
 

 
 

 روش تجربی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
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 چکیده
آهر منطق ارسطویی حس را، به عنووا  قططوش وو هر عو  عتوه، دن وم نر عاوم  اموم  میومع   یطو  

کن . جزم ه یطو   ق وز نر عم ه نربمر  موارن میمبه سکوت اخت مر میم ناق . عته حسی نر نیگ  اممی
عم ب ای کسب اعتبمر نر ق میو  بمیو  بوه وون ه نیگ  رهشمح هنۀ ق مس ه رهش ق مسی منحص  می

رهش ق مسی بماگ ناق   ووق . عته حسی ق ز ب ای دوسعش نامنش یط   خوون، نر مسو   کسوب اعتبومر، 
االدفمقی ه ... عبور کن  دم به جمیگوم  ه نر ای  مس   بمی  اا پل استط ا، قمع  رهی به سوی ق مس نارن 

رف ع دج به نس  یمب  ه اا نهل  س  قمقو  عّت   ه ف هر آ ، به عنوا  رهوی کمرآم  ه معتب  نر عتوم 
طب عی به کمر گ فته وون. اا نی گم  فتسوفش اسویمی، دن وم نر ایو   وورت اسو  کوه عتووم طب عوی 

واقن  به عنوا  عتومی متط  ه قمبل دک ه ب  خون ببملن  ه دمج عتووم حط طوی را بو  سو  ق نو . ایو  دمی
ونمسوی ارسوطویی، یعنوی یطو  ، را د سو ه کن  دم مس   رس    حس به غمیو  رهشمطمله دیش می

 کن .
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 مقدمه

بشر از آغاز هستی ناگزیر از ارتباط با جهان بیرون است و ارتباط با طبیعتت اتارن نیتز بته معنتای 
بتدیل حتواس در شتود  نشتب بتیحواس حاصل متی ۀادراک و علم به آن است، علمی که از دریچ

آن را زندگی بشر تا حّدی است که حکما معتشدند، هر کس حّسی را نداشته باشد؛ علم مربتوط بته 
هتای یک از علوم مربوطته را نتدارد  دانتایینخواهد داشت و هرکس فاقد تمامی حواس باشد، هیچ

ابزارهتا و  ۀآنهتا، نیازمنتد توستع ۀناشی از حواس، شروع علم به جهان عظیم طبیعت است و توستع
شن و هتای متتگیری از قتّوه عشالنتی و روشهای تولیدی آن است و عالم طبیعی ناگزیر از بهرهروش

دانان و فیلسوفان بوده و اکنون نیتز بته شناسی علم، از دیرباز مورد توّجه منطققابل اّتکا است  روش
ای مستشل و در عین حال مرتبط و وابسته به ستایر علتوم، در کنتار آنهتا مطتر. استت  عنوان شااه

هتای علمتی رادایمنظرّیتات و اتا ۀمرزهای دانب و ارائ ۀدانانی که درصدد توسعدانشمندان و طبیعی
 نیاز نبوده و نیستند شناسی بیشناسی فلسفی و روشجدید هستند، هرگز از علم

دانان مسلمان توسعه داده شد، تتا شناسی ارسطویی در علوم طبیعی که بعدها توسط منطقروش
شود، ورای انتشاداتی که مطر. شناسی مسلط در علوم طبیعی بود و تصور میهای متمادی روشقرن
بخشتی و یان بترای قتدرتیشود، هنوز هتم نکتات قابتل تتوجهی در آن فراآنت. آیتد  ارستطومی

هتای دهند؛ علم حّستی را از ایستتگاهاعتباربخشی بیشتر به حس، آن را به عشل و استدالل تکیه می
بترداری گذراننتد و از قتوانین عّلیتت و االّتفتاقی بهره، علم تجربی و علم قیاستی متیییعلم استشرا

ان بتازاوانی، تللیتل و یارستطوی ۀشتدشود، این مسیر طراحتیحاضر تالش می ۀکنند  در مشالمی
شود و امید است این گزارش تللیلی، اندیشتمندان را بته واکتاوی و دّقتت بیشتتر در نشتد و  یبررس

 شناسی ارسطویی ترغیب کند بررسی روش

 توجیه روش علوم طبیعی ارسطویی

د برای کسب علم از طبیعت به آن رجتوع کترد  در یت، بنابراین، باموضوع علوم طبیعی، طبیعت اس
 ( ذهن انسان 3( حواس انسان؛ 2( طبیعت؛ 1اند: لیاین فرایند، سه عنصر دا

ن یتمتفاوتی را نسبت به هر یتک از ا یهادگاهیدانان متعدد در طول تاریخ، دطبیعی فیلسوفان و
 اند مورد علم بشر به طبیعت و روش کسب آن رسیده ای درگانه ابراز داشته و به نتیجهعناصر سه

ذهتن و ه متفاوتی را نسبت به طبیعت، ادراک انسان و رابطت یاهدگاهیاگر آه حکمت اسالمی د
نوا با منطق ارسطویی، بته طتور کّلتی سته شناسی علوم طبیعی، سازگار و همعین دارد؛ اما در روش

 (:228، ص1318کند )صدرالدین شیرازی، روش را بیان می
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 داند؛الف( روش قیاسی که آن را مفید جزم و یشین می
 کند و مفید ظن و احتمال است؛ب( روش استشرایی که جزم و یشین ایجاد نمی

 کند احتمال می ۀن( روش تمثیلی که از استشرا ارزش معرفتی کمتری دارد و تنها افاد
شتود؛ س و روش قیاستی دانستته متیبه دلیل اینکه در منطق ارسطویی اون جزم و یشین در قیتا

هتا بته قیتاس گتر روشیبنابراین، ملوریت دستگاه روشی ارسطویی را قیاس شتکل داده استت و د
کنند و اعتبارشان نیز نسبت به قیاس ستنجیده شوند و اعتبار اود را از قیاس کسب میبازگردانده می

استتشرا و تمثیتل »مطلب اذعان دارد:  نیگر ارسطوییان، صراحتًا به ایشود  عالمه مظفر، مانند دمی
کنند که به قیاس تکیه داشته باشند  اس همه آیز سرانجام به قیاس منتهتی یشین می در صورتی افاده

 (   160، ص2، ن1389)مظفر، « شودمی
دهیم که با نظر بته علتوم بنابراین، ما نیز بر اساس اصول همین نظام، بلث را به نلوی ارائه می

