ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن
از منظر حكمت عقلاني وحياني
ابوالحسن حسني
اين مقاله با حمايت »صندوق حمايت
از پژوهشگران« نگاشته شده است.


١١٢

چكيده
ادراك حسي يكي از مسائل بسيار مهم در معرفتشناسي است .مسئله اصلي اين مقاله بررسي ماهيت و

اعتبار ادراك حسي در چارچوب حقيقتگرايي است .در اين مقاله از برخي يافتههاي وحياني بهره
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گرفته شده است .گرچه امروزه اين يافتهها چندان پنهان نيستند كه استناد به وحي در آنها ضروري
باشد ،اما يكي از اهداف مقاله نشاندادن اين نكته است كه اگر متفكران مسلمان به اين يافتهها توجه

ميكردند ،بيش از هزار سال پيش به يافتههاي اين مقاله ميتوانستيم دست يابيم .در اين مقاله هم از

ماهيت ادراك حسي و هم اعتبار آن تحليلي جديد ارائه شده است .شايد جذابترين يافته مقاله اين
نكته باشد كه بدون انكار شخصي بودن مفاهيم شخصي ،آنها را حاصل تجريد دانسته و عقل را عامل

اين تجريد شمرده است .نويسنده تلاش كرده است دو موضوع را به اثبات برساند :نخست اينكه ادراك

حسي عبارت است از ادراك امري طبيعي با واسطه اندام حسي در حين تأثير آن امر طبيعي بر يكي از
اندام حسي؛ ديگر اينكه ادراك حسي مسبوق به ادراكي اجمالي پيشين از همان شيء محسوس است.
در اين ضمن ،تحليلي جديد از اقسام مفاهيم نيز ارائه شده است.

واژگان كليدي :ادراك ،ادراك حسي ،مفهوم شخصي.
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مقدمه
حقيقت شناخت بسيط و ساده است؛ اما تعريف آن بسيار پيچيده و دشوار است و يكي
از دلايل آن ،همين بساطت ادراك است .مفاهيم بسيط قابل تحليل به مفاهيم ديگر
نيستند و تعريف آنها با لوازم ممكن است و در انتخاب اينكه كدام لازمه براي تعريف
مناسب است ،اختلاف بسيار پيش ميآيد .اما كانون اختلاف ديدگاههاي مكاتب مختلف،
ماهيت ادراك است .تعريف چنين موضوعاتي بهشدت وابسته به مكتب است .ادعا اين

١١٣

نيست كه واقعيت ادراك وابسته به ديدگاه مكتبي است ،بلكه مدعا اين است كه اختلاف

ديدگاهها منجر به اختلاف در تصوير و تعريف ادراك ميشود .ورود به اين اختلافات از
ح ّد اين پژوهش بيرون است .فقط لازم است بدانيم شناخت با »توجه و التفات به
واقعيت تنها با التفات به آن ممكن است؛ هرچند ضرورتي ندارد التفات به واقعيتي به
صورتبرداري ذهن از آن واقعيت منجر شود.

اگرچه التفات اوليه و اجمالي امري فطري است و هر كس در هر محيطي قرار

گرفت ،خواه ناخواه متوجه محيط خود خواهد شد ،اما التفات ثانويه و تفصيلي به
جزئي يا جهتي از محيط ،امري ارادي است و هر كسي به چيزي و جهتي متوجه خواهد
شد كه ميخواهد .همين امر يك منشأ اساسي تفاوت معرفتها نسبت به واقعيت
خواهد بود .انگيزهها ،شخصيت ،آموختههاي پيشين ،تجارب و نيز ويژگيهاي خاص

اجزاي محيط از عوامل مؤثّر در گزينش التفات ثانوي است .روشن است كه اين نحوه

تفاوت معرفتها چيزي غير از مدعاي نسبيانگار خواهد بود .همچنين ممكن است
صورت ذهني افراد مختلف از يك واقعيت نيز متفاوت باشد.

توضيح يك نكته لازم است .در زبان انگليسي واژه » «Perceptionبه معناي ادراك

است؛ اما استعمال فلسفي آن در خصوص ادراك حسي است؛ ولي در اينجا واژه ادراك
به معناي معهود نزد انديشمندان مسلمان به كار رفته و محدود به ادراك حسي نيست.
در فضاي انديشمندان مسلمان ،واژگان ادراك ،علم ،معرفت ،شناخت و آگاهي در
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واقعيت توأم با التفات به خو ِد اين التفات« تلازم ذاتي دارد .صورتبرداري ذهني از

معرفتشناسي براي افاده اين معنا ،به صورت مترادف به كار ميروند ،هرچند معناي
لغوي اين واژگان متفاوت است .همچنين مراد از محيط نيز فقط محيط طبيعي نيست،
بلكه مراد هر چيزي ،چه طبيعي و چه ماوراي طبيعي ،است كه غير از نفس بوده و بر

آن تأثير دارد يا از آن متأثر است.
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الف( ماهيت ادراك حسي و موضوع آن
معمول ًا انسان داراي پنج حس و -به تعبير دقيقتر -پنج گيرنده حسي ،شناخته ميشود:
بينايي ،شنوايي ،لامسه ،بويايي و چشايي؛ اما حواس انسان بيش از اينها است .حس
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لامسه تركيبي از گيرندههاي لمس و تماس ،گيرندههاي گرما و سرما ،گيرندههاي

ارتعاش ،گيرندههاي قلقلك و خارش و گيرندههاي فشار است .احساس وزن نيز از
همينگونه حواس است .همه اين حواس از اشياي خاصي در محيط بيرون متأثر

ميشوند؛ اما انسان حواس ديگري نيز دارد كه دروني هستند ،مانند حس تعادل ،حس

گرماسنج بدن -كه غير از حس گرما و سرماي محيط است ،-حس حركتي كه شامل
گيرندههايي براي احساس وضعيت اندام و جايگاه آنهاست ،حس درد كه شامل
گيرندههاي درد پوستي ،درد استخواني و درد احشاست ،حس گرسنگي ،حس تشنگي،
حس ضعف ،سرگيجه و حواس ديگر .گيرندههاي ديگري نيز در سيستم بدن وجود

دارد كه شايد با دستگاه ادراكي ارتباط مستقيم ندارند؛ مانند گيرندههايي كه نمك و قند
بدن را تنظيم ميكنند .اما ماهيت كار آنها از جهت فيزيولوژيك همانند كار گيرندههاي

ادراكي است؛ يعني اطلاعاتي را به مغز ارسال ميكنند و دستوراتي را دريافت ميكنند.
در برخي حيوانات نيز حواسّي ويژه وجود دارد ،مانند گيرندههاي امواج ماوراي صوت،

گيرندههاي ويژه اشعه ماوراي قرمز ،گيرندههاي ويژه اشعه مافوق بنفش ،حس
جهتياب ويژه ،حس مغناطيسياب و . ...درضمن افزون بر اينكه در جانداران مختلف،
توان حواس متفاوت است ،در افراد يك نوع نيز توان حواس تفاوت دارد و نيز ممكن

است در برخي حواس اختلالاتي وجود داشته باشد.

اجمال ًا تصور ميشود هر ادراكي كه بيواسطه وابسته به گيرندههاي حسي است،
ادراكي حسي است؛ اما اين تعريف كافي و وافي به مقصود نيست ،بهويژه قيد
»بيواسطه« مبهم بوده و تعريفي دقيقتر لازم است .ماهيت ادراك حسي بسيار مورد
سوء فهم قرار گرفته است؛ چه در حوزه انديشه مسلمانان و چه در حوزه فلسفي غرب؛

پس بهتر است تلاش كنيم با نگاهي انتقادي به برخي ديدگاهها ،قدمي براي فهم دقيقتر
از ادراك حسي بر داريم.

حواس انسان و نيز جانداران ديگر با تأثر از پديدههاي فيزيكي محيطي به آنها
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واكنش نشان ميدهند .احساس ،ناشي از همين تأثر است :احساس عبارت است از تأثر
يك حس از يك پديده فيزيكي .ابنسينا بر اين باور است كه »حس يعني ادراك حسي،

است؛ چنانكه افتادن نقش محسوس در حس همان خود ادراك حسي است« )ابنسينا،

]بيتا[ ،ص .(١٩٢به نظر ميآيد اينگونه اقوال در كتابهاي فلسفي گذشتگان ناشي از

اعتماد بسيار به طبيعيات زمان بوده باشد؛ اما ادراك حسي چيزي بيش از آن است؛
ادراك حسي حاصل يك عمليات شناختي از احساس در خود )نفس( است.

