااایرازی ،؟؟؟063 :3111 :؛ جرجاااان336 :3124 ،،؛

سب واری3161،؟ ))321/1 :ک
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مج و ،را معلوم میسازد و گاه در حل آن مج و ،درمیماند و نمیتواند مطلوب
مج و ،را معلوم سازد( .ابنسینا)111/3 :3040 ،
تمايز حدس و تجربه

حد

و تجربه و در پی آن ا گزارههاي مستند بوه آن وا ،یعنوی حدسویات و

تجربیات ،در اطط ق عموم متفكران مسلمان چه تمایزي با یكدیگر دارنود؟ آیوا
این تمایزها بنیادیناند ،و در نتیجه ،شكاف ژرفی میان این دو دسته گزاره وجوود
دارد یا اینكه تمایز و فرقهاي آن ا فاحش نیست و میتوان حدسویات را گونوهاي
گزاره تجربی شمرد و به آن ا ملحق نمود ،چنانكه ابنسینا (همان )331/3 :و محقق
طوسی (همان) و بسیاري دیگر حدسیات را گونهاي گزاره تجربی شمرده و آن ا را
همچون تجربیات دانستهاند؟
در پاسخ به این پرسش ،اخت فنررهاي نسوبتات بسویار و مابول تووج ی دیوده
میشود .كسانی چون ابن سوینا و محقوق طوسوی و بسویاري دیگور حدسویات را
گونهاي از مجربات میشمارند كه تمایزشان با حدسویات بسویار نواچیز اسوت .از
نگاه آنان ،حدسیات و مجربات از ج ت تكرار مشاهدات و آزمایشهاي مكورر و
نیز از لحاظ نیاز به میاسی پن ان و مطوي مشترکاند و تمایز چندان م وم و مابول
توج ی ندارند .در برابر آن ا ،برخی تمایز میوان ایون دو دسوته گوزاره را فواحش
می دانند .در عین حا ،،هور دو گوروه تموایز یوا تمایزهوایی را میوان تجربیوات و
حدسیات ن ادهاند كه در ادامه ،پس از بیان و شرق هر یوک از وجووه اراهوهشوده،
استحكامشان را ارزیابی میكنیم.
وجه اول

از نگاه ابن سینا و كسانی كه در این مسئله دیدگاه او را برگزیدهانود ،گرچوه
حدسیات گونهاي از مجرباتاند كه تمایز آن ا با حدسیات بسیار نواچیز اسوت ،از
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دیدگاه مزبور ،تن ا تمایز آن ا این اسوت كوه علوت در

مجربات بهگونهاي اجمالی شناخته شدهاست و ماهیت آن مشخص نمیشوود .در
گزارههاي تجربی ،تن ا میدانیم كه علتی در رخداد این پدیوده داهموی یوا اكثوري
تحقق دارد .از باب مثا ،،تحقق حرارت به دنبا ،وجود آتش پدیودهاي داهموی یوا
اكثري است .همیشگی یا اكثري بودن آن حاكی از ایون اسوت كوه میوان آتوش و
حرارت رابطهاي علّی متحقق است .اموا اینكوه آن علوت تفاوی ت چیسوت و چوه
ویژگیهایی دارد ،مشخص نیست .ازاینرو ،كبراي مطوي و میا

پن وان در آن وا

همواره یک چیز است .گرچه طغرا گوناگون است و عبارت است از پدیدههواي
مشاهدهشده ،ولی كبرا این گزاره است« :پدیدهاي داهمی یا اكثري پدیدهاي اتفوامی
نیست» و ،براسا

تقریري دیگر« :لو لمیكن لعلّة ،لم یكن داهمیات وال أكثریوات» .اموا

در حدسیات ،علت هم به لحاظ هستی و هم بوه لحواظ ماهیوت دمیقوات مشوخص
است .از باب نمونه ،در گزاره حدسی «نور مواه از خورشوید اسوت» دمیقوات علوتِ
شناساییشده ،هم به لحاظ هستی و هم به لحاظ ماهیت و چیستی ،دمیقات مشخص
است .ازاینرو ،كبراي پن ان در آن ا به لحاظ موارد فرق میكند و میا
آن ا میا

واحدي نیست.