 ها در مشایسه با قیاس مشخص باشد یگاه هر یک از روشطبیعی، جا
حکما روش قیاسی، سیر از کّلی به جزئتی استت؛ بنتابراین مبتادی قیتاس بایتد کّلتی  ۀبه عشید

باشند  اّما هنگام رجوع به طبیعت، ما با جزئّیات و افراد و اشخاص سروکار داریتم  در نتیجته بترای 
توان به آن مشّدمه کّلتی دستت عت، ابتدا باید دید آگونه میبه کار گرفتن قیاس هنگام رجوع به طبی

اّتکتا و یشینتی ای قابتلی بعد، با عبور مشّدمه کّلی از دستگاه قیاس، نتیجتهیافت؛ تا اینکه در مرحله
 حاصل شود  

شتوند؛ ها مواّدی که به طبیعت مربتوط متیدانیم که مواد قیاس هشت قسم است، در بین آنمی
 هستند  1شاهدات)ملسوسات( و مجّربات  این دو از اقسام یشینّیات و بدیهّیاتعبارتند از: م

تر از معنای رایج در اصطال. عام داشتته و تعریتف در منطق ارسطویی مشاهدات معنایی وسیع
-کنتد؛ بته آن حکتم متیآه بتا حتواس اتود درک متیشوند به قضایایی که عشل، به واسطۀ آنمی

طبیعت، ما با مشتاهدات ناشتی از حتواس بتاطن کتاری نتداریم و ( در علم به 122کند)همان،ص
ملّل بلث، مشاهدات ناشی از حواس ظاهر است  موضوع مشاهدات، جزئی و شخصی استت و 

آینتد؛ یعلم حاصل از مشاهده، علمی یشینی است و مشاهدات جزء مبادی یشینی قیاس به شتمار م

                                              
شوند  بدیهیات در مرحلة بعد به بدیهی و نظری تشسیم میشوند و یشین ااص نیز یشینیات در یک تشسیم ابتدایی به عام و ااص تشسیم می    1

 ( 120و119، ص1389شب قسم هستند که مشاهدات و مجّربات داال در آنها هستند  )مظفر، 
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یر دائمی و متغّیر بودن علم حّسی این است که حس کنند دائم نیست  دلیل غاّما یشینی که ایجاد می
شتود، ولتی تواند بگوید که این ملمول فعاًل )در زمان احساس( بر این موضوع، حمل متیتنها می

آیتد )مصتبا. اینکه آیا این ملمول ضرورِی موضوع و دائمی است یا ایر؟ از حس به دستت نمتی
 ( 263، ص1، ن1384یزدی، 

توانتد در جتای حسی به عنوان ماده، وارد دستگاه قیاس شود؛ اواًل، میحال اگر مشاهده و علم 
دهد نیز جزئی و شخصّیه است  در حالی که علوم طبیعتی در ای که میصغری بنشیند و ثانیًا، نتیجه

طبیعتت یتا بخشتی از آن تبیتین مناستبی ارائته دهتد   ۀای یافتن فرمولی کلی است که در مورد هم
 کند  ز تک مشاهده یا علم حسی، مشصود ما را برآورده نمیبنابراین، علم حاصل ا

دیگر قیاس، تجربیات یا مجربات است که قضایایی هستند که عشل در اثر تکرار مشتاهده  ۀماد
شود در نفس حکمی رسوخ کند که هیچ تردیتدی در کند  تکرار مشاهده موجب میبه آن حکم می

 ( 123، ص2، ن1389فر، آن راه ندارد، مانند هر آتشی گرم است )مظ
ّکتد ید إذکتارا بتکّررهتا فیتفیتکّرر فیا و أحکام تتبع مشاهدات مّنا یقضا یو أما المجّربات فه» تأ

ّّ فیال  یمنها عشتد قتو (؛ تجربّیتات قضتایا و احکتام ناشتی از 35، ص1315ستینا، )ابن« هیتشت
و بتر ایونتدی قتوی، کته دهنتد یشینی به دست می ۀمشاهدات مکّرر هستند که به واسطۀ تکرار نتیج

 کنند شکی در آن نیست، تأکید می
شتتود  مجربتتات، ماننتتد موضتتوع مجربتتات کّلتتی استتت و از مشتتاهدات متعتتدد حاصتتل متتی 

دان، علتم حاصتل از آن دگاه منطقیمشاهدات، از مبادی یشینی و بدیهی قیاس هستند  بنابراین، از د
هتایی گتر بتدیهّیات، تفتاوتیبتداهت دنیز مفیتد یشتین استت، اّمتا بتداهت حاصتل از تجربته بتا 

دارد نخست اینکه، تجربیات به سادگی تمام و مانند اولیات که تصتور موضتوع و ملمتول در آنهتا 
شوند، بلکه حصول آنها مبتنی بر سازوکار و فرایندی ااص است  البتته در کافی است، حاصل نمی

گیرد و هرگز به ه در فرد  شکل میشود که این سازوکار به صورت نااودآگاحکمت اسالمی ادعا می
بدیهی بودن مجّربات به این معنا نیست کته عشتل نششتی در آنهتا »رسد  یایچیدگی فرایند تفکر نم

« ندارد، بلکه به این معناست که حرکت عشل از مجهول به معلوم و در میتان معلومتات الزم نیستت
 ( 91، ص1318قوام صفری، )

ه یشین مطلق نیست و یشین مشروط و ملدود است و شرط ایتن دوم اینکه، یشین حاصل از تجرب
-شود؛ امر دائمی را ایجاب میشود، صرفًا در شرایطی که تکرار میاست که طبیعت آنچه تکرار می

ة ین بالکلیشید ذلک]الیفیفباللریِّ أنَّ التجربَة بما هی التجربة، ال»سد: ینویسینا مکند )همان(  ابن
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عّستر ین متا یفّرق بیز، الییف التمینِصف أو هو ضعیَر هذا فلم یللّق و من قال غالمطلشة[  فهذا هو ا
ن؛ بجاست که بگتوییم تجربته از آن حیتث کته تجربته یشین الیاته و بیه لکثرة دالئله و جزئیالشک ف

است، مفید حکم کّلی مطلق نیست  مطلب حق همین است و هرکس سخنی غیر از این بگوید یتا 
ای که بین حکمی که گونهف سخن نگفته یا قّوه ادراک و تمییز او ضعیف است؛ بهباید گفت به انصا

« گتذاردبه عّلت کثرت دالیل و مصادیق، شک در آن مشکل است و بتین حکتم یشینتی فرقتی نمتی
 ( 214،ص1،ن1384)مصبا. یزدی،