علامه طباطبايي براي ادراك حسي چنين مثال ميزند» :مانند علم به اين انسان ،با

گونهاي از اتصال به ماده حاضرش كه "علم حسي و احساسي" ناميده ميشود«

)طباطبايي ،١٤٢٠ ،ص .(٣٠١آيتالله جوادي نيز مينويسد» :حس ميتواند افرادي مانند

زيد ،بكر ،خالد و يا عمرو را احساس كند« )جوادي آملي ،١٣٧٢ ،ص(١٧٧؛ اما به نظر

نميرسد اين مثال براي ادراك حسي درست باشد» .اين انسان« -مثلاً -احمد يا علي

است؛ اما حس احمد يا علي يا هر انسان ديگر را نميتواند درك كند .احمد داراي
جوهري جسماني است كه اعراض بسياري دارد و بسياري از آنها لحظه به لحظه تغيير
ميكنند .حس تنها برخي از اعراض احمد را ،آن هم به نحو لحظهاي ،درك ميكند و

جوهر احمد و بسياري از اعراض ديگر آن را درك نميكند .لحظه بعد احمد حالتي

ديگر و درنتيجه حس محسوساتي ديگر دارد .محسوس هر حس نيز متباين با محسوس
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و عقل يعني ادراك عقلي؛ يعني افتادن نقش صورت معقوله در عقل و اين خود ادراك

ديگري است؛ مثلاً حس بينايي رنگ و شكل احمد را ميبيند و حس شنوايي صداي او

را ميشنود و حس لامسه پوست او را لمس ميكند .اساس ًا حس نميتواند بين دو
محسوس رابطهاي درك كرده و مجرّد از تغيير محسوس ،احمد را به نحو مطلق درك

كند .شدّت وابستگي ادراك حسي به لحظه به قدري است كه ميتوان آن را موضوع
گزارهاي قرار داد؛ درحاليكه احمد يا علي موضوع گزاره قرار گرفته و بر آنها حكم

١١٦

ميشود .در ادامه ،اين نكته بيشتر تحليل ميشود .دكتر احمدي درباره ادراك حسي
مينويسد:

اگر شناختي هست -كه هست -مسبوق به عليت است و قبول شناخت،
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پيشاپيش متضمن قبول عليت است و اگر عليت هست ،بالضّروره بيروننمايي

هست؛ يعني معرفت مابإزاي بيروني دارد -زيرا ادراك تأثير و اثر جدا از ادراك

مؤثّر و منشأ تأثير محال است -و بنابراين ايدئاليسم مطلق باطل است )احمدي،
 ،١٣٨٨ص.(١٧-١٦

دكتر احمدي در تلاش است از هستيشناسي پلي به معرفتشناسي بزند؛ اما اگر اين

استدلال درست باشد ،اساس ًا خطاي حسي غيرممكن ميشد؛ زيرا ادراك ،به عنوان
معلول ،نميتواند مُدرَك را ،به عنوان علت خود ،آنچنان نشان دهد كه نيست .وي در

اين استدلال احساس و ادراك حسي را يكي انگاشته است؛ درحاليكه چنين نيست.
ادراك حسي حاصل يك عمليات شناختي روي تأثر گيرندههاي حسي از واقع است نه

ض
معلول شيء خارجي .علاوه بر اين نميتوان تبيين كرد كه چگونه ممكن است عر ِ
يك جوهر ،معلو ِل جوهري ديگر باشد.
امام صادق  ميفرمايد:

حوَاسُّ إِ ّلَا ِبهَا؛
فَ َقدْ جُعِ َلتْ أَ ْشيَاءُ مُ َت َو ِّسطَةٌ َب ْينَ ا ْلحَوَاسِّ وَ ا ْل َمحْسُوسَاتِ لَاتَتِمُّ ا ْل َ

ن ضِيَاءٌ يُ ْظهِرُ ال َّل ْونَ لِلْ َبصَرِ َل ْميَ ُكنِ ا ْلبَصَ ُر
َكمِثْلِ الضِّيَاءِ َو ا ْلهَوَاءَِ ،فإِنَّهُ لَ ْو َل ْم َيكُ ْ
ك
سمْعِ َلمْ َي ُكنِ السَّ ْمعُ يُدْ ِر ُ
ص ْوتَ إِلَي ال َّ
يُدْرِكُ اللَّوْنَ وَ َلوْ لَمْ َي ُكنْ هَوَاءٌ ُيؤَ ّدِي ال َّ

صوْت :پس ميان حواس و محسوسات واسطهاي قرار داده شده كه حواس جز
ال َّ
با آن كامل نميشوند ،مانند روشنايي و هوا؛ پس اگر روشنايي نبود تا رنگ را

براي چشم آشكار كند ،چشم رنگ را نميديد و اگر هوايي نبود كه صدا را به
گوش برساند ،گوش صدا را درك نميكرد )مفضل بن عمر] ،بيتا[ ،ص.(٦٠

چنانكه در عبارت منقول از علامه طباطبايي ديديم ،ديگرفيلسوفان نيز در تعريف

ادراك حسي قيد »اتصال به ماده« را ضروري دانستهاند )براي نمونه ،ر.ك :فعالي،١٣٧٦ ،
ص(١٨٠؛ اما با توجه به نكته گفتهشده در اين روايت ،يعني وجود واسطه ميان شيء
محسوس و حس ،حس متصل به ماده محسوس نميتواند باشد .چه بسا شيء

محسوس از ميان رفته باشد و تأثير آن بر حس بعد از زوال آن باشد .صداي انفجاري از

١١٧

فاصله چند كيلومتري بعد از تمامشدن انفجار به گوش ميرسد و نيز ستارههايي كه در
فاصله بسيار دور چند ميليون يا چند ميليارد سال نوري ديده ميشوند ،شايد سالها

طبيعي است كه هويت وجودي آن عين تأثير است .اگرچه منشأ پيدايش اين جوهر
همان شيء خارجي است ،اما به هر حال ،براي خود وجود مستقلّي دارد .البته اتصال

حس به مؤثّر بالذات ،يعني همان جوهري كه عين تأثير است ،لازم است؛ اما صورت
ت خو ِد اين جوهر -مثل ًا نور -نيست ،بلكه صورت منشأ اين تأثير است؛
حسي صور ِ

مثل ًا اگر ستارهاي نور را ساطع ميكند ،من ستاره را ميبينم ،نه نوري را كه به چشم من
ميخورد .تعريف پيشنهادي براي ادراك حسي اين است» :ادراك امري طبيعي با واسطه

اندام حسي در حين تأثير آن امر طبيعي بر يكي از اندام حسي«.

ب( فراگيري مفاهيم حسي
ص در قالب گزاره حسي يا
غالب ًا تصور بر آن است كه إخبار از يك امر طبيعيِ مشخ ِ
مشاهدتي است؛ اما مدركات حسي ،به جهت شدت وابستگي به زمان و مكان ادراك،
در شأني نيستند كه بتوان بر آنها حكمي صادر كرد يا آنها را در جزئي از يك حكم قرار

داد .حمل محمول بر هر موضوعي نيازمند اطلاق موضوع از زمان و مكان ادراك است و
مُدرَك حسي هرگز نميتواند مطلق باشد .چنين جايگاهي تنها در شأن مفاهيمي است

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

پيش نابود شده باشند .درواقع مؤثّر بالذات بر حواس جوهري صادر شده از شيء

كه از جهاتي فراگير باشند .حتي يك اسم اشاره نيز از جهاتي ،به نحو مطلق بر موضوع
خود اشاره ميكند و نه مقيد به تمام قيود.

به نظر ميرسد ابتدا تبيين اقسام مفاهيم لازم است .معمول ًا مفاهيم را به دو دسته

شخصي و كلي تقسيم ميكنند؛ مثل ًا تفتازاني مينويسد» :مفهوم اگر فرض صدق آن بر
بسيار ممتنع بود ،جزئي است و در غير اين صورت كلي است« )ملكشاهي١٣٦٧ ،الف،

١١٨

ص .(٣١اينكه فارابي مقسم كلي و جزئي را »معاني فهمشده از اسماء« ميداند )فارابي و

ملكشاهي ،١٣٧٧ ،ص (٤٢نشاندهنده اين است كه وي مقسم كلي و جزئي را بخشي از
مفاهيم ميداند .به هر حال اين تقسيم ،بسيار ناقص است و البته از همين تقسيم ناقص
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سوء فهم ديده ميشود .با شگفتي ديده ميشود كه ابنسينا در برخي نگاشتههايش مقسم

جزئي و كلي را »لفظ« )ملكشاهي١٣٦٧ ،ب ،ص (٢٠٩يا »لفظ مفرد« )ابنسينا،١٤٠٤ ،

مدخل ،ص (٢٧-٢٦شمرده است .هرچند او در منطق المشرقيين اين خطا را اصلاح كرده
و موضوع كلي و جزئي را »معناي مفرد« دانسته )همان ،ص ،(١٢خواجه نصير در متن

تجريد اين خطا را تكرار كرده )طوسي و حلي ،١٣٧١ ،ص (١٢و علامه حلي با اشاره به

اينكه كلي و جزئي بالذات از آنِ معنايند و بالعرض از آ ِن لفظ ،اين خطا را اصلاح كرده

است .با اين حال خطاي ابنسينا تداوم يافته و در برخي آثار معاصر نيز اين خطا تكرار

و مقسم كلي و جزئي »لفظ مفرد متحد المعني« خوانده شده است )شهابي،١٣٦١ ،

ص .(٣٠به هر حال با چشمپوشي از خطاهاي يادشده ،تقسيم مفاهيم به كلي و جزئي

بسيار ناقص بوده و تقسيم جامعتري لازم است.

درواقع در تقسيم تصورات بايد گفت »تصور يا مقيد به حين ادراك است يا مطلق

از آن« .تصوري كه مقيد به حين ادراك است -و ادراكات حسي از آنگونه است -در
هيچ بخش از يك گزاره قرار نميگيرد؛ يعني نه حكم ميپذيرد ،نه جزء حكمي قرار
ميگيرد .ايفاي نقش در يك گزاره مستلزم اطلاق ادراك از زمان و مكان ادراك است و

ادراكات حسي به جهت وابستگي به زمان و مكان ادراك ،پذيراي نقشي در يك گزاره
نيستند .هر مفهومي كه بخشي از يك گزاره باشد ،گونهاي اطلاق در آن وجود دارد.