پن وان در

4

.1ک«هي جارية مجرى المجربات في األمرين المذكورين أعني تكرار المشاهدة و مقارنة القياس
إال أن السبب في المجربات معلومة السببية غير معلوم الماهية ،و في الحدسيات معلوم باالوجيين ،و
إنما توقف عليه بالحدس ال بالفكر فإن المعلوم بالفكر هو العلم النظري فليس من المبادئ ،و سيأتي
الفرق بين الفكر و الحدس في النمط الثالث ،و لما كان السبب غير معلوم في المجربات إال من جياة
السببية فقط كان القياس المقارن لجميع المجربات قياساا واحادا ،و المقاارن للحدسايات ال يكاون
كذلك فإنيا أقيسة مختلفة حسب اختالف العلل في ماهيتياا».ک(طوادیفک 1241ک412/1؛کگ دزک ...ک
حلیفک 1131ک112؛ک موفک 1214ک161؛ک موفک 1121ک114؛کم سلفک 1241ک)115
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در نرریة علمی یا گزاره «نور ماه از خورشید است» ،ابتدا مشاهده میكنیم كه
ماه با نزدیک شدن به خورشید نورانی و با دوري از آن نلمانی است .افوزون بور
آن ،آن سوي ماه كه به طرف خورشید مرار میگیرد نورانی است و نه بخش دیگر
آن .بر اسا

این مشاهدات ،عقل چنین استدال ،میكند :این اخت ف در نور مواه

كه بارها مشاهده كرده ایم اگر امري اتفامی بود ،در طوو ،سوالیان متموادي توداوم
نداشت .در اینجاست كه مشاهدهگر حد

میزند كوه سوب

ایون اخوت ف ایون

است كه نور آن از خورشید است و به لحاظ مومعیت آن نسوبت بوه خورشوید و
چگونگی مرار گرفتن آن به سمت خورشید است كه میزان نور آن متفاوت اسوت.
(مرفر)005-001 :4140 ،
تمایز مزبور كه بسیاري آن را پتیرفتهاند ،مورد نقد مرار گرفته و مردود دانسته
شده است ،چراكه در مجربات نیز علت به لحاظ ماهیوت شوناخته شوده اسوت و
ماهیتِ علت همچون هستی علت در آن ا معلوم است ،مانند سوقمونیا نسوبت بوه
طفرا و حرارت نسبت به انبساط فلزات و هكتا .بنابراین ،تمایز مزبوور نادرسوت
است .پس ،در مجربات نیز همچون حدسیاتْ علتِ حكم شناخته میشوود( .ر.ک.
همان[ 111 :تعلیقه])

آیا اشكا ،مطرق بر تمایز مزبور وارد است؟ آیا در تجربیات بهراستی ما علوت
را دمیقات و به گونهاي مشخص میشناسیم یا اینكه تن ا به اطل وجود رابطة علیت
پی میبریم؟ با اندكی تأمل به این نتیجه دسوت موییوابیم كوه ایونگونوه نیسوت.
آنهنگام كه شخای سقمونیا میخورد ،مشواهده مویكنویم كوه بوه اسو ا ،دچوار
میشود .در اینجا فیالجمله میدانیم كه این ماده منشأ اس ا ،است و نسبت بهاین
رُخداد علیت دارد.
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آنچه گتشت ،ن ایت تمایزي كه میتوان طرق كرد این است كوه در

تجربیات علت را به نحو كلی میشناسیم و نه شخای ،بورخ ف حدسویات كوه
علت را در اینگونه مضایا به نحو شخای میشناسیم .راز این تمایز این است كه
تجربیات گزارههایی كلیاند ولی حدسیات گزارههایی شخای.
وجه دوم

برخی گفتهاند :از جمله دیگر وجوه تمایز میوان حدسویات و مجربوات ایون
است كه عقل در مجربات براي حكم خود نیاز به تكرار مشاهده دارد ،در طورتی
كه در حدسیات این گونه نیست و آن ا بوه تكورار مشواهده نیوازي ندارنود( .ر.ک.
قطبالدین رازی)011 :3113 ،

ممكن است به ذهن خطور كند تكرار مشاهده ،بلكه اطل مشواهده حسوی در
حدسیات شرط نیست ،چراكه حدسیات به اموور پسوین و گوزارههواي حسوی و
تجربی اختاا

ندارند ،بلكه افزون بر آن ،شامل گزارههاي عقلی و پیشوین نیوز

میشوند .گاه شخص براي حل معمایی ریاضی روزها و ماهها ت ب میكنود ،اموا
به نتیجه دست نمییابد .ناگاه در خواب و بیداري پاسخ مسوئله و راه حول آن بوه
ذهنش خطور مویكنود و بوراي وي نمایوان مویشوود .بنوابراین ،اختاوا