 مراحل تجربه

 ل است:یفرایند تجربه به شر. ذ

 دات:اول: انجام مشاهده و تکرار مشاه ۀمرحل
شتر، نکات مربوط به مشاهده بیان شد  مشاهده یا علم حسی گرآه بتدیهی و یشینتی استت، امتا یا

تنهتایی در توانتد بتهکند و نمینااذیر ایجاد نمیکند  بنابراین، یشیِن دائم زوالحکم کلی را افاده نمی
 علوم استفاده شود 

 ( 211)همان، ص« ًة البتةً یًا کلّ یُد رأیفیإنَّ الملسوس ال»

 دوم: استقرا روی مشاهدات: همرحل
شتویم  بخشی در حکمت اسالمی متیدر اینجاست که متوجه جایگاه ارزشی استشرا به للاظ یشین

با نظر به علوم طبیعی و رجوع به طبیعت، استشرا در صورتی کارآیی دارد که به عنوان ابزاری در تولید 
شود  در واقع، الی که برای عبتور از جزئتی بته کّلتی قیاس، به کار گرفته  ۀمجربات، برای تأمین مادّ 

تترین ستینا نیتز کامتلشود  به همین دلیل ابنبرای تولید مبدأ قیاس نیاز است، توسط استشرا زده می
گوید: استشرا گاهی حکم کّلتی آورد  او میاستشرا، ذیل برهان و مبادی آن می ۀبلث اود را در زمین

شتود؛ بلکته فشتط موجتب ظتن غالتب ستشرایی موجب حکم کّلی نمتیکند؛ اما حکم امی را افاده
 شود )همان( یم

برای درک بهتر معنای این سخن و نیز به منظور روشن شدن معنای استشرا، ابتدا مبلتث استتشرا 
 م یکنیدر حکمت اسالمی را مرور م

گونته را را ایناستتش اللّمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة )التنقیی  فیی المنطی  مالصدرا در 
، و هو اللکم علی طبیعتة کّلیتة بمتا وجتد فتی جزئیاتته الکثیترة، منها: االستشراء»کند: تعریف می
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کُلکمّ بأّن کّل حیوان یلرك فّکه االسفل عند المضغ بما شاهدت من اللیوانات  و هو غیر مفید 
از جملته  مثالنتا هتذا؛للیشین اذ رّبما یکون حکم ما لم یستشری بخالف ما إستشری کالتمستا. فتی 

اری از آن یات بستیتکته در جزئ یزیآ عت کّلی است بهیاقسام حّجت، استشرا است که حکم بر طب
دن، فّ اتایینب را تکتان یوانی در وقت جویکنی که هر حیکه حکم مافت شده است  آنانیکّلی 

ای  استشراء افتادۀ وانات مشاهده کردهین صفت را در حین جهت است که این حکم از ایو ا دهدیم
که استتشرا نشتده( بتراالف  ییشود که حکم مورد استشرا )نسبت به آنهارا بسا مییکند؛ زین نمیشی

، 1318)صتدرالدین شتیرازی، « میتاند، مانند تمسا. در مثالی که آوردباشد که استشرا شده ییآنها
 ( 32، ص1362؛ همو، 228ص

 ناقص است  یّلهین از استشرا، استشراشود که مشصود صدرالمتأاز این سخن مشخص می
 ۀگویتد  در رستالترین کتاب منطشی اتود، از استتشرا متیآیزی است که وی در مهم ۀاین هم

اّول  ۀسینا در فصل نهم از مشالای مطر. نشده است  ابناستشرا هیچ نکته ۀتصّور و تصدیق نیز دربار
م به صتورت االصته، مبتاحثی را در متورد سو ۀ، به طور مبسوط و در فصل انجم از مشالبرهان شفا

نیز مباحثی در این زمینه مطتر. شتده  االقتباساساساست  در بخشی آن مطر. کرده استشرا و یشین
گر منابع منطشی استشرا اعم از تتام و نتاقص استت  البتته استتشرایی کته در یاست  در این کتب و د

 ناقص است  یرود، همان استشرامجربات به کار می
برهان بر هر  ۀاقام ۀوه ورود به بلث استشرا در این کتب، بدین صورت است که در ابتدا طریششی

شود و اس ای که قصد اثباتب را داریم( که سبب داشته باشد، بیان میقیاس، قضیه ۀمطلوبی )نتیج
هایی که سبب ندارند )به ایتن معنتا کته در حتال حاضتر از آن در فصلی جداگانه، در مورد مطلوب

سبب آنها بر ما معلوم و معّین نیست و نه به این معنا که به طور کّلتی فاقتد ستبب باشتند( صتلبت 
ای شتوند و هرگتز نتیجتهیشود که این قضایا تنها از راه استشرا تبیین مشود و این نتیجه گرفته میمی

 دهند  یشینی و ضروری نمی
 به طور االصه داریم:

 



  روش تجربی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

 

شود و حتّد وستط در برهتان عّلتت و ستبب استت، یعنتی امه میبرای اثبات مورد اول برهان اق
واسطه در ثبوت دارد  اما برای اثبات مورد دّوم، اقامه برهان سودبخب نیست؛ زیترا در ایتن حالتت 

 است و یا غیربدیهی بین موضوع و ملمول از دو حال اارن نیست، یعنی یا بدیهی  ۀرابط
در این صورت اصاًل مطلوب نبتوده و نیتازی بته  اگر ثبوت ملمول برای موضوع، بدیهی باشد،

موضتوع و ملمتول ذاتتی  ۀاود یشینی و ضروری است، آون رابطبهاثبات و قیاس ندارد، بلکه اود
 است 

توان به آنین مطلوبی علم یشینتی و اگر ثبوت ملمول برای موضوع، غیربدیهی باشد، هرگز نمی
ی برای اثبات مطلوب اقامه کنتیم، ایتن حتد وستط دست آورد؛ زیرا اگر بخواهیم حد وسطدائمی به

تواند عّلت و سبب، یعنی واسطه در ثبوت، باشد؛ آون فتر  بتر ایتن بتود کته ستببی در کتار نمی
نیست  حد وسطی که عّلت و واسطه در ثبوت نباشد، هرگز علمی یشینی نخواهد داد  بنابراین، برای 

دهتد د استشرا کرد و استشرا هم که علتم یشینتی نمتیای ندارد و بایاثبات آنین مطلوبی، قیاس فایده
 ( 86-84، ص1313سینا، )ابن