وقتي كسي متوجه يك واقعيت طبيعي شده و حسي از حواس خود را به آن متمركز
كند ،ابتدا صورتي حسي از آن به دست ميآورد .چون ادراك حسي وابسته به زمان و
مكان ادراك است ،با تغيير زمان و مكان ادراك ،اين ادراك نيز از بين رفته ،جاي خود را

به ادراك ديگري ميدهد؛ به عبارت ديگر ادراك حسي دائم ًا متغير است و هر لحظه

ادراك جديدي جاي ادراك پيشين را ميگيرد؛ بنابراين بقاي ادراك مستلزم استقلال آن
از زمان و مكان ادراك است.

استقلال ادراك از زمان و مكان با تجريد آن صورت ميپذيرد و اين تجريد نميتواند

١١٩

در مغز كه هويتي مادي دارد ،باشد» .عمليات انتزاع و تجريد در قلبِ انسا ِن شناسا

شروع ميشود و مفاهيم مجرد ايجاد ميشود« .اگر »اين تجريد نسبت به احوال يك
است و اگر »فراگير به افراد و مصاديق باشد« ،فراگير است .اكنون ميتوان گفت:
مفاهيمي كه در گزارهها به كار ميروند ،يا شخصياند يا فراگير .البته يادآور ميشود كه

ن
مفهوم »قلب« از آنِ ادبيات وحياني است و در ادبيات فلسفي گفته ميشود» :در ذه ِ
شناسا عمليات انتزاع و تجريد شروع ميشود«.

»مفاهيم شخصي جز بر يك موضوع معين حمل نشده و در قالب اسم اشاره )اين،

آن و ،(...ضمير )من ،تو ،او و (...و اسم خاص )چون :رستم دستان( يا تركيب اضافي

)چون :خانهي من( ،ابراز ميشوند« .اگر مُسنَد جملهاي از اين واژگان باشد ،ممكن

است مسن ٌداليه دلالت بر امري مشخص كند؛ مثل ًا براي معرفي حسن گفته ميشود» :اين
ي حاكي از موجودي معين و مشخص ،مطلق از زمان و
حسن است« .مفهو ِم شخص ِ

مكان ادراك و مطلق از حالات متغير موضوع بوده و بر آن شخص معين قابل حمل
است .اين مفاهيم از زمان و مكان ادراك به نحو كامل تجريد شدهاند؛ اما اطلاق آنها

نسبت به حالات موضوع نسبي است و اساس ًا بعيد به نظر ميرسد شخص ،مطلق از هر

حالتي موضوع خبري قرار گيرد؛ مثلاً وقتي پزشك ميگويد» :حسن اين دارو را بخورد«،
حسن را مقيد به ناخوشي نگريسته و همين پزشك وقتي ميخواهد با حسن به

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

شيء بوده و بر آن شيء در حالات گوناگونش قابل حمل باشد« ،آن مفهوم ،شخصي

كوهنوردي برود ،او را مقيد به عنوان »دوست« در نظر گرفته است .ح ّد اطلاق و تقييد
اين مفاهيم وابسته به انگيزه و خواسته ماست كه از چه جهتي ميخواهيم به آنها اشاره

كنيم؛ بنابراين اگرچه منشأ انتزاع اين مفاهيم واقعيت است ،جهت انتزاع آنها انگيزهها و
خواستههاست .دقت شود كه قالبهاي لفظي براي مفاهيم شخصي ،مطلق از هر حالتي
بر موضوع ميتوانند دلالت كنند؛ ولي در حين كاربرد ،قيود مورد نظر با قراين لفظي يا

١٢٠

معنوي لحاظ ميشود.

با اين بيان ميتوان ميان »جزئي« در معرفتشناسي با »جزئي« در منطق تفاوت قايل

شد .امور طبيعي بر گيرندههاي حسي تأثير ميگذارند .اين گيرندهها با عملياتي فيزيكي
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ـ زيستي تأثر خود را به قواي شناختي انتقال ميدهند .اولين مرحله ادراك ،ادراك حسي

است؛ اما -چنانكه گفته شد ،ادراك حسي به قدري وابسته به زمان و مكان است كه
اساس ًا نميتواند موضوع گزاره قرار گيرد .پس از آن است كه عقل با تجريد برخي قيود
اين صورت ،مفهومي انتزاع ميكند كه بر آن شيء مستقل از شرايط زماني مكاني قابل
حمل باشد» .جزئي« در معرفتشناسي همان ادراك حسي است ،يعني ادراك امري

طبيعي در حين تأثير آن بر اندام حسي؛ اما »جزئي« در منطق مفهومي مطلق است كه بر
موضوع خود در شرايط و احوال گوناگون قابل صدق است و بنابراين ميتوان آن را

موضوع گزاره قرار داد و محمولي بر آن حمل كرد .اين »جزئي« معادل اصطلاح »مطلق

احوالي« در علم اصول خواهد بود .با توجه به اين تفكيك ،مناسب است »جزئي« را
براي جزئي در معرفتشناسي و اصطلاح »شخصي« را براي جزئي منطقي به كار برد.

ازآنجاكه امكان دخالت قواي ذهني ،حتي ويژگيهاي نفساني در عمليات تجريد ادراك
حسي و انتزاع يك مفهوم شخصي وجود دارد؛ پس خطا در اين انتزاع يا تطبيق مفهوم
منتزع بر موضوع ممكن است.

»واژه فراگير مفهومي است كه به جهت تجريد آن از عوارض و لواحق شخصي ،از

شخص فراتر رفته و في ح ّد نفسه ،بر مجموعهاي از اشخاص فراگير است« .اما مفاهيم

فراگير تنها محدود به مفاهيم كلي نيستند و فراگيري بر اشخاص متعدد ميتواند در

صور مختلفي ظهور و بروز داشته باشد .در تقسيم مشهور ،كلي و جزئيبودن بر اين
اساس تعريف شده است كه هر دو قسم ميتوانند در جايگاه محمول قرار گيرند؛ اما

دقت نظر نشان ميدهد همه مفاهيم فراگير نميتوانند در جايگاه محمول قرار گيرند و
تنها يك صورت از فراگيري ،قابليت حمل بر افراد است .در تقسيم اول ،مفاهيم فراگير

دو قسماند :مفاهيم حملپذير كه ميتوان آنها را در گزاره محمول قرار داد و مفاهيم
حملناپذير .مفاهيم حملپذير همان مفاهيم كلياند .از جمله مفاهيم حملناپذير ميتوان

به معاني مصدري و اسم مصدري اشاره كرد .در علم اصول فقه كه مشتق به »ذات ثبت

١٢١

له المبدأ« تحليل ميشود ،مبدأ اشتقاق )مفهوم ماده با تجريد از هيئت( مثال مناسبي
براي مفاهيم سعي است .اگر معناي مصدر يا اسم مصدر از يك وصف يا حالت منتزع

سِعي ناميد؛ مثلاً مفاهيم »هستي«» ،مشاهده)كردن(«» ،حركت« و »جذب« كه همگي اسم
مصدرند ،مفاهيم سِعياند .از مفاهيم فراگيري كه حملپذير نباشند ،بخشي ميتوانند
موضوع گزاره قرار گيرند و محمول بپذيرند .نمونه مهم مفاهيم محمولپذير ،مفهوم

مصدري و اسم مصدرياند كه مفاهيم سِعي ناميده شدند .مفاهيم فراگير ديگري نيز

وجود دارند كه نه حملپذيرند و نه محمولپذير؛ مثل ًا مفاهيم حرفي -مانند مفهوم »از«،

»در«» ،براي« -نه ميتوانند موضوع گزاره باشند و نه محمول آن.

تقسيم مفاهيم به شخصي و فراگير دو گونه مخالف دارد .اين مخالفت در چارچوب

تقسيم معمول مفاهيم است كه در آن به شخصي و كلي تقسيم ميشوند:

گروه اول كسانياند كه مفهوم شخصي را انكار كرده و هر مفهومي را كلي
دانستهاند .در ميان فيلسوفان مسلمان ،از گذشتگان اشاراتي در اين مورد يافت ميشود؛
اما متأخران به اين ديدگاه تصريح ميكنند )براي نمونه ر.ك :حسن زاده آملي ،١٣٨١ ،ج،٦

ص(١٧٢؛

گروه دوم نوميناليستهاي هستند كه مفهوم كلي را انكار كرده و هر مفهومي را

جزئي شمردهاند .تقسيم مفاهيم به شخصي و كلي ،از جهت وجداني ،روشن و بديهي

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

شده باشد ،اين معنا بر مصاديق خود سِعه دارد و ميتوان اين نحوه مفاهيم را مفاهيم

ديده ميشود .پس بايد روشن شود چه مشكلي موجب پيدايش دو گروه مخالف در دو
جهت متضاد شده است.