دادن

حدسیات بوه ا موور حسوی و تجربوی و اشوتراط مشواهده حسوی و تكورار آن در
حدسیات با تعریف حد

سازگار نیست .حد

كه مرتبهاي از موه عامله اسوت

به گونهاي است كه موه عامله دفعتات و به طوور ناگ وانی بوه پاسوخ مسوئله دسوت
مییابد ،حا ،مسئله مربوط به امور پیشین باشد یا پسین.
در واكنش به اشكا ،متكور میتوان گفت :حود

نسوبت بوه اموور حسوی و

تجربی بدون تردید بر مشاهده حسی مبتنوی و متوموف اسوت .از نگواه نگارنوده،
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شمو ،حدسیات نسبت به معرفتهواي پیشوین ،افوزون بور پسوین ،از م ومتورین
ویژگیهایی است كه بوا آن وا موی تووان میوان ایون دو دسوته گوزاره تموایز ن واد.
دادن موه حد

اختاا

به معرفتهاي تجربوی نادرسوت اسوت .البتوه ،موانعی

ندارد كه دستهاي از گزارهها را كه حدسیات نام دارند ،همچون تجربیات بوه ایون
دسته اختاا

دهیم .در حالی كه اذعان داریم كه در معرفتهاي پیشین همچون

ریاضی ،اعم از حساب و هندسه ،و علوم فلسفی از راه حد

مویتووان بوه حول

مسئلهاي دست یافت ،میتوان براي ایون دسوته گوزاره و اموور پیشوین كوه از راه
به حل آن ا دست مییابیم نامی دیگور بن ویم .از ایون روسوت كوه برخوی

حد

همچون فخرالدین رازي حدسیات و تجربیات را به گزارههایی اختاا
كه از راه منبع عقل و حس بینایی و نه مطلق حوا

دادهاند

درک مویشووند( .فخرالادین

رازی)101-100/3 :3166 ،

آنچه گتشت ،بدین نتیجه دست مییوابیم كوه حدسویات بوه معنواي

بر اسا

گزاره هاي برگرفته از راه حد

موي ،در منطق و معرفتشناسی دو گونه كواربرد

دارد .می توان اطط ق یا كاربرد اخیر حدسویات را كوه عوام و گسوترده اسوت و
شامل همة پایههاي یقینی حدسی ،اعم از پیشین و پسین میشوود ،حدسویات بوه
معناي عام نامید و اطوط ق رایوج را كوه تن وا بوه معرفوتهواي پسوین تجربوی
اختاا

دارد ،حدسیات به معناي خا

نامید .تن ا حدسیات به معنواي خوا

است كه به تجربیات ملحق میشود و حكم تجربه بر آن ا جاري است.
وجه سوم

ممكن است براي تمایز ن ادن میان حدسیات و مجربات به ذهن خطور كند
كه تفاوت بنیادین حدسیات و مجربات كه معرفتشناختی و نیز منطقی است این
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است كه مجربات مضایایی كلیاند و كلیت آن افورادي اسوت ،یعنوی آن وا عمووم
افرادي دارند و شامل هر فردي كه تاور رود میشووند .اموا حدسویات در واموع
شخایاند و عموم افرادي ندارند ،هر چند عموم احوالی و ازمانی داشوته باشوند.
بنابراین ،كلیت آن ا به لحاظ افراد نیست .در تجربیات بوه اطوط ق منطوق ،میوان
حرارت و امتداد فلزات رابطه است ،آن م رابطهاي علّی .هور فلوزي كوه حورارت
ببیند ،امتداد یافته ،منبسط و گسترده میشود .این حكم براي هر فلزي به طوورت
عموم فردي و مضیهاي حقیقیه طادق است .اما در حدسیات ،گزارهاي مانند «نوور
ماه از خورشید است» تن ا به مواه اختاوا