هر حکمی که دارای سببی نباشتد، »ن است: یتعبیر زیبای اواجه طوسی در بیان این مطلب آن
ه مشتضی وجوب حکم نباشد و حد وسطی کته یرا هرگاه موضوع قضید؛ زینی به شمار آیشیتواند نمی

رستبب، ممکتن یرسبب باشد، حتمًا حکم با توجه بته غیشود غاس وضع مییقبرای افادۀ حکم، در 
د یتن موضتع مفیتاس در ایگونه که قست و همانینی نیشیرو، آن حکم نیاواهد بود، نه واجب و ازا

ات موضتوع، کته در داللتت یترا در استتشرا، جزئیتز ستت؛یآور ننیشتیز ین نخواهد بود، استشرا نیشی
 ( 404، ص1380)نصیرالدین طوسی،  «رندیگوسط قرار می مساوی موضوع هستند، حّد 

مان به این مناسبت وارد بلث استشرا شده و از همین شیوه )شروع از مطلوب مورد اثبات( یحک
شود که ثبتوت ملمتول استتشرایی کنند  در نهایت، این نتیجه اتخاذ میبرای ارائه بلث استفاده می

ن حسی است  استشرا ناقص مفید ظن غالب استت و استتشرای تتام گرآته بته  یبرای موضوع آن بیِّ
 کند اس، یشین مطلق ایجاد نمییگردد و یشینی است، ولی به دلیل اّتکا به حس، مانند ققیاس برمی

 (:88-84،ص1313شود )ابن سینا، بلث استشرا در کتاب شفا بر اساس نمودار زیر ارائه می
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)مطلوب و نتیجه( است  بنابراین، در ابتدا باید ثبوت استشرا در واقع، تسّری حکم جزئی به کّلی

ن نمود  ن باشد تا بتوان ثبوت حکم را برای مطلوب هم بیِّ  حکم برای هر جزئی بیِّ
ن بودِن حکِم هر جزئی)ثبوت ملمول برای موضوع در هر جزئتی(، دو حالتت متصتّور  برای بیِّ

 است:
ن   باشد الف( حکِم هر جزئی اود به اود و بدون سبب بیِّ

ن شده باشد  ۀب( حکِم هر جزئی به واسط  سببی بیِّ
 اردازیم که اود بر دو قسم است:ابتدا به توضیح مورد الف می

ن بودن از راه حس حاصل شده است )مشاهدات(  در ایتن صتورت علتم هتر جزئتی، علتم  بیِّ
کّلی مطلوب هم  اذیر است  بنابراین، علم بهان شد، غیردائمی و زوالیطور که بحسی است و همان

یشینتی  ۀحستی، نتیجت ۀاذیر اواهد بود و مشّدمکه تابع علم به این جزئیات است، غیردائمی و زوال
 دهد نمی

ن بودن حکم هر جزئی ناشی از عشل است  این قسم به دلیل زیر امکان ندارد   بیِّ
ذاتتی اگر فر  کنیم که ملمول برای موضوع جزئی، ذاتی است؛ اس برای موضوع کّلتی هتم 

را ذاتتی آن استت  بنتابراین، هتیچ یتاواهد بود  این ملمول اصاًل نیاز به اثبات برای کّلی ندارد؛ ز
 1نیازی به استشرا نیست 

                                              
اگر ذاتی باشد الزمۀ آن این است که ذاتی موضوع نیز باشد؛ زیرا حکم بر همۀ جزئیات کلی، حکم »نویسد:   طوسی در این زمینه می 1

تر از آنها باشد، مانند حیوان که موضوع است و ناطق که ذاتی زید و یعت کّلی است  مگر اینکه موضوع مساوی آن جزئیات نبوده و عامبر طب
عمرو است، اما اگر حیوان ملمول باشد، ناطق، عرضی آن اواهد بود، ولی عموم موضوع مخرب صلت استشرا است و اگر موضوع مساوی 

هر حکمی که بر همۀ جزئیات شده باشد، حکم بر طبیعت موضوع است  اس ذاتی همۀ  -رط استشرا نیز همین استکه ش-همان جزئیات باشد
جزئیات اگر اود آن طبیعت نباشد، ذاتی آن طبیعت اواهد بود  ولی در این موضع صلیح نیست که ملمول، ذاتی موضوع باشد؛ زیرا در این 

 ( 405)؟؟؟؟، ص « تواند مطلوب باشد؛ زیرا در نهایت وضو. استو بنابراین حکم نمیفر  تصور موضوع مشتمل بر تصور ملمول بوده 
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تام مّدنظر استت و  یاگر فر  کنیم که ملمول برای موضوع جزئی، عر  است، آون استشرا
ضی الزم موضوع کّلتی ملمول باید عرضی برای تمام موضوعات جزئی باشد؛ اس ملمول باید عر

گیترد کته ایتن عتر ، نا در اینجا نتیجه مییسباشد و در هر حالتی با موضوع کّلی همراه باشد  ابن
ات است  بنابراین، سبب حمل این عر  بر هر یک از موضوعات جزئی، یالزم یکی از معانی جزئ

ات یتعتر  در جزئهمان معنای ذاتی )در جزئّیات( است، یعنی این امتر ذاتتی، عّلتت وجتود آن 
شتود، را در اینجتا ذکتر است  اواجه مثال انده و حرکت ارادی که بر اشخاص انسان عتار  می

ایتن بتود کته حکتم هتر جزئتی « الف»(، اما فر  ما در حالت 405، ص1380کند )طوسی،می
ن باشد  اس این حالت االف فر  و باطل است بهاود  اود و بدون سبب بیِّ

ن این است که حکم هر جزئی، تنها می« الف» قسمت ۀبنابراین، نتیج تواند از طریتق حتس بتیِّ
 شود 

 نیز دو صورت متصّور است:« ب»در مورد قسمت 
ن متی کنتد، اّول اینکه، این سبب، حکم هر جزئی و ثبوت ملمول برای موضوع هر جزئی را بتیِّ

بترای  -که مشصود ماست – تواند یشین حشیشی راکند؛ بنابراین، نمیولی یشین حشیشی را ایجاب نمی
 موضوع کّلی هم تأمین کند 

کند  در این صتورت، بایتد دّوم اینکه، این سبب برای حکم هر جزئی، یشین حشیشی ایجاب می
تمام جزئیات، این سبب را دارا باشند و در آن مشترک باشتند  بنتابراین، ابتتدا بایتد معنتای کّلتی آن 