علامه طباطبايي بر آن است كه هر مفهومي كلي است و جزئيت ناشي از اتصال

حس به ماده -در ادراك حسي -يا مسبوقيت به علم حسي -در ادراك خيالي -است.
اما اين تحليل از ادراك حسي پيشتر نقد شد و بيان شد كه حس به مُدرَك خارجي

١٢٢

متصل نيست؛ بنابراين نقد جزئيت را بايد به شيوهاي ديگر توجيه كرد .آيتالله جوادي

خص با وجود است و چيزي كه بدون
نيز مينويسد :هر مفهومي كلي است؛ زيرا تش ّ
وجود لحاظ شود قابل صدق بر كثير است و هرگز مفهومي ذات ًا مشخص و جزئي
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نخواهد بود .از اين رهگذر وضع اَعلام شخصي هم عام است ،هرچند موضوعٌ له آنها
خاص است؛ ليكن برخي از كليها نسبت به كلي ديگر خاص هستند؛ بنابراين جريان
جزئيبودن بعضي از مفاهيم ذهني از همين موضع ظهور ميكند و روح آن به جزئي
نسبي و كلي نَفسي بر ميگردد )جوادي آملي ،١٣٧٢ ،ص.(٧١

در اين عبارت دو نكته وجود دارد .١ :استدلال بر كليبودن همه مفاهيم؛  .٢تقليل

جزئي به جزئي نسبي .به نظر ميرسد وجدان نكته دوم را تأييد نميكند .فهم من از
»تهران« في ح ّد نفسه و بدون قيود اضافي ،تنها بر يك شهر صدق ميكند؛ نه اينكه تنها

يك مصداق از آن موجود باشد؛ بلكه مفهوم بر چيزي بيش از اين دلالت ندارد .مفاهيم

شخصي قابل تحليل نيستند و دلالت آنها بر مصداق ،شبيه دلالت اشاره به مشارٌاليه است

كه آن را مشخص ميكند .از اين بالاتر اگر فهم من از »الله« شخصي نباشد و وضع اين
واژه عام باشد ،توحيد ،بهويژه توحيد عبادي محال خواهد شد .اما اين مدعاي آيتالله
جوادي بر نكته اول استوار است و بنابراين بايد استدلال وي بر كليبودن مفاهيم نقد
شود» .هر چيزي تشخص دارد«؛ يعني هر چيزي خودش است و نه چيزي ديگر؛ و چيز

ديگري هم آن چيز نيست .معناي اينكه »تشخص هر چيزي به وجودش است نه به
ماهيت« اين است كه وجود هر چيزي فقط وجود آن چيز است نه وجود چيز ديگر و
وجود چيز ديگر هم وجود اين چيز نيست؛ اما ماهيت ميتواند مشترك ميان اين چيز با

چيزهاي ديگر باشد؛ مثل ًا وجود يك انسان مشترك با ديگري نيست؛ اما ماهيت آن
مشترك با انسانهاي ديگر است .بنابراين از عبارت يادشده تنها ميتوان اين نتيجه را

گرفت كه هر ادراكي فقط خودش است و چيز ديگري نيست؛ اما وجود ادراكي يك
حيثيت آينهواري )مرآتي( دارد و البته از اين حيث هم تشخص دارد؛ يعني آينه يك امر

واحد است .وحدت اين امر واحد يك وحدت اطلاقي است و واحد اطلاقي ميتواند
واحد شخصي يا سنخي باشد .بنابراين هر مفهومي مفهو ِم امري واحد ،به وحدت

اطلاقي ،اطلاق سنخي يا اطلاق شخصي است و از اين جهت مانعي از شخصي بودن

١٢٣

مفهوم نيست.

اما از سوي ديگر بايد آراي نوميناليستها نقد شود .جريان غالب در فلسفه علم با

ص مجرد از زمان و مكان براي مفاهيم كلي( و در
انكار مُثُل افلاطوني )وجود خا ِ
معرفتشناسي انكار مفاهيم كلي است .در سنت فلسفي غرب ،قول به مُثُل افلاطوني را

كه البته با قول به مفاهيم كلي همراه خواهد بود ،رئاليسم و قول به مفاهيم كلي ،بدون

قبول مُثُل افلاطوني ،را مفهومگرايي ميخوانند؛ اما در سنت فلسفي اسلامي هر دو قول

را واقعگرايي خواندهاند .هرچند نوميناليسم نحلههاي مختلفي دارد ،همه آنها در اين دو
مدعا شريك هستند .موضوع بحث در اينجا مدعاي معرفتشناختي نوميناليسم است.

انكار مفاهيم كلي ،همچون انكار مفاهيم جزئي با وجدان ناسازگار است .اما چرا وجدان
روشن بر وجود مفاهيم كلي كنار گذاشته شده است؟ با مطالعهاي در آراي فيلسوفان

ي مسلط بر
ح تجربهگراي ِ
علم ميتوان دريافت كه منشأ اساسي انكار مفاهيم كلي ،رو ِ
تفكر فلسفي غرب است .هرچند به حسب ظاهر فلسفه علم در سالهاي اخير از
تجربهگرايي فاصله گرفته است ،ولي فاصله آنها از تجربهگرايي ،فاصله از اثباتگرايي

تجربي و حركت به سوي نسبيانگاري و شكاكيت است .معرفتشناسي غربي با انكار
قوه عقل و بسندگي به حس ،ابزاري براي تجريد باقي نگذاشته است و به اين جهت،

راهي براي پذيرفتن ادراك فراگير براي آن نمانده است .راه چاره نجات از نوميناليسم

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

گونههاي متنوعي از نوميناليسم همراه است .مدعاي اساسي نوميناليسم در هستيشناسي

برگشت به عقل است.
مسئله ديگر تبيين فرايند تجريد ادراكات حسي است .مراد از تجريد ادراكات حسي،

ت متغيرِ مُدرَك«
در مرتبه اول »وانهادن قيود مربوط به زمان و مكان ادراك و نيز حالا ِ
)حالات وابسته به زمان و مكان( است تا مفهوم مطلق احوالي ،يعني مفهومي شخصي

است كه بر شخص ،مطلق از تمام حالات آن ،دلالت ميكند ،به دست آيد و در مرتبه
١٢٤

دوم »وانهادن قيود مشخصه« است تا مفهومي فراگير بر كثرت افرادي حاصل شود .بايد
دقت شود كه اين مسئله غير از مسئله تجرد علم است .مسئله تجرد يا مادّيبودن علم از
مسائل هستيشناسي معرفت است؛ اما تجريد ادراكات حسي از مسائل خو ِد
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معرفتشناسي است .به هر حال ملاصدرا اين تحليل از تجريد ادراك را نميپذيرد.
ملاصدرا در باب تجريد ادراكات حسي رأيي دارد كه امروزه مورد پسند بسياري قرار

گرفته است .وي مينويسد :اين گروه ]فلاسفه[ چون در كتابهاي حكماي پيشين
ديدند كه انواع ادراكات ،چون حسي ،تخيلي ،وهمي و عقلي ،هر كدام با گونهاي از
تجريد حاصل ميشود ،گمان كردند كه تجريد يادشده عبارت از حذف بعضي صفات و

اجزا و ابقاي بعضي ديگر است؛ درحاليكه ادراك تنها با گونهاي از وجود حاصل
ميشود؛ وجودي به وجود ديگر ،با اتحاد ماهيت و عين و ثابت ،تبديل ميشود

)صدرالمتألهين ،١٩٨١ ،ج ،٩ص ...(٩٦تجريد مدرَك عبارت از اسقاط بعضي از صفات و

ابقاي بعضي ديگر نيست ،بلكه عبارت از تبديل وجود پستتر ناقصتر به وجود برتر
شريفتر است )همان ،ص.(٩٩

مراد ملاصدرا اين است كه »آنچه عاري و مجرد از صفات ميشود ،صورت شيء

است كه در قواي مدركه انسان از قوه حسّيه تا عقل بالا ميرود و البته رتبه عقلي
بالاترين مرتبه تجرد است« )خسروپناه و پناهيآزاد ،١٣٨٨ ،ص .(١٠١ملاصدرا تجريد

ادراكات را به فرارَوي از وجود مادّي تا وجود عقلي تحليل كرده است .لازمه شيء
محسوس خارجي ،ماده معين ،وضع معين ،ك ّم و كيف و جاي خاص است .وجود
حسي در يك مرتبه بالاتر قرار دارد و اگرچه صورت دارد و مشروط به وجود ماده

خارجي است ،اما مستلزم ماده و عوارض آن نيست .وجود خيالي نيز گرچه صورت
دارد ،اما در مرتبهاي بالاتر از وجود حسي بوده و مشروط به وجود ماده خارجي نيز
نيست؛ با اين حال تنها بر شيء معين خاص صدق ميكند .وجود عقلي در مرتبهاي
بالاتر بر كثير نيز صدق ميكند .قول به مراتب سهگانه علم هماهنگ با قول به مراتب

سهگانه هستي اخذ شده است )صدرالمتألهين ،١٣٦٠ ،ص .(٣٢٤حل مسائل معرفتشناسي
بر اساس تحليلهاي هستيشناختي -هستيشناسي عالم خارج ،نه هستيشناسي

معرفت -يكي از ويژگيهاي معرفتشناسي فلسفي مشايي ،اشراقي و متعاليه است؛ اما

١٢٥

اين پژوهش به جهات متعدد از چنين رأيي فاصله گرفته است .در مبناي نوشتار حاضر،

اساس ًا قوه مدركهاي جز قلب پذيرفته نشده است تا مراتبي براي ادراكات تعريف شود؛
مشروط به وجود ماده نيست؛ بلكه مشروط به تأثر گيرندههاي حسي از واسطه ميان
شيء محسوس و اين گيرندهها در حين تأثر است .همچنين ادراك حسي مسبوق به يك

ادراك غيرحسي پيشين است ،بيآنكه ملازم با تنزل مرتبه معرفت انگاشته شود .چنانكه
آمد ،چه مفهوم شخصي و چه مفهوم فراگير ،هر دو با تجريد به دست ميآيند .اين دو

تجريد تفاوتي اساسي ندارند تا لازم آيد يكي را كار خيال و دومي را كار عقل بشماريم.
همچنين مشكل به نظر ميرسد خيال را در كنار حس و عقل ،جزو قواي ادراكي قرار

دهيم .ادراكات حسي و عقلي آينه واقعاند .به همين جهت حس و عقل ،خودشان در

حين ادراك ،يعني درحاليكه شخص متوجه واقع است ،مغفول واقع ميشوند و اگر در
همان حين ادراك حسي يا عقلي بخواهد متوجه خو ِد حس يا عقل شود ،التفات دومي
لازم خواهد داشت ،درحاليكه صور متخيله آينهوار نيستند؛ حتي اگر بپذيريم كه خيال
متصل از عالم مثال )خيال منفصل( متأثر شده و صوري را ،مثل ًا در رؤيا ،دريافت

ميكند .صور خيالي كه هر شخصي در ذهنش ميگذراند ،هيچگونه حكايتگري آينهوار
نسبت به غير خود ندارند .صوري را كه خيال از عالم مثال دريافت ميكند ـ بر فرض

پذيرش عالم مثال ـ آينهوار نيستند ،حتي اگر حكايت داشته باشند؛ مثلاً اگر كسي در

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

اما بدون برگشت به اين مبنا نيز ميتوان اين رأي را نقد كرد .صورت حسي اساس ًا

خواب آب صافي را ببيند ،مشاهَد خيال او آينه چيزي در عالم مثال نيست ،هرچند
حكايت از معنايي ،مثل ًا علم ،از آن عالم بكند.