دارد .مشواهده طورفات رابطوة مواه و

خورشید را هدف مرار داده ،تن ا متوجه آن است .چنوین مضویهاي كلوی ،آن وم از
مضایاي حقیقیه ،نیست .البته ،میتوان در مواردي مشابه نیز چنوین حكموی كورد،
ولی نسبت بدین مضیه ،حكم و تادیق علمی شخای است .میتوان افوزود :بوه
بیانی دیگر ،ازآنجاكه علت حكم شناخته شده است ،مویتووان بوه گونوهاي ایون
حكم را به كلی تحویل برد ،كلیاي كه شامل این فرد و هر فردي كوه فویالواموع
مانند این است میشود .اما بنابر درستی چنوین تحوویلی ،بوا هور مضویة شخاوی
میتوان چنین كرد.
به تر رو  ،به نظر ميرسد در ماا وجوه ارائهشده ،اين وجه ی تاچو وجه دو ی
دقاقتر و ،متآنتر و در ان حا  ،منحآي و معرفتشناختي است.
ممكن است وجوه دیگري به ذهن خطوور كنود ،از جملوه اینكوه مشواهده در
تجربیات بوهگونوهاي مسوتقیم تحقوق مویپوتیرد ولوی در حدسویات بوه نحووي
غیرمستقیم است .اما این تمایز به معرفتهاي تجربوی اختاوا

دارد .چنوانكوه

گتشت ،میتوان گفت :حدسیات تن ا به اموور تجربوی اختاوا

ندارنود ،بلكوه
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شامل دیگر معرفتها یعنی معرفتهاي پیشین نیز میشوند.
تقسیم حدسیات به يقینی و ظنی

از عبارت محقق طوسی برمیآید كه حدسیات براسوا

منشوأ ،كوه حود

است ،همچون تجربیات و متواترات كه منشأ آن وا تجربوه و توواتر اسوت ،بور دو
دستهاند :دستهاي از آن ا یقینی بوده ،مفید یقیناند و دسوتة دیگوري از آن وا ننوی
بوده ،ننآورند( .طوس )331/3 :3041 ،،این تقسیمبندي از ایون روسوت كوه منشوأ
آن ا (حد ) یا موي است یا ضعیف.
چنووین تقسوویمی بووه حدسوویات اختاووا

نوودارد ،بلكووه تجربیووات را نیووز در

برمیگیرد .ابنسینا ،هنگام برشمردن مبوادي عقول عملوی در برابور عقول نروري،
تجربیووات ننووی را از جملووة آن ووا برموویشوومارد( .اباانسااینا311 :3121 ،؛ نیا ر.ک.

صدرالدین شیرازی ،ب ،تا )11/1 :و نیز در ادامة تعریف مجربات گونههاي تجربوه را
برمیشمارد« :فربما أوجبت التجربة مضاءً جزمات و ربموا أوجبوت مضواءً أكثریوات»...
(ابنسینا )336/3 :3040 ،از این گونه گفتهها و عبارات میتوان به روشنی اسوتر ار
نمود كه از نگاه ابنسینا تجربیات بر دو مسماند :یقینی و ننی.
با اندک تأملی در آثار ابنسینا ،محقق طوسی و بسیاري از دیگور اندیشومندان

4

مسلمان بدین نتیجه دست می یوابیم كوه از نگواه آنوان حدسویات و تجربیوات بوه
اطط ق منطقی از مبادي یقینیاند .اینگونه حدسیات و تجربیاتاند كوه یقینوی و
مفید یقیناند ،و نه هر حد

و تجربهاي.

با تقسیم حدسیات و تجربیات به یقینی و ننوی مویتووان اخت فوی كوه میوان
.1کمنراعکپ شکگس کمزکهمل کشوم ،یکمااکر کمینکمد رک مکثرااکمیکرن .،ک
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متكلمان مطرق شده و كه عدهاي حدسیات را یقینی و عدهاي دیگر آن وا را ننوی
دانستهاندو را بدینگونه مرتفع ساخت كه گفتة هر یک نانر به بخوش ویوژهاي از
حدسیات است .اگر در حدسیاتی ،حد ْ مووي باشود ،یقینوی و یقوینآور و اگور
ضعیف باشد ننی و نن آورند .بدینسان ،اگور بتووانیم یقینوی بوودن حدسویات و
تجربیات را از نگاه حكما و متكلمان محرز و مستد ،سازیم ،كه ایون امور بسویار
دشوار است ،در این طورت ،تقسیم آن ا به یقینی و ننوی مشوكل مزبوور را حول
میكند.
بداهت حدسیات

اكنون مسئلة بداهت حدسیات فراروي ما مرار مویگیورد و بوا ایون پرسوش
دشوار روبرو میشویم كه آیا میتوان حدسیات بالمعنی االعم را بدی ی دانست یا
اینكه تن ا حدسیات بالمعنی األخص بدی یاند؟ افزون بر آن ،آیا آن ا مبودأ برهوان
مرار میگیرند یا نه؟
بر اسا