وید: سببی که برای معنای کّلی مفید نبوده و یشین حشیشی را گسینا میسبب را داشته باشد  سپس ابن
کنتد و اگتر ستبب بترای ایجاد نکند، طبیعتًا برای معنای جزئی هم کارآمد نیست و یشین ایجاد نمی

 ساز باشد هم قیاس است و نه استشرا معنای کّلی یشین
ات دارای یتیتک از جزئ گوید: اگر ثبوت حکم در هران این تشسیم دوگانه میینیز بدون ب یطوس

گاه ات است، آنیسبب باشد، آن سبب در آغاز مشتضی ثبوت حکم در موضوع است که اعم از جزئ
ن، حکتم یشود  بنابراترند حکم ثابت میات موضوع که از اود آن ااصیبه واسطۀ موضوع در جزئ

 استتشرایی جتا اصتالً ن الف استت، یعنتی در ایتنیات ثابت بوده و ایدر موضوع بدون واسطه جزئ
  (406نداریم )همان، ص

الرئیس این است که اگر حکم هر جزئی را بخواهیم با سبب نیز از نظر شیخ« ب»قسمت  ۀنتیج
ن کنیم، باز به یشین حشیشی برای موضوع کّلی دست نخواهیم یافت، اّمتا از نظتر اواجته ایتن  هم بیِّ

تواند سبب داشته باشتد؛ آتون در ایتن اواهد بود که ثبوت حکم در هر یک از جزئّیات اصاًل نمی
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 صورت استشرایی نخواهیم داشت 
کنتد )همتان، الزم به ذکر است که اواجه بلتث استتشرا را بتر استاس نمتودار زیتر ارائته متی

 (:406-404ص

 
اگر ثبوت حکم در هتر »گوید: سینا مشهود نبود، اواجه میدر مورد قسم سّوم که در تشسیم ابن

ات گفتته یز نباشد، سخنی که در مورد ثبوت هر یک از جزئین نیبب بوده و بات بدون سییک از جزئ
اس یتز بته قیتن صتورت نیتان ایشود، همان سخنی است که در ثبوتب برای موضوع گفته شد  بمی

م بته تسلستل یگتری آن را ثابتت کنتیم بته استتشرای دینی )برهتان( نخواهتد بتود و اگتر بختواهیشی
 ( 405)همان، ص« انجامدمی

 گیریم که: به طور کّلی از این سازوکار نتیجه میاس 
ـ  –که نتیجه و مطلوب استشراء است  –اّواًل، ثبوت ملمول برای موضوع کّلی  ولتی  1بـدو  علت

ن بودن تنها ناشی از حس است  ن است و این بیِّ  بیِّ
آن در علوم،  حاصل از ۀثانیًا، استشرا حّتی اگر تام هم باشد )یعنی به قیاس مشسم برگردد(، نتیج 

 ( 265، ص1، ن1384کند )مصبا. یزدی، یشین دائمی ایجاد نمی
ثالثًا، مشّدمات استشرایی، حّسی و حکِم )مطلتوب( استتشرایی بتدون ستبب )از اتیب دانستته( 

 است 
ای استت شتامل این اواهد بود که فرضًا الف )که مجموعته تام حکم استشرایی ۀبنابراین، نتیج

مورد مشاهده شده، همراه و مشارن ب است و ایتن  n( در  nو    تا الف 4ف، ال3، الف2، الف1الف

                                              
طور که بیان شد، عّلت در اینجا به معنای واسطه در ثبوت است و بدون عّلت بودن به معنای این نیست که به طور کّلی عّلت نتداریم؛   همان 1

 که عّلت در حال حاضر بر ما معلوم نیست  زیرا مستلزم نفی قانون علّیت است، بلکه به این معناست
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جزئیتات  ۀحمل برآمده از حس است  این بدین معناست که استشرا به دلیل اینکه صرفًا بتر مشتاهد
دهتد، بلکته الف و ب هیچ توضتیلی نمتی ۀاستوار است؛ در مورد آگونگی یا نوع مشارنت و رابط

کنند: یم یادآورینکته را  نیجا، اآورد  منطشیون نیز بهای سخن به میان میتنها از وجود آنین رابطه
)ابتن « دهتدحس تنها توالی و تشارن دو ادیده را نشان متی ؤدی إاّل إلی الموافاة؛یو أّما اللس فال »

 ( 16، ص1316سینا، 
کند و همچنین به دلیل اینکه بر اساس منطق ارسطویی، حس در مورد حکم فعلی صلبت می 

حکم استتشرایی از حکتم حاصتل از تتک  ۀدر مورد گذشته و آینده نظری ندارد؛ بنابراین، گرآه دامن
تر است، اما فرزند برومند همان مادر است و قادر نیست مشتکالت علتم قبل وسیع ۀمرحل ۀمشاهد

 حسی را در اود برطرف کند 
ادیتده و قتدرت داشتتن،  ۀو آینتد ت در ابراز نظر نسبت به گذشتهیدر نتیجه به دلیل عدم صالح

توانتد تنها بر اعالم و گزارش از همراهی دو ادیده بدون ارائه تبیتین و توضتیح، قاعتدتًا استتشرا نمتی
 یبگوید که آیا حکم موارد آزمایب شده به موارد آزمایب نشده قابل تسّری است یتا ایتر و استتشرا

هتای ه ستخن بگویتد و در متورد ادیتدههای ملتدود مشتاهده شتدتنها باید در مورد ادیده ناقص
توانتد بته حکتم، کند؛ یعنی استتشرا نمتیهای دور از دسترس سکوت ااتیار مشاهده نشده و ادیده

بترد و علم حسی رنج متی ۀاینها به دلیل این است که از همان نشیص ۀکلیت و عمومیت ببخشد  هم
 گاه استواری ندارد اای بر تکیه

کته بیشتترین کتاربرد را در زنتدگی روزمتره و  –ناقص  یست که استشرامشکل از اینجا ۀاّما هم 
-های مشاهده نشده نیز حکتم صتادر متیاای از حد اود فراتر نهاده و در مورد ادیده  -علوم دارد 

تام باشد؛ یشینی است، اّمتا بته  یشده بسنده کند، یعنی استشراکند  اگر استشرا فشط به موارد مشاهده
شود  بنابراین، استشرا مبتتال موارد مشاهده نشده، این یشین به ظن مبدل می ۀبارملض اظهار نظر در