ج( اعتبار ادراكات حسي
قطبالدّين رازي اقسام بديهيات را با اين گزاره آغاز ميكند» :حكمكننده صدق گزارهها
١٢٦

يا عقل است يا حس است يا مركب از آن دو« )رازي ،١٣٨٤ ،ص ،(٥٨٤سپس در اوليات
و فطريات حكم به صدق را در شأن عقل و در مشاهَدات حكم به صدق را در شأن

حس ميبيند و در متواترات و مجرّبات هر دوي عقل و حس را در حكم به صدق
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دخيل ميشمارد؛ اما عمده فلاسفه و اهل منطق بر آناند ادراك حسي ،في ح ّد نفسه،

فقط صورتبرداري از اعيان طبيعي است و نه چيزي بيشتر؛ يعني هرگونه تصديق در
شأن عقل است ،اگرچه حس واسطه حكم عقل به صدق گزاره باشد؛ براي نمونه

مرحوم مظفر مشاهَدات را چنين تعريف ميكند» :گزارههايي كه عقل با واسطه حس

به آنها حكم ميكند و تصور طرفين همراه نسبت براي آنها كفايت نميكند« )مظفر،

 ،١٣٧٧ص (٢٩٣و آيتالله جوادي تصريح ميكند ،محصول حس هميشه مفرد بوده و

هيچگاه حس عهدهدار تصديق نميشود )جوادي آملي ،١٣٧٢ ،ص .(٢١٠اما به هر حال،
همگان پذيرفتهاند كه حس در تصديق عقل نسبت به برخي گزارهها واسطه است.

منطقدانان در كتاب برهان در بيان اقسام بديهيات ،حسّيات را يكي از اقسام آن

شمردهاند .در كتابهاي منطق ،بديهيات را شش قسم دانستهاند كه يك قسم آن
مشاهَدات است .آنان مشاهَدات را به دو دسته تقسيم ميكنند :گزارههايي كه اذعان به
آنها به حس ظاهر وابسته است كه حسّيات نام دارند و گزارههايي كه اذعان به آنها به

حس باطن وابسته است كه وجدانيات خوانده ميشوند )مظفر ،١٣٧٧ ،ص .(٢٩٣براي هر
كدام از حسّيات و وجدانيات نيز مثالهايي در اين كتابها آمده است؛ اما برخي از اين

مثالها ناپذيرفتني هستند؛ مانند »سيب خوشبوست« )شهابي ،١٣٦١ ،ص(٢٦٠؛ اين

درحالياست كه مثال درست براي حسيات قطع ًا گزاره كلّي نميتواند باشد .در مثال

حس باطن نيز دو گونه مثال ذكر شده است؛ يك مثال ادراك ترس ،خشم و لذت است
و مثال ديگر ادراك تشنگي ،گرسنگي ،درد و بيماري است )شهرزوري ،١٣٨٣ ،ص/٣٧١

دغيم ،٢٠٠١ ،ص /٨٥٨طوسي ،١٤٠٥ ،صص ١٢و  .(١٥٥قطع ًا اين دو گونه مثال از يك
سنخ نيستند .ابزار احساس گرسنگي ،تشنگي درد و مانند آنها همچون ادراك ديدنيها و

شنيدنيها با گيرندههاي حسي است؛ درحاليكه ادراك ترس ،خشم و لذّت ادراكي از
سنخ ديگر است .شايد به همين جهت است كه مرحوم ملكشاهي مشاهَدات را به سه

بخش تقسيم ميكند .١» :آنكه حس ظاهر واسطه براي جزم به حكم شود .٢ .آنكه حس

١٢٧

باطن عقل را در يقين به حكم ياري كند .٣ .آنكه نفس بدون بهكارگرفتن آلتي جزم به

حكم و يقين به آن را موجب شود« )ملكشاهي١٣٦٧ ،ب ،ص .(٤٢٢-٤٢١اما بخش سوم
ندارد .درواقع آگاهي انسان به وضع نفساني خودش ناشي از حضور حالات نفساني در
نفس است؛ بنابراين نميتوان قسم سوم و دو قسم اول را ذيل يك گونه با عنوان
»مشاهَدات« قرار داد .به هر حال ،با توجه به اين نكات ،اعتبار ادراك حسي ،هم در

ادراك مفردات حسي و هم در وساطت حس در تصديق عقل ،بايد بررسي شود.

آيتالله جوادي مينويسد:

حس پس از يك سري كارهاي فيزيكي ،دريافت خود را تحويل ذهن ميدهد

و ذهن به آنچه كه از طريق حس دريافته ،جزم پيدا ميكند؛ ليكن ذهن در

امانتي كه از حس دريافت داشته ،تصرّف كرده و برخي از قيود آن را اعتبار
نميكند؛ مثل ًا ستارهاي را كه از دور به صورتي كوچك مشاهده كرده است،

بدون لحاظ فاصله ستاره از زمين ،همان محسوس را مورد توجه قرار داده و

ميگويد ستاره كوچك است و حال آنكه اگر تمام قيودي كه حس همراه خود
دارد ،مورد توجه ذهن باشد ،گفته ميشود :ستاره از فاصله دور كوچك ديده

ميشود نه اينكه ستاره فينفسه كوچك باشد؛ بنابراين حكم و تصديق خطا
نتيجه دخالت نابجاي ذهن است نه حس )جوادي آملي ،١٣٧٢ ،ص.(٢١٠

مراد ايشان اين نيست كه در حس خطا نيست ،بلكه وي بر آن است كه خطا و

ماهيت ادراك حسي و اعتبار آن از منظر حكمت عقلاني وحياني

تفاوت اساسي با دو بخش اول دارد و ميان دو بخش اول نيز فارق علمي اساسي وجود

صواب در كار حس راه ندارد )همان ،ص(٢١٠؛ اما به نظر ميرسد كار از اين پيچيدهتر
باشد .در حواس نقص و بيماري راه دارد؛ مثل ًا نابينايي ،ناشنوايي ،فقدان حس بويايي يا
چشايي يا حتي فقدان لامسه يا احساس درد از نقصهاي كامل در قواي حسّياند.

برخي نقصها نيز نقص جزئياند؛ مانند كوررنگي ،دوربيني ،نزديكبيني و كژبيني در

حس بينايي .بعضي بيماريها نيز مانع موقت يا دائمي در كارايي حس ايجاد ميكنند.
١٢٨

در اينجا ادعايي مهم شده است :نقصبودن كوررنگي؛ اما آيا كوررنگي نقص در

حس بينايي است؟ با چه معياري نقص شمرده ميشود؟ شايد ديد ديگران خطا بوده و
كوررنگ درست ميبيند .ممكن است كسي ديد اكثريت را معيار به شمار آورد؛ اما
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روشن است كه چنين معياري براي معرفتشناسي حقيقتگرا معيار مناسبي نيست.

معيار مناسب براي سلامت گيرندههاي حسي بيشينه توان تفكيك پديدههاي طبيعي
است .كوررنگي به اين جهت نقص شمرده ميشود كه نوع خاص يا انواعي از طول
موج نور را نميتواند از باقي تفكيك كند؛ مثل ًا در سبزكوري ،گيرندههاي عصب بينايي

نسبت به رنگ سبز حساسيت نشان نميدهند و در اختلال سبزبيني تشخيص دو رنگ
قرمز و سبز به علت كاهش حساسيت گيرندههاي رنگ سبز دشوار ميشود .در
كوررنگي كامل ،قوه بينايي اساساً نميتواند حساسيتي به رنگ نشان دهد و تنها غلظت

رنگ را در طيفي از سفيد تا سياه ميبيند؛ اما چون چشم عادي ميتواند طيف قرمز را از
سبز و آن دو را از آبي و ...تفكيك كند و در جهان واقعي اين طيفها با هم متفاوتاند،
پس چشم عادي سالم است و كوررنگي نقص به شمار ميرود؛ اما اگر موضوع ادراكات
حسي جز با كمك حواس قابل شناخت نيست ،پس داوري ميان حس سالم و معيوب
يا بايد به خود حس ارجاع داده شود يا راهي ديگر به واقع باشد .به اين معضل در
سطور آينده باز ميگرديم.