این دیدگاه كه حدسیات ،بور مشواهده و گوزارههواي برگرفتوه از آن

(محسوسات ناهري) مبتنیاند ،در اولین وهله ،اشكا ،پیشگفتوه در حسویات یوا
محسوسات ناهري به ذهن خطور مویكنود :ازآنجاكوه حسویات یوا محسوسوات
ناهري كه مبناي اینگونه گزارههایند ،خطاپتیر بوده ،در آن وا خطوا راه دارد ،در
حدسیات نیز و همچون حسویات و مجرّبواتو خطوا راه دارد .بنوابراین ،آن وا نوه
بدی ی اند ونه ط حیت آن را دارند كه مبدأ برهوان مورار گیرنود .گرچوه اشوكا،
مزبور با توجه به پاسخی كه در حسویات اراهوه شود ،مابول رفوع و حول اسوت و
براسا

مبناي كسانی كه حدسیات را مبتنی بر مشاهده نمیدانند مابل دفع اسوت،

ایرادها و اشكا،هاي بسیاري متوجه حدسیات شده یا ممكن است به ذهن خطور
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كند كه بداهت و حتی یقینی بودن آن ا و در نتیجه مبدأ برهان بوودن آن وا را زیور
سؤا ،میبرد .م مترین آن اشكا،ها بدین شرقاند:
اشکال اول

در میان مضایاي ششگانهاي كه در منطق و فلسفه اس می بدی ی تلقی شود
و بسیاري از اندیشمندان مسولمان آن وا را یقینوی بلكوه بودی ی دانسوتهانود ،جوز
بدی یات اولیه و فطریات ،دیگر مضایاي بدی ی را تن ا براي شخای كوه بوه آن وا
دست یافته و فاعل شناسا و مُدرِک آن است معتبر میدانند ،اموا ایونگونوه مضوایا
براي دیگران معتبر نیست( .کاتب )012 :3113 ،،به هور روي ،افوزون بور كواتبی و
مطوو الوودین رازي )064 :3113( ،بسوویاري دیگوور همچووون ب منیووار)12 :3101( ،
ابن كمونه )03 :3041( ،ابوحامد غزالی )362 :3033( ،م عبدالرزاق الهیجی( ،ب ،تاا:

 )033ابوونس و

ن سوواوي )333 :3111( ،شوویخ اشووراق( ،سااهرودی )333 :3111 ،و

شهرزوری ( )123/3 :3111این نكته را مطرق كرده و بر آن پاي فشردهاند .مویتووان
منشأ اشكا ،مزبور را در گفتههاي ابنسینا یافت( .ر.ک .ابنسینا)331/3 :3040 ،

به هر روي ،حاطل اشوكا ،ایون اسوت كوه حدسویات همچوون متوواترات و
تجربیات تن ا براي ادراکكننده و فاعل شناسا كه از راه حد

یا تواتر یا تجربه به

مفاد این گونه گزارهها دست می یابد معتبر است ،اما براي دیگوران معتبور نیسوت.
مگر آنكه دیگران در بهكارگیري ایونگونوه عوامول سو یم شووند و ،خوود از راه
حد

یا تواتر یا تجربه بدان ا دست یابند .در وامع ،با این اشكا ،،ملمورو اعتبوار

این چند دسته گزاره محدود میشود به شخص مدرک و فاعل شناسا.
در مرحلة آغازین ارزیابی ،پیش از هر چیز این پرسش به ذهن خطور میكنود
كه چرا اعتبار حدسیات محدود شود به شخای كه حد

زده است؟ نتیجة ایون
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اشتراط این است كه در وامع با این چند دسته گزاره ،كه مدما و متوأخران عموموات
آن ا را بدی ی انگاشتهاند ،نتوان براي دیگوران برهوانی ترتیو

داد .البتوه ،شوخص

می تواند براي خود از آن ا استفاده كند و برهوان بسوازد و آن مبوادي را در رونود
مقدمات استدال ،مرار دهد ،ولی براي دیگران فایده اي ندارد و منتج به اثر نیست.
مط الدین محمود شیرازي در شرق خود بر حكمة االشراق این دیدگاه را معلّل و
موجه ساخته است( .قطابالادین شایرازی )333 :3111 ،آیوا اسوتدال ،وي درسوت
است؟ آیا بور فورپ پوتیرب بوداهت و یقینوی بوودن حدسویات و تجربیوات و
متواترات ،میتوان گفت :اینگونه گزارهها براي دیگران اعتباري ندارند مگر آنكوه
ادراکكننده خود شخاات در سب