(دائمی نبتودن حکتم و ملتدود بتودن 2( عدم قدرت تبیین و تفسیر؛ 1به دو نشص و مشکل است: 
 حکم به زمان مشاهده 
 ن است  یشیناقص مشکل دیگری هم دارد که فشدان  یافزون بر این استشرا

م: افز  ۀمرحل  شدهود  چهار قاعده به حکم استقرا سوت
رود و تمتایز و تفتاوت تجربته و ساات تجربیات به شمار متی ۀترین مرحلاین مرحله به عنوان مهم

-دهد  علت اینکه از نظر منطشیون، استشرا افاده ظّن غالب میاستشرا در این مرحله اود را نشان می

کند؛ وجود ایتن مرحلته در یشین مشروط می ۀافاد کند، ولی تجربه از بدیهّیات ثانویه شمرده شده و



 2314 بهار/21/ ش  12شناسی علوم انسانی / سروش 019

 تجربّیات است 
بخشی به مشاهدات مکرر استشرایی، رجوع بته بخشی و عمومیتشیوه و ترفند حکما برای یشین

اصل عّلیت و جستجوی عّلتی در میان مشاهدات است  این اصتل بتا متفرعتاتب قتدرت دارد کته 
کنتد و بتا رجتوع اثتر بته متؤثر آن، اتی و زیربنتای حکم فلج حسی را به حکم قوی فلسفی تبتدیل 

ملکمی برای دائمی کردن حکم استشرایی ایجاد نماید  هرآند این طبابتت، هرگتز سرشتت و ذات 
 دهد و تجربه یشیِن دائم، ولی مشروط ایجاد اواهد کرد بیمار را تغییر نمی

یتک حکتم کّلتی برستیم و در کنیم تا به جزئّیات یک کّلی را بررسی می ۀدر استشراء تام ما هم»
ما صرفًا بر مشاهده و بررسی جزئّیات است، بدون اینکه به کشف عّلت حکم نائتل  ۀحکم کّلی تکی

کنیم؛ بلکه آه بسا با بررسی آند مورد موارد و جزئّیات را مشاهده نمی ۀشویم  ولی در تجربه، هم
عشلی آن را تعمیم دهتیم  ۀقاعدملدود، عّلت حکم را کشف کرده و سپس با استفاده از یک حکم و 

 ( 266، ص1، ن1384)مصبا. یزدی، «  کّلی بگیریم ۀو نتیج
 برند، اصل عّلیت است ن اصلی که حکما در مجّربات به کار مییبنابراین، نخست

ی :  .2  .هر ممکنی عّلت دارداصل علت
-است و می نمونه، فلز منبسط شده یکنیم که برااین گام مربوط به زمانی است که مشاهده می

ستینا کته دانیم که انبساط فلز به عنوان امری ممکن دارای عّلت است  همچنین در مثال مشتهور ابن
شود و انتظار داریم اسهال صفرا به عنوان امری ممکن دارای عّلت کنیم، صفرا زایل  میاحساس می

 باشد 
ای کّلتی استت، از ه قاعتدهااص عّلتی دارد، اما به دلیل اینک ۀکند که ادیداصل عّلیت بیان می

توانتد کنتد  در نتیجته هرگتز نمتیگویی میتعیین عّلت ااص ادیده عاجز است و در باب آن کّلی
در « ی نکتره»گونه تعبیر کرد که وجود توان اینبگوید که علت ب، الف است  برای تفهیم بهتر می

استت  در واقتع  ت اتاص ادیتدهبه معنای ناتوانی از تعیین علّ « ی ااص عّلتی داردادیده»عبارت 
قانون عّلیت مسیر اژوهشگر را تعیین کرده است و با تلریتک کنجکتاوی فترد، وی را بته تتالش در 

 کند جستجو و کشف علت ااص ادیده وادار می

فاقی .1  قاعده االتت
ارستطو بته ایتن صتورت آمتده استت:  انالوطیقا االواخرن تشریر این قانون در یشود، نخستگفته می

 ( 526، ص1313)ابن سینا، « ًا أو علی أکثر األمریس هو ضروریر ألذی باإلتفاق، لاألم»
 ( 88)همان، ص« اً یکون دائمًا أو أکثریفإنَّ االتفاقی ال»گوید: می منط  شفادر کتاب ابن سینا نیز 
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در این مرحلته اتود را  1( بر آن تأکید دارد،406، ص1380در واقع آن برهان لّمی که طوسی )
 دهد در قالب یک قیاس اقترانی شکل دّوم نشان می کامالً 

شود، همتواره شتاهد تتوالی و مشاهداتی که برای دسترسی به حکم استشرایی انجام می ۀدر هم
، «الف ب است»تعاقب دو ادیده الف و ب هستیم و گفتیم که حاصل حکم استشرایی این است که 

استشرا همواره ثبوت ملمول برای موضوع بدون  ۀنتیجتواند آن را اثبات کند؛ آون در اما استشرا نمی
گوید کته الف و ب ندارد و فشط می ۀسبب است  استشرا هیچ توجیهی برای توالی و تعاقب دو ادید

یان نیز صرف توالی و تعاقتب یالف و ب در تعداد ملدودی از مشاهدات همراه هم هستند  ارسطو
ؤدی یو أّما اللس فال » سد:ینودانند  ابن سینا میآنها نمی بین ۀدو ادیده را دلیلی بر عّلی بودن رابط

جتوز أن تکتون یألّنته کون أحدهما سببا لآلار؛ یئان، وجب أن یس إذا توافی شیإاّل إلی الموافاة و ل
دهد و هرگاه دو نهما أو مجّرد اّتفاق؛ حس تنها توالی و تشارن دو ادیده را نشان مییالموافاة للتالزم ب

ی در ای باشند واجب نیست که یکی عّلت و سبب دیگری باشد؛ زیرا ممکن است تتوالی، ادیده  ا
 ( 16، ص1، ن1316سینا، ناشی از تالزم بین آنها یا تنها اّتفاق باشد )ابن

ی را به اصل عّلیت هم رجتوع دهتیم، بتاز بتا مشتکل  یبنابراین، حتی اگر بخواهیم حکم استشرا
 دست استشرا از نخل بلند و استوار عّلیت کوتاه است م و یشویقابلّیت قابل مواجه م

در اینجا ارسطوییان گام دّوم را برای ارکردن فاصلة بین حکم استتشرایی و اصتل عّلیتت تجتویز 
 ۀگویند که وقتی دو ادیده اکثرًا و دائمًا با هم بیایند و بتا هتم برونتد؛ رابطتکنند و با این قاعده میمی