معضل ديگري كه فيلسوفان علم غربي بر آن تمركز كردهاند ،وابستگي ادراك حسي

به پيشفرضهاي مُدرِك است؛ به تعبير دقيق هنگامي كه مشاهدهگراني چند به تصوير،

ابزار ،تيغه شيشهاي ميكروسكوپ يا هر چيز ديگري نگاه ميكنند ،به يك معنا همه آنها

با همان چيز مواجهاند و به همان چيز نگاه ميكنند و بنابراين به تعبيري ،همان چيز را
»ميبينند«؛ لكن نميتوان نتيجه گرفت كه آنان تجارب ادراكي همانند دارند )چالمرز،

 ،١٣٧٤ص.(٤٠

بايد دقت شود كه در متون مربوط به فلسفه علم ،واژه »مشاهده« به معناي ادراك با

هر يك از حواس است و نه فقط با چشم .وابستگي ادراك حسي بر پيشفرض را در
دو مرحله بايد ديد .مرحله اول وابستگي خود ادراك حسي بر پيشفرض است و

مرحله دوم وابستگي مفهوم شخصي منتزع از آن بر پيشفرض است كه موضوع

١٢٩

گزارههاي به اصطلاح مشاهدتي است .چنانكه بهاجمال اشاره شد ،اين مفهوم ممكن

است بر پيشفرض استوار باشد و در ادامه تفصيل بيشتري در اين مورد خواهد آمد .اما
ميكنند.
در آزمايش نخست مجموعهاي كارت با نقشهاي هماهنگ پشت سر هم به افرادي

نشان داده ميشود؛ اما چند كارت ناهماهنگ نيز در ميان آنها گذاشته ميشود .بسياري
افراد متوجه هيچ ناهماهنگي نميشوند و برخي تنها اظهار ميكنند كه ناهماهنگياي
وجود داشت .تنها تعداد اندكي متوجه كارت ناهماهنگ ميشوند؛ اما وقتي كه به آنان

گفته ميشود چند كارت غيرمعمول در ميان اين كارتها وجود دارد ،بهراحتي آنها

شناسايي ميشوند» :تغيير در آگاهي و انتظارات اينان مقارن شد با تغيير در آنچه
ميديدند ،اگرچه آنها هنوز همان اشياي فيزيكي را مي نگريستند« )همان ،ص .(٣٧در

آزمايش دوم تعدادي افراد به يك باجه مراجعه ميكنند .متصدي باجه براي آوردن يك
فرم به زير باجه ميرود ،اما فرد ديگري آن فرم را بالا ميآورد .بسياري از افراد متوجه
چيزي نميشود .برخي افراد تنها متوجه وجود يك تغيير ميشوند؛ اما نميفهمند چه

چيزي اتفاق افتاده است و تنها افراد معدودي متوجه تغيير متصدي باجه ميشوند .در
اين موارد ،اين فرض كه تصوير روي شبكيهچشم افراد متفاوت نشده است ،فرضي
نيست كه بتوان از آن دفاع كرد .نتيجهاي كه از اينگونه آزمايشها گرفته ميشود ،اين
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فلاسفه علم به مثالهايي براي نشاندادن وجود پيشفرض در ادراك حسي اشاره

است كه »آنچه يك مشاهدهگر ميبيند ،به عبارت ديگر ،تجربه بصرياي كه مشاهدهگر
هنگام نگاهكردن به شيء دارد ،تا حدودي به تجارب گذشته وي ،معرفت وي و

انتظارات وي بستگي دارد« )همان ،ص .(٣٦آنان همچنين به اين نكته اشاره ميكنند كه
دانشجوي مبتدي پزشكي نميتواند در عكس راديولوژي چيز مهمي ببيند؛ اما بهتدريج

كه تبحّر بيشتري يافت ،جزئيات بيشتر در آن برايش آشكار ميشود .به علاوه فردي كه
١٣٠

سالياني نابينا بوده ،سپس درمان شده است ،نميتواند از حس بينايياش چونان مردم

عادي بهره ببرد و نيازمند آموزش براي ديد ِن درست و كامل است.

اگر تحليل فيلسوفان علم از اين آزمايشها و مشاهدات درست باشد ،در اين
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صورت از بداهت حسيات نميتوان سخن گفت .البته به نظر ميآيد ادعاي بداهت
حسيات وابسته به تحليل ادراك حسي بر پايه طبيعيات قديم است كه پيشتر نقد شد؛
اما از سوي ديگر نسبيگرايي و شكاكيت در ارزش ادراك حسي نيز معضلات جدي به
همراه دارد .شناخت طبيعت و تكثّر معلومات بشر تا ح ّد زيادي وابسته به حواس و

ادراك حسي است .به همين جهت بدون دفاع از ارزش ادراكات حسي ،از
حقيقتگرايي نميتوان دفاع كرد.

نسبيانگاري و شكاكيت در ادراكات حسي ،جدا از معضلات معرفتشناختي ،در

اوليات معرفت ديني نيز ايجاد مشكل ميكند؛ براي نمونه بدون اعتبار معرفتشناختي
مشاهده ،هرگز نميتوان يقين كرد كه شخص حضرت محمد بن عبداللّه  وجود

داشته است .همچنين با اين مبنا چگونه ميتوان يقين كرد خطوط قرآن كريم ،چنانكه
هست ،مشاهده شده و درست ديده شده و قرائت شده است؟ علاوه بر اينها اگر
مشاهده بياعتبار است ،چرا خداوند گوش و چشم را مسئول ميداند و از آنها انتظار
ص َر َو
ك بِهِ ِعلْ ٌم إِ َّن السَّمْ َع َو الْبَ َ
ف ما لَيْسَ َل َ
علم و كشف واقع دارد و ميفرمايد» :وَ لاتَ ْق ُ
سئُولاً :از چيزي كه به آن علم نداري پيروي مكن ،همانا
ل أُولئِكَ كا َن عَنْ ُه َم ْ
ا ْلفُوءا َد ُك ُّ
گوش و چشم و دل ،همه از آن بازخواست ميشوند )اسراء.(٣٦ :

س ْمعُ َعمَّا سَمِعَ َو الْبَصَ ُر عَمَّا َنظَ َر
س َأ ُل ال َّ
امام صادق  در ذيل اين آيه ميفرمايدُ » :ي ْ

إِلَيْ ِه َو الْ ُفؤَا ُد عَ ّمَا عَ َق َد َعلَيْ ِه :از گوش از آنچه شنيده و از چشم از آنچه نگريسته و از دل
از آنچه به آن گره خورده ،پرسيده ميشود )كليني ،١٤٠٧ ،ج ،٢ص .(٣٧اگرچه قول به

اعتبار معرفتشناختي مشاهده با مشكلاتي نظري همراه است ،اما راه حل اين مشكلات
پاككردن صورت مسئله نيست.

فيلسوفان علم غربي به پيچيدگيهاي ادراك حسي توجه داشتهاند و بهسادگي به

بداهت آن حكم نكردهاند؛ اما به جهت مشكلاتي در انسانشناسي نتوانستهاند از ورطه

نسبيگرايي و شكاكيت راه نجاتي بيابند و در آن سقوط كردهاند .بدن انسان از مادّه

١٣١

طبيعي درست شده است؛ اما زماني آفرينش آن تمام شد كه روحي از جنسي غير از اين

مادّه طبيعي در بدن طبيعي دميده شد )فعل ًا مهم نيست كه روح -به اصطلاح فلسفي-
ت فِي ِه مِن ّرُوحِي
خ ُ
ن * َف ِإذَا َسوَّيْ ُت ُه َو نَفَ ْ
شرًا ّمِن طِي ٍ
ق بَ َ
ك ِللْمَلائكَ ِة إِنىّ خَا ِل ُ
إِ ْذ قَا َل رَبُّ َ
جدِينَ :و آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت همانا من آفريننده بشرم از
فَقَعُو ْا لَ ُه سَا ِ
گِل ،پس هنگامي كه آن را سامان دادم و در آن از روح خودم دميدم ،پس براي او

سجدهكنان در افتيد )ص (٧٢-٧١ :و اين نكتهاي است كه فيلسوف غربي در انسانشناسي
خود به آن توجه ندارد؛ بنابراين وقتي در تبيين فيزيكي فرايند ادراك دچار مشكل

ميشود ،تبر به ريشه آن ميزند.