دستیابی به آن ا وكه حد

یا توواتر یوا تجربوه

استو مشاركت ورزیده ،س یم باشد؟ هرچند شمار كسانی كه ایون نقود را و ،در
وامع ،این شرط را ذكر كوردهانود بسویار اسوت ،نمویتووان بودان تون داد و آن را
پتیرفت .ع مه حلی نیز چنین دیدگاهی را مردود دانسته و بدان پاسخ گفتهاسوت
(حل )311 :3121 ،،و نقد یا شرط مزبور را به حق چنین نقض كرده است كه اگور
این گفته و ادعا درست باشد ،مستلزم این است كه اولیات یا بدی یات اولیه نیز به
چنین شرطی مشروط شده ،اعتبارشان تن ا بوه كسوانی منحاور شوود كوه آن وا را
تاور كردهاند و نه براي دیگران كه تاوري از آن ا ندارند .آیا میتوان ایون گفتوه
را پتیرفت؟ آیا الزم مزبور محتوري ندارد و میتوان بوه آن تون داد؟ آیوا كسوی
میتواند بدی یات اولیه را بدون تاور اجزاء آن ا تادیق كند؟ یا باید این شرط را
نسبت به همة گزاره هاي یقینی ،بدی ی و مبادي برهان تعمیم دهید و یا اینكه باید
حدسیات ،مجرّبات و متواترات را نیز نسبت به همه معتبر بدانید .از این دو گزینه
گریزي نیست و تن ا میتوانید و بلكه باید یكی را انتخاب كنید كه گزینة درسوت
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دومی است .البته ،این گفته با این امر منافاتی ندارد كوه در موورد متوواترات الزم
است شرایط تحقق خبر متواتر و شرایط اعتبار آن تحقق یابد تا آن خبور در حوق
همه معتبر باشد و نیز در حدسیات باید حد

از روي تخمین و گموان نباشود و

هكتا.
اشکال دوم

تادیق در حدسیات یا مبتنی بر استدال ،است و به برهان نیاز دارد و یوا از
برهان بی نیاز است .اگر حدسیات و تادیق در آن ا به برهان نیاز ندارند ،در ایون
طورت ،از بدی یات اولیه بوده ،نمیتوان آن ا را مسمی دیگر ،جداگانوه و مسوتقل
بهشمارآورد .اگر به برهان نیاز دارند ،در این طورت ،نرري بوده ،نمیتوان چنین
گزارههایی را از مبادي اولیه برهان تلقی كورد .فخرالودین رازي اشوكا ،مزبوور را
اینگونه تقریر و با آن حدسیات را نقد كرده اسوت( .فخرالدین رازی10 :3116 ،؛ نی
ر.ک .همو346/3 :3031 ،؛ همو31 :3111 ،؛ همو100 :3113 ،؛ همو)366/3 :3041 ،
اشکال سوم

فخرالدین رازي در نقد دیگري به طرد و عكس تمسک میكند .حاطل ایون
اشكا ،وي این است كه مفاد حدسیات تن ا طرد و عكس است .با طرد و عكوس
نه تن ا نمی توان به یقین دست یافت ،حتی دستیابی به نون نیوز از راه آن ممكون
نیست( .فخرالدین رازی)346/3 :3031 ،

میتوان گفت :اشكا ،به طرد و عكس نسبت به حدسیات در امور عقلوی وارد
نیست ،حتی اگر بپتیریم كه اشكا ،مزبور در تجربیات و گزارههواي تجربوی وارد
است و بجاست.
به هر روي ،در بادي امر به نرر مویرسود كوه حدسویات در علووم تجربوی و
دانشهاي پسین و نیز در دانشهاي عقلی و پیشین مفید معرفت یقینیاند و چنین
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در آن ا موي است یقینی و یقوینآورنود و مویتواننود مبودأ