کنتد  ای قوی استت کته از عّلیتت بتین دو ادیتده حکایتت متیبلکه رابطهآنها اتفاقی نخواهد بود، 
بنابراین، منظور از اتفاق و تصادف در این قاعده اتفاق مطلق بته معنتای بتدون علتت بتودن ادیتده 

زمتان استت، یعنتی هم ۀدو ادیتد ۀنیست، بلکه اتفاق نسبی است که به معنتای عّلتی نبتودن رابطت
ت و هرکدام به طور جداگانه عّلت مخصوص به اتود را دارد )صتدر، زمانی دو ادیده اتفاقی اسهم

 (  38، ص1تا، نیب
شتوند  اتس قبل عناصر التف و ب و دوام و کثترت ااتذ متی ۀدر این گام، از مشاهدات مرحل

گوینتد: التف و ب را کاندیتدای قبل، راهنمای این گام هستند  آنها هستند که می ۀمشاهدات مرحل

                                              
نصیرالدین طوسی این است که برهتان بیتان شتده در های متفاوتی وجود دارد، اّما دیدگاه اواجه  در باب لّمی بودن یا نبودن این برهان بلث 1

 صفلة بعد، لّمی است  
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التف و ب در  ۀول قرار دهیم و دوام و کثرت را به عنوان راهنمای عّلی بودن رابطتجایگاه عّلت و معل
 جایگاه حّد وسط بنشانیم 

شود که مشتمل بتر صتغرایی استت کته حاصتل از بنابراین، قیاسی به شکل زیر ترتیب داده می 
 قبل است و کبرایی که به نظر منطشیون یک قاعده عشلی بدیهی است  ۀعناصر مرحل
 الف و ب دائمی و اکثری است  ۀرابطصغری: 

 کبری:  امر ّاتفاقی، دائمی و اکثری نیست 
ای عّلی است، یعنتی التف عّلتت ب استت )ابتن الف و ب اتفاقی نیست و رابطه ۀنتیجه: رابط

 ( 211، ص1، ن1384؛ مصبا. یزدی، 526،ص1313سینا، 
اهدات مکّرر همراهی ستشمونیا کند، اس از مشسینا مطر. میبرای نمونه، در مثال صفرا که ابن

 و اسهال صفرا داریم:
 سشمونیا و اسهال صفرا دائمی و اکثری است  ۀرابط

 امر اتفاقی، دائمی و اکثری نیست 
 سشمونیا و اسهال صفرا عّلی است و سشمونیا عّلت اسهال صفرا است  ۀرابط

-ده شده االصه متیمورد مشاه n ۀگیرد، در حیطگفته قرار میبیدوامی که حّد وسط قیاس ا

شود و به عبارتی دوام نسبی است  این دوام کفاف طبع بلند علم و قوانین علمی را که در ای صتدور 
-دهد و اکتفاکردن به آن، به معنای اکتفای علم به متوارد مشتاهده تر هستند، نمیاحکام هرآه کّلی

 شود بی، اتفاق نسبی رد میشده است و نه بیشتر  در نتیجه در این گام با استفاده از دوام نس
ای را کته از صتغری دریافتت دو ادیتده ۀتواند نوع رابطاالّتفاقی تنها می باید دّقت کرد که قاعده

ای عّلی بیان کند  در واقع، این قاعده دری است به سوی وادی ایمن عّلیت و کند، به عنوان رابطهمی
الف و ب است  بنابراین، بجاست در ابتتدا  ۀبطکلید این در، حّد وسط قیاس، یعنی دوام و کثرت را

 شود یابی به این کلید و احراز قابلیت مشمول قاعده االتفاقی شدن، بررسی شروط دست
ب از یتشخیص صلیح وجود رابطه میان الف و ب، یعنتی تشتخیص صتلیح عّلتت، بایتد ات

 1یاری و دّقتت دانشتمندمشاهدات استشرایی، با هوشت ۀتلویل صغری به قاعده االّتفاقی و در مرحل
                                              

آنجا که او به تشخیص صلیح عّلت بسیار اهمیت داده است و بته للتاظ سینا به صراحت این دو کلمه را بیان نکرده است، اّما از   اگرآه ابن 1
توان به لزوم دقیق و هوشیار بودن حجمی حدود نیمی از بلث اود دربارة تجربه را به تشخیص عّلت ااتصاص داده است و از میان کالم او می

 ای برد 
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ای صلیح در براواهد داشت  در غیتر ایتن صتورت صورت گیرد  صغرای صلیح است که نتیجه
الترئیس، اگتر رابطته درستت درستت داشتت  بته تعبیتر شتیخ ۀاالتفاقی انتظار نتیجت نباید از قاعده

ااتذ  ۀغالطتشود؛ گرفتتار متشخیص داده نشود و آیزی اعم و ااص از عّلت، به عنوان عّلت ااذ 
شتود و قاعتده االتفتاقی در مابالعر  مکان مابالذات اواهیم شد که منجر به غلط شدن نتیجه می

 تشصیر است این میان بی
س یضًا إذا أاذ مابتالعر  مکتان مابالتذات فتوقتع ظّنتًا لتیرًا ما تغلط أیو لهذا فإّن التجربة کث»

ط است  وقتی مابتالعر  مکتان مابالتذات ااتذ شتود، نًا؛ بنابراین، تجربه در موارد بسیاری غلیشی
 ( 91، ص1313سینا، )ابن« کند و نه یشینتجربه ظن تولید می

شتوند، اموری کته بتا هتم تکترار متی ۀبرای ارهیز از این مغالطه اواًل، باید توجه داشت که رابط
)همتان(  « دومیتإّن التذی بتالعر  ال»(؛ زیترا بتر استاس قاعتده 528عرضی نباشد )همان، ص

 بنابراین، باید مشاهدات را تا حّدی که به دوام آنها اطمینان حاصل شود، تکرار کرد 
الف و ب بتواند مشمول قاعده االتفاقی شود، یعنی بتوانتد عّلتی و ذاتتی  ۀثانیًا، برای اینکه رابط

ز باشتیم زمتان مکترر آنهتا نیتزمان مکّرر دو ادیده، شاهد غیاب همباشد، باید افزون بر حضور هم
زمتان مکترر ممکتن دهد، حضتور همطور که شیخ به درستی تذکر می(؛ زیرا همان92)همان،ص