براي نمونه به ديدگاه پوپر در باب ماهيت ادراك حسي اشاره ميشود .پوپر تصريح

ميكند گزاره »در اينجا يك ليوان آب است« نميتواند با هيچ تجربه مشاهدتي تأييد
شود و ارجاع اين نحوه گزارهها به تجربه ادراكي را روانشناسيگرايي
) (Mpsychologisمينامد؛ زيرا گزارهها تنها از گزارهها حاصل ميشوند .او به جاي
مفهوم مشاهده ،مفهوم مشاهدهپذيري را به كار ميبرد تا مسئله را از روانشناسي به

فضاي بينالاذهاني ارتقاء دهد و البته اين مدعا مستلزم تجديدپذيري مشاهده است.
وقتي كه مفهوم مشاهده كنار ميرود ،او ناچار است پذيرش گزاره پايه را به تصميم

ارجاع دهد .پوپر مينويسد:
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مجرد باشد؛ بلكه در اينجا اين نكته مهم است كه روح از جنس ماده فيزيكي نباشد(َ » :و

هر توصيف از نامهايي )يا نمادهايي ،يا ايدههايي( كلي بهره ميبرد؛ هر

جملهاي ويژگيهاي يك نظريه ،يك فرضيه را دارد .اين جمله كه »در اينجا
يك ليوان آب است« نميتواند با هيچ تجربه مشاهدتي تصديق شود؛ زيرا
كليهايي كه در آن ديده ميشوند ،نميتوانند با هيچ تجربه ادراكي خاصي

مرتبط باشند )يك »تجربه بيواسطه« فقط يك بار »داده بيواسطه« است؛ آن

١٣٢

يكتاست(؛ براي نمونه ما با واژه »ليوان« يك جسم فيزيكي با رفتار شبه قانوني

معيني را مشخص ميكنيم و با كلمه »آب« نيز چنين ميكنيم .كليها را نميتوان

به طبقههاي تجربهها تحويل كرد؛ نميتوان آنها را »شكل داد« ) Popper,

.(Karl, ٢٠٠٥, p.٧٦
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روشن است پوپر تنها كليها را ميبيند و متوجه آن نيست كه حتي واژه »اينجا« نيز

بر موضوع اشاره خود ،به نحو مطلق اشاره دارد؛ بنابراين اگرچه پوپر به گونهاي به

تفاوت ميان ادراك حسي و گزاره مشاهدتي توجه داشته است ،اما نميتواند هيچ نسبتي
ميان آن دو برقرار كند .درواقع وي برقراري اين نسبت را با عنوان روانشناسيگري
طرد ميكند :اين نظر كه علوم تجربي به ادراكات حسي قابل تحويل بوده و بنابراين به
ي برتر از چون و چرا پذيرفته شده
تجربهها قابل تحويلاند ،نزد بسياري به عنوان بديه ِ

است؛ اما اين نظر با منطق استقرايي سرپا مانده يا فرو ميافتد و اين منطق پيشتر ر ّد
شده است .من در پي انكار اين رگه از حقيقت در اين ديدگاه نيستم كه رياضيات و

منطق بر تفكر و علوم واقعي » «Factual sciencesبر ادراكات حسي بنا شدهاند؛ اما

آنچه در اين ديدگاه وجود دارد ،نسبت چنداني با مشكله معرفتشناختي ندارد و
درواقع به سختي مسئلهاي از معرفتشناسي ميتوان يافت كه به اندازهاي كه مشكله

بنيان جملههاي تجربي ) (Scientific statementاز خلط روانشناسي با منطق آسيب

 كجنويسيها ،پرانتزها و گيومهها از پوپر است.

ديده باشد ).(Ibid, pp.٧٤-٧٥



پوپر درنهايت به اين نتيجه ميرسد كه پذيرش جملههاي پايه بر تصميم استوار

است» :جملههاي پايه به عنوان نتيجه يك تصميم يا يك توافق پذيرفته ميشوند و از
اين حيث آنها قراردادند« ).(Ibid, p.٨٨

استروكر در نقد اين قراردادگرايي پوپر مينويسد :هرگونه ترديد در مورد صدق

گزارههاي شخصيه كه مضمون آنها »بديهي« تلقي ميشود ،فاقد ارزش است ،مگر اينكه
واقعاً به چنان مشاهداتي بدگمان باشيم .اين يك واقعيت ساده است كه گزارههاي

١٣٣

شخصيه بر مبناي بداهت ادراك حسي پذيرفته شدهاند و به سبب همين بداهت ،نه تنها

»انگيخته« ) (Motivatedشدهاند -چنانكه پوپر گاهي بيان ميكند -بلكه حتي موجهاند؛

كاملاً با كفايت تلقي ميشود و استدلال ديگري نميتوان طرح كرد .سخنگفتن از
»قرارداد« در اين موقعيت ،آن هم فقط با اين استدلال كه ساختار قياس منطقي را ندارد

و دو جمله مورد استشهاد ،ربط منطقي به يكديگر ندارند ،مضحك است .با اين همه
وقتي پوپر در اين خصوص از »قرارداد« يا حتي از »تصميم« سخن ميگويد ،نه تنها از

بافت موقعيتي كه در آن از چنين جملهاي صحبت شده است و شايد ،حتي به آن حمله

شده است ،تغافل ميكند ،بلكه از اين حقيقت شناختشناسانه نيز چشم ميپوشد كه

امكانهاي ديگري براي مشروعيت گزارهها ،غير از استنتاجهاي منطقي وجود دارد...؛
چون پوپر از يك طرف -به خطا -فرض ميكند ادراكات صرف ًا به منزله رخدادهاي

روانشناختي فردياند و از طرف ديگر ميپندارد گزارهها فقط با واژههاي كلي همراهاند
و نيز چون كامل ًا از عين مُدرَك چشمپوشي ميكند ،در فهم ساختار التفاتي

) (Estructur intentionalادراك شكست ميخورد .پوپر با جداكردن ادراك و گزاره
 در مجامع علمي ما اصطلاح »علوم حقيقي« در برابر »علوم اعتباري« به كار ميرود .در اينجا اصطلاح

» «Factual sciencesبه علوم واقعي ترجمه شد ،نه به علوم حقيقي؛ زيرا اصطلاح علوم حقيقي شامل
فلسفه ،رياضي و منطق نيز ميشود؛ درحاليكه » «Factual sciencesتنها شامل علوم تجربي ميشود.
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براي نمونه در مثال مشهور پوپر »اينجا يك ليوان آب است« استدلا ِل »من آن را ميبينم«

ادراكي از يكديگر ،البته قادر به يافتن رابطه مشروعي بين آنها نيست؛ لذا ناچار است
قراردادها را جانشين عدم ارتباط منطقي زبان و ادراك سازد )ر.ك :استروكر،١٣٨٠ ،

ص.(٢٣٨-٢١٣

اعتراض استروكر در مبناي حقيقتگرايي پذيرفتني است؛ هرچند تحليل اعتراض در

اين ديدگاه متفاوت با ديدگاه استروكر است .تنها راه براي توجيه يك گزاره علمي،
١٣٤

استنتاج منطقي نيست و واقع ًا براي توجيه »در اينجا يك ليوان آب است« استدلال »من

آن را ميبينم« كفايت كافي دارد .استروكر تحليل نميكند كه چرا اين استدلال كافي

است؛ اما به نظر ميآيد با اين تحليل كه »ميبينم« از شئون »من« است ،نه از شئون
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چشم يا قوه بينايي بتوان به كفايت اين استدلال حكم كرد .حس بينايي بيننده نيست،

بلكه تنها ابزاري براي ديدن است؛ بييننده »من« هستم كه آن ليوان آب را ميبينم يا
ميتوان گفت» :تصميم گرفتهام« »آن ليوان آب« را ببينم .نظريه »مسبوقيت ادراك اجمالي
قلب بر ادراك حسي« ميتواند دقيقاً نشان دهد كه »ميبينم« از شئون انسان شناساگر

است .اما اين نظريه چيست؟

س
حوَا ِّ
س لِ ْل َ
در روايتي امام صادق  در مناظره با طبيبي حسگرا ميفرمايد» :لَ ْي َ

دَلَا َل ٌة عَلَي ا ْلأَشْيَا ِء َو لَا فِيهَا َم ْع ِر َف ٌة ِإ ّلَا بِالْ َقلْبِ؛ َفإِنَّ ُه َدلِيلُهَا َو ُمعَ ِّرفُهَا ا ْلأَشْيَا َء الَّتِي َتدَّعِي أَ َّن
ب لَا َيعْ ِرفُهَا ِإ ّلَا بِهَا :حواس دلالتي بر اشيا ندارند و در آنها شناختي جز با قلب
ا ْلقَلْ َ
نيست؛ چراكه آن راهنماي حس بوده و شناساگر اشيا به اوست ،همان كه تو ادعا داري
قلب جز با آن نميتواند بشناسد )مجلسي ،١٤٠٣ ،ج ،٣ص.(١٥٩

امام  در اينجا اين نكته را مطرح ميكند كه قلب اشيا را به حس معرفي ميكند نه

اينكه حس اشيا را شناخته و به قلب معرفي نمايد .اگر قلب اشيا را به حس ميشناساند،

پس لابد پيش از ادراك حسي دركي از آن اشيا دارد .بر اين اساس انسان شناساگر
دركي پيشيني از شيء دارد و پس از اين شناخت است كه حواس خود را ميتواند به

آن متوجه نمايد .مراد اين نيست كه مثل ًا تا قلب چيزي را به چشم معرفي نكند ،نور
اعصاب چشم را متأثر نميكند .حواس تنها اندام خارجي يا اعصاب گيرنده نيستند،

بلكه هر يك از حواس از اندام خارجي و اعصاب گيرنده تا پردازشگرهاي مغزي
امتداد دارند .دريافتهاي هر يك از گيرندههاي حسي طي مسير تا ايجاد يك تصوير

حسي در قلب ،در بخش پردازش ،آرايش و پيرايش ميشوند .از روايت يادشده چنين

برداشت ميشود كه ادراك قلب ،پيش از اين پردازش است .تا زماني كه چنين پردازشي
صورت نگيرد ،هرگز ادراك حسي حاصل نخواهد شد .تأثر گيرندههاي عصبي از امر

خارجي از قلب مستقل بوده و تنها وابسته به تأثير شيء خارجي بر آنهاست و روشن

است كه روايت ناظر به اين مقام نيست؛ اما با صرف تأثر گيرندههاي عصبي از امور
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خارجي مشاهده تحقق نمييابد.