برهان وكه استداللی است به لحاظ ماده و محتوا و نیز به لحاظ طوورت و هیئوت
یقینیو مرار گیرند .اما آیا بهراستی چنین است و آن ا مفیود معرفوت یقینوی بووده،
میتوانند مبدأ برهان ،آن م از مبادي اولیه برهان ،وامع شوند؟ گرچه پژوهشگر در
حدسیاتْ ناگ ان به حد وسط دست مییابد ،طورف پیودایش ناگ وانی و بودون
بهكارگیري فكر و اندیشه دلیل اعتبارشان نیست .استداللی كه ذهن و عقول بودان
دست مییابد ،چه تدریجات و با تفكر بدان دست یابد و چوه دفعتوات و بوه گونوهاي
ناگ انی ،در طورتی اعتبار معرفتشناختی دارد كه طوحت و طودق آن ارزیوابی
شود .پس از ارزیابی و بررسی آن ،با ارجاي مقدمات نرري بوه بودی ی اسوت كوه
طدق آن محرز میشود و میتوان به طدق آن اعتماد نمود.
در اینجا براسا
بر اسا

این پاسخ ،اشكا ،دیگري به ذهن خطور میكند و آن اینكوه

این مبنا كه اعتبار حدسیات منوط است به ارجاي مقودمات اسوتدال ،در

آن به بدی ی ،الزم میآید كه حدسیات گزارههایی نرري باشند و نه بودی ی .ایون
درحالیاست كه از منرر مودما و متوأخران و بلكوه عمووم منطوقدانوان مسولمان،
حدسیات تن ا در طورتی كه حد

در آن موي باشد مفیود یقوین بووده ،بودی ی

است .اما پرواضک است كه بدی ی دانستن آن ا منافاتی ندارد با اینكه اسوتدال ،در
آن ا ،كه ناگ ان به ذهن خطور میكند ،راستیآزمایی شود .در این طورت ،پس از
راستیآزمایی و احراز طدمشان و با آنكه اعتبارشان محورز مویشودوو ایونگونوه
گزارههاي حدسی بدی ی ثانوي خواهند بود .بدینسان ،بودی ی ثوانوي بوودن آن وا
منافاتی با راستیآزمایی و احراز معیار طدق در آن ا ندارد .میتوان با حفظ بدی ی
ثانوي دانستنشان ،آن ا را راستیآزمایی كرده ،طدق یا كتبشان را محرز سواخت.
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البته ،در طورتی كه طدق یا كتب آن ا محرز نشود ،بایود از داوري دربواره آن وا
خودداري نمود.
اعتبار معرفتشناختی حدسیات

حدسیات مضایاییاند كه به استدال ،نیاز دارند .اعتبار معرفتشناختی آن ا بر
اعتبار معرفت شناختی كبراي این استدال ،مبتنی است .بدینسان ،از جملوه مسواهل
بسیار بااهمیت در باره حدسیات این است كه چگونه آن كبرا اثبوات و طودق آن
محرز میشود .آیا كبراي مزبور مضیهاي پیشین و عقلی است كه به گونهاي پیشین
و از راه عقل می توان آن را اثبات كرد یا اینكه اثبات آن از این راه ممكن نیسوت،
بلكه این مضیه نیز پسوین بووده ،حاطول توراكم احتمواالت اسوت كوه از تكورار
مشاهدات براي فاعل شناسا پیدا میشود؟
از نگاه منطقدانان ارسطویی ،براسا

نگرشی ویوژه (ر.ک .صادر،)031 :3112 ،

اعتبار معرفت شناختی حدسیات بر تحقق میاسی پن ان مبتنی است كوه كبوراي آن
مضیهاي پیشین است .برخ ف دیدگاه آنان ،از نگاه ش ید آیتاهلل طودر بواور بوه
مضایاي تجربی به دلیل میا

یا كبراي پن وان پیشوین نیسوت ،بلكوه دسوتیابی بوه

معرفت ،حتی معرفت یقینی ،در این گونه گزارهها حاطل تراكم احتماالت اسوت.
با كثرت و انبوهی مشاهدات ،احتما ،تحقق مفاد آن افوزون مویشوود و احتموا،
تحقق نقیض آن كاهش مییابد ،تا آنجا كه تحقق احتما ،نقیض تقریبوات بوه طوفر
درجه میرسد .بودین ترتیو  ،دسوتیابی بوه یقوین در تجربیوات مبتنوی بور توراكم
احتماالت است .هر مدر مرینة احتمالی مويتر باشد دستیابی بوه یقوین سوریعتور
انجام میپتیرد .پس ،از تراكم احتماالت به مقدار كوافی یقوین حاطول مویشوود.
بنابراین ،از نگاه ش ید طدر ،دستیابی به یقین نسبت بدینگونه گزارهها مبتنوی بور