توضيح نكتهاي در باب مفهوم »قلب« لازم است .برخي احتمال دادهاند قلب در اين

آيات و روايات نشانه روشني بر اين ادعا ديده نميشود ،هرچند جايگاهش روح است.
از مجموعه كاربردهاي واژه قلب در آيات و روايات چنين بر ميآيد كه قلب دو
كارويژه اساسي دارد .١ :مركزيت عواطف و احساسات؛  .٢مركزيت ادراكات .قلب
همارز با عقل يا ذهن ،به اصطلاح فلسفي ،نيز نيست ،گرچه كاركردهاي ادراكي آن را

دارد .به هر حال اگر مقيد به ادبيات وحياني باشيم ،ناچاريم در اغلب موارد به جاي
اصطلاح »ذهن« ،واژه »قلب« را به كار بگيريم.

وقتي از ادراك پيشيني نسبت به حس سخن گفته ميشود ،مراد معناي كانتي ادراك

پيشيني نيست .اين ادراك حاصل توجه و التفات به واقع است؛ اما نه التفاتي حسي،
بلكه التفات بيواسطه قلب به طبيعت .از حيث هستيشناختي اين معرفت را ميتوان
چنين تبيين كرد كه انسان به محض استقرار در عالم طبيعت داراي ِنسَب و روابطي با
طبيعت ميشود .او با التفات به اين نسب و روابط ميتواند معرفتي اجمالي به طبيعت

بيابد .اين التفات با اراده تفصيل مييابد؛ بنابراين در مرتبه بعد او ميتواند با التفات به

يك شيء خاص از طبيعت اين التفات خود را تفصيل دهد و سپس با متوجهساختن
حواس خود به آن معرفت خود را تفصيل بيشتري دهد؛ بنابراين فاصله اين بيان از
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موارد ،همان روح است؛ اما به نظر نميرسد چنين باشد و از موارد كاربرد قلب در

معرفت پيشيني از مقولات كانتي و نيز از معرفت پيشيني دكارتي كامل ًا روشن است.
پذيرش چنين رأيي بر تعبد به روايت استوار نيست ،بلكه مؤيِدهاي معرفتي زيادي

بر آن وجود دارد .جالب است كه آزمايشهاي فرضي يا واقعي را كه فيلسوفان علم
غربي براي نشاندادن مسبوقيت نظريه يا انتظار بر ادراك حسي طرح كردهاند ،ميتوان
به عنوان مؤيد اين نظريه تفسير كرد .اگر شناساگر دركي پيشيني از شيء نداشته باشد،
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چگونه ميتواند انتظارات خود را در ابداع صورت حسي دخالت دهد؟ اين نكته روشن

است كه دخالت نظريه يا انتظار در ادراك حسي بايد پيش از آن باشد نه پس از آن؛ به
تعبير ديگر شناساگر پيش از بهكارگيري حواس ،روشن ميكند كه كدام حس را و در
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چه جهتي بايد به كار گيرد.

مؤيد ديگر اين رأي آن است كه با اينكه نوع مُدرَكاتِ هر يك از حواس ،به كلي با
مُدرَكات ديگر حواس متباين است ،اما وقتي شناساگر چيزي را ميبيند ،سپس لمس
ميكند ،سپس بر ميدارد و سنگينياش را احساس ميكند ،سپس بو ميكشد و ،...بدون

اشكال متوجه است كه شئون مختلف يك چيز را حس كرده است ،نه چند چيز را .بر
اين اساس ادراكات حسي از شئون متنوع چيزي مشخص بايد در ذيل يك ادراك

پيشيني از همان چيز قرار داشته باشند تا بر اساس آن حكم به وحدت شده و هر يك از
حواس مختلف به درك شأني از شئون آن به كار گرفته شوند .مؤيد سوم اين رأي

ادراك وحدت امر ادراكشده در گذر زمان است .وقتي كه چشم يك شيء را ميبيند،
صورت بصري تشكيلشده كامل ًا وابسته به مكان و زمان است .صورت حسي در يك

لحظه ،غير از صورت حسي تشكيل شده در لحظه ديگر است؛ اما قلب -به تعبير
فلاسفه ذهن( بدون ترديد حكم به وحدت شيء مد َرك ميكند؛ بنابراين لازم است
ادراكي قبل از ادراك حسي از همان شيء متشخص وجود داشته باشد .مؤيد چهار ِم اين

رأى ،حك ِم قلب به خطاي حسي است .در بسياري از موارد ،قلب بهدرستي حكم به
ك قلب از عال ِم طبيعت ،حواس بود ،راهي بر
خطاي حسي ميكند .اگر تنها را ِه ادرا ِ

حكم به خطاي حسي نبود و اساس ًا خطاي حسي بيمعنا ميشد .شايد گفته شود كه

شناساگر با تجربهاي كه از پيش دارد ،چنين حكمي ميكند؛ اما اين رأي نميتواند
ت موضو ِع ادراك« حكم كند و
درست باشد؛ زيرا به هر حال او به نياز دارد »به وحد ِ

اين كار حس نيست و قلب نيز بدون آگاهي از طبيعت نميتواند چنين حكمي داشته
باشد .علاوه بر اينكه خطابيني كار مدام حس است؛ براي نمونه چشم بهندرت به يك
ورق مستطيل شكل از زاويهاي مينگرد كه مستطيل ديده شود و غالب ًا آن را به صورت

متوازيالاضلاع يا حتي چهارضلعي غيرمنتظم با اضلاع منحني در فضاي سهبعدي
ميبيند؛ اما شناسا هرگز شك نميكند كه اندازه زوايهها چنان نيست كه او ديده است.
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چنين حكمي بدون وجود ادراكي ديگر از آن ورق ممكن نيست .درنهايت داوري ميان

حس سالم و معيوب را نميتوان به خود حس ارجاع داد؛ بنابراين راهي ديگر بايد به
ازاينرو قلب ،پيش از حواس متوجه اشياي طبيعي ميشود و اين التفات ،علمي بسيط
براي شناساگر ايجاد ميكند.

شايد اين پرسش پيش آيد كه اگر قلب پيش از حواس متوجه اشيا ميشود ،كاركرد

حواس و متوجهساختن آنها به يك شيء چيست؟ شناساگر يك يا چند حس خود را با

اراده متوجه چيزي از طبيعت ميكند كه پيشتر علمي بسيط به آن داشت و از آن
صورت حسي برداشت ميكند .كاركر ِد متوجهساختن گيرندههاي حسي به يك شيء

طبيعي ،به تعبير ديگر ،كاركر ِد حواس ،تعميق و توسعه التفات قلب به آن شيء است؛
بنابراين امكان التفات نقادانه به كار حس براي قلب وجود دارد .قلب نيز با التفاتي

نقادانه آوردههاي حسي ميسنجد و بهتدريج ،در طول زمان ،بهرهوري از گيرندههاي
حسي را افزايش ميدهد و مثل ًا طول ميكشد تا عمق را از آورده گيرندههاي حسي در
يابد .به تعبير ديگر التفات قلب به واقع ،ذومراتب و رو به تكامل است؛ يعني هر التفاتي

زمينهاي براي التفات عميقتر و موسعتر بعدي شده و باز التفات بعدي زمينهاي براي
التفات عميقتر و موسعتر بعدي ميشود .نتيجه اين مطلب ،لزوم يادگيري روش استفاده

از حواس است .يك دانشجوي پزشكي نميتواند در همان روز اول چيزي را در عكس
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واقع باشد تا چنين داوري ممكن باشد .اين راه همان التفات پيش از ادراك حسي است؛

راديولوژي ببيند كه پس از آموزشهاي لازم ميبيند و نابينايي كه بينايياش را به دست
آورده ،زمان لازم دارد تا ديدن را ياد بگيرد .بر اساس اين تحليل ،وابستگي ادراك حسي
به دانستههاي پيشين تلازمي با شكاكيت و نسبيانگاري ندارد.

نتيجهگيري
١٣٨

ادراك حسي ادراك امري طبيعي با واسطه اندام حسي در حين تأثير آن امر طبيعي بر
يكي از اندام حسي است و اين تأثير با يك واسطه انجام ميشود .اين ادراك به جهت

شدت وابستگي به زمان و مكان قابليت آن را ندارد كه جزئي از يك قضيه قرار گيرد.
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مفاهيم شخصي با تجريد از آن به دست ميآيند و مفاهيم كلي و سعي حاصل تجريد

مفاهيم شخصياند .ادراك حسي مسبوق به التفاتي اجمالي از شيء محسوس است و

اين ادراك مقوم اعتبار ادراك حسي است .اگرچه در هر مرحلهاي از ادراك حسي
امكان خطا وجود دارد ،اما اين ادراك اجمالي پيشين مبنايي براي نگرش انتقادي به اين
ادراك بوده و ميتواند مبناي ارزيابي تقريب به حقيقت باشد.

تحقيقات بعدي يكي از سه رويكرد زير را ميتوانند اخذ كنند:

 .١اگر مبنا و يافتههاي اين پژوهش را بپذيرند؛ اميد است در علوم مختلف به توسعه

نتايج آن بكوشند.

 .٢اگر يافتهها را قابل توجه بدانند ،اما استدلالهاي پژوهشگر را براي اين يافتهها

ناكافي بيابند ،اميد است كه در جهت تكميل و تتميم اين استدلالها بكوشند.

 .٣اگريافتهها را مخدوش بدانند ،اميد است با نقدي جدي به اصلاح اين خطا در

مسير حركت علم بكوشند .خدشه در اعتبار يافتهها در هر يك از سه يافته ممكن است؛
اما شايد بيشترين خدشه در تفكيك ادراك حسي و مفاهيم شخصي منتزع از ادراك
حسي و نيز در نحوه تحليل اين پژوهش از اعتبار ادراك حسي باشد.
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