سال ششم ،زمستان  ،3131شماره مسلسل 22

63

مضیه اي است كه معرفت به آن نیوز از راه اسوتقرا و مشواهده حاطول مویشوود.
بنووابراین ،كبووراي مزبووور نیووز تجربووی اسووت و محكوووم موووانین منطقووی حسوواب
احتمواالت( .ر.ک .صدر031-033 :3112 ،؛ همو343-312/3/1 :3121 ،؛ هاشم:3041 ،،

 )132-131بدینترتی  ،میتوان با راهحل مزبور در حدسیات ،همچون تجربیوات،
به معرفوت و حتوی معرفوت یقینوی دسوت یافوت و كبرایوی را كوه از راه منطوق
ارسطویی نمی توان آن را مبرهن ساخت با ایون شویوه و از راه منطوق احتمواالت
اثبات كرد.
در اینجاست كه با مسئلة اعتبار معرفتشناختی حدسیات روبرو میشوویم .در
میان مساهل معرفتشوناختی گوزارههواي پسوین ،اطولیتورین و ،در عوین حوا،،
دشوارترین مسئله بحث درباره اعتبار معرفت شناختی آن وا و ،در اطوط ق رایوج
معرفتشناسی ،بحث درباره مسئلة معیار طدق این دسته گزاره است .به خواست
ال ی ،در نوشتاري دیگر به این مسئلة م م پرداخته ،اعتبار معرفوتشوناختی هموه
گزارههاي پسین از جمله حدسیات را بحث میكنیم.
نتیجهگیر

در این نوشتار ،درباره حدسیات بهمعناي رایج در منطوق و فلسوفه اسو می
بحث كرده ،پوس از بیوان پیشوینة كواربرد ایون اطوط ق ،بوه تعریوف حدسویات
پرداختیم .در مبحث تعریف ،بدین نتیجه دست یوافتیم كوه گرچوه تعریوفهواي
گوناگونی براي حدسیات اراهه شده است ،آن ا به لحاظ محتوا تمایز چندان م می
با یكدیگر ندارند ،بلكه به هم نزدیک اند .آن ا در وامع به یک وامعیت اشاره دارند
و آن دستهاي از گزارههاست كه مُدرِِكشان عقل و البته به كموک حوس و حود
است .پس از مشاهده حسی و مواج ه با مشكل یا مطلوب ،راهحول آن ناگواه بوه
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ذهن خطور میكند و عقلْ آن را بدون نیاز بوه هویچ تفكور و اسوتفاده از طلو

و

اندیشهورزياي درمییابد.
سپس ،چیستی حد  ،تمایز آن با تجربه ،تمایز آن با ال ام و فرق حدسیات و
مجربات را از نگاه اندیشمندان مسلمان بحث و بررسی كردیم .در بررسوی تموایز
حدسیات و تجربیات بدین نتیجه دست یافتیم كه از نگاه نگارنده ،گسترب ملمرو
حدسیات نسبت به معرفت هاي پیشین ،افزون بر پسین ،از م مترین ویژگیهوایی
است كه با آن ا میتوان میان این دو دسته گزاره تمایز ن واد .بنوابراین دیودگاه یوا
ویژگی ،اختاا

دادن موه حد

به معرفتهاي تجربی نادرست است ،زیرا در

معرفتهاي پیشین ،همچون علوم ریاضی و فلسفی ،نیز میتوان از راه حد

بوه

حل مساهلی دست یافت.
دیگر وجه برگزیده وجه چ ارم اسوت كوه حاطول آن ایون اسوت :مجربوات
مضایایی كلی اند و كلیت آن افرادي است ،یعنی آن ا عموم افرادي دارند و شوامل
هر فرد متاوري میشوند .اما حدسیات در واموع شخاویانود و عمووم افورادي
ندارند ،هر چند عموم احوالی و ازمانی داشته باشند.
در ادامه ،بداهت حدسیات را ارزیابی و نقدهایی را كه متوجه بداهت و یقینوی
بودن آن ا شده است اراهه كرده ،به داوري نشستیم .سپس ،در پایان ،نگاهی گوترا
به اعتبار معرفت شناختی حدسیات و اثبات كبراي پن ان در آن ا از نگاه منطقدانان
ارسطویی و ش ید طدر داشتیم.
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