کون أحدهما سببًا لآلاتر؛ یئان، وجب أن یس إذا توافی شیلو »است، ناشی از تالزم یا اتفاق باشد  
ر ای باشتند واجتب نهما أو مجّرد اّتفاق؛ هرگاه دو ادیده  ای دیجوز أن تکون الموافاة للتالزم بیألّنه 

ها یا اتفاق نیست که یکی عّلت و سبب دیگری باشد؛ زیرا ممکن است توالی، ناشی از تالزم بین آن
 ( 16، ص1، ن1316سینا، ملض باشد )ابن

الترئیس استت )قتوام صتفری، شناسی ابتکاری شیخکه معیار معرفت زما  مکررغیاب هماّما 
ند که دوام و کثرت اتفتاقی نیستت؛ یعنتی حکتم مشتمول تواند این تضمین را ایجاد ک(، می1318

 شود قانون االتفاقی می
شترط الزم اتیب زما  مکـررزما  مکرر و غیاب همحضور هم ۀکه قاعدتوان گفت اس می

 گیری صلیح از قانون االتفاقی است برای بهره
ان یتاستت، بالترئیس، منطشیون، بته اصتوص شتیخ ۀدر ادامه آند نکته که مورد تذّکر و توصی

 شود:یم
در مجّربات همواره الزم نیست، علم تفصیلی به سبب داشت و علم اجمتالی هتم کفایتت  - 1

ی مجربات در اینکه اجمااًل مشتمل بر وجتود ستببی همه»نویسد: ن مورد مییکند  طوسی در امی



 2314 بهار/21/ ش  12شناسی علوم انسانی / سروش 001

 ( 406، ص1380)طوسی، « هستند و علم به ماهّیت سبب به تفصیل در آنها نیست، مشترکند
-شتود در معلوم متی»کند: ضمیمه سااتن قاعدة االتفاقی عنوان می ۀالرئیس نیز در مرحلشیخ

-آن را بالّذات، توسط قّوه یاکند     اس سشمونیا اینجا آیزی است که سشمونیا آن را طبعًا اقتضا می

]عتر  الزم[ اینکه آن امر یکی از اصوصّیات سشمونیا است  یا کندای که در اود دارد، اقتضا می
شتود کته در طبتع ناشی از نسبت امری است که با سشمونیا قرین است  با ایتن بیتان روشتن متی یا

 ( 89، ص1313نا، یس)ابن« در طبع امری همراه آن، عّلت اسهال صفرا وجود دارد یاسشمونیا 
 معنای این سخن این است که نیازی به تعیین دقیق و تفصیلی عّلت نیست 

مکرر موجب شتده کته  ۀدر واقع تجربه و مشاهد»سد: ینویشر. این قاعده مدر  یزدیمصبا. 
قدر ما به وجود عّلت و سبب ادیده ای ببریم، هرآند آن عّلت یا سبب را مشخصًا نشناسیم و همین

بدانیم که مثاًل در سشمونیا عّلتی برای اسهال صفرا وجود دارد، اواه آن عّلت صورت نوعیة سشمونیا 
 ( 268، ص1، ن1384)مصبا. یزدی، « از لوازم آن باشد یا یکی

-علتم  بته ذوات«شود، از طریق سبب است و بتا قاعتدة علمی که از راه تجربه حاصل می - 2

در عین حتال  -منافاتی ندارد، بنابراین، یشین دائم  1،«االسباب جز از راه علم به سبب ممکن نیست
 کند )همان( ایجاد می -مشروط

ن است، کسی اشکال کند که ما در اینجا سبب مسهل بودن سشمونیا )ستبب توضیح اینکه ممک
کنیم؛ در حتالی کته دانیم، اس آطور به مسهل بودن آن یشین ایدا میثبوت اکبر برای اصغر( را نمی

 یشین به آیزی که سبب دارد، تنها از طریق سبب آن است؟
شود، یعنتی فهمیتدیم صغر عار  میگوید، وقتی یشین ایدا کردیم که اکبر بر االرئیس میشیخ

ان یتشود که اای عّلتی )قوة مسهل صفرا( در مکه این امر اّتفاقی نیست و عّلی است، اس معلوم می
دانیم این علتت یتا در ذات ستشمونیا شناسیم،  بلکه تنها میاست؛ هر آند این عّلت را تفصیاًل نمی

همراه آن است  در اینجا ما ثبوت اکبر برای است یا از اصوصّیات آن است یا ناشی از نسبت امری 
 ایم مسهل صفرا شنااته ۀاصغر را از طریق عّلت، یعنی قو

اکبر را بترای طور دائم مسهل صفراست  در این صورت ما ثبوت حّد روشن شد که سشمونیا به»
رتیتب ایم    اس بته ایتن تمسهل و سبب است، شنااته ۀحّد اصغر از طریق حّد وسط، که همان قو

                                              
    ذوات االسباب ال تعرف اال باسبابها 1
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 ( 89، ص1313سینا، )ابن« شودآنین یشینی در واقع از طریق سبب حاصل می
نیز اذعان دارد که علم اجمالی به وجود عّلت برای معلولی معّین، بترای قائتل شتدن بته  یطوس

 علم به معلول کافی است و این علم از طریق سبب بوده، در نتیجه یشینی و ضروری است 
ب مععلم به وجود سبب از آن » ت آن یتآته ماهّنی استت، اگتریجهت که آن سبب، سبب مسبَّ

ب کافی است  اس با توجه به ایسبب معلوم ن ن یتن وجته، ایتست، در استلزام علم به وجود آن مسبَّ
ا مسهل صفرا است، حکمی کلی و ضروری بوده که از علم به ستببی کته مشتضتی یحکم که سشمون

 ( 406، ص1380طوسی، )« نی دائمی استیشین حکمی یشود و آنحکم است استفاده می
 شود:اس در اینجا نیازمند برهانی هستیم که به صورت زیر نوشته می

 کند سشمونیا )به حکم مشاهدات مکرر( صفرا را زایل می
 مسهل صفرا دارد  ۀکند، قّو هرآه صفرا را زایل می

 مسهل صفرا دارد  ۀاس سشمونیا قو
شود که نتیجة تجربه ناشتی از علتتی ااتص از التف باشتد؛ میندر تجربه این امکان نفی  - 3

نمونه، در مورد اسهال صفرا توسط سشمونیا، امری داالت داشته باشد کته از مطلتق ستشمونیا  یبرا
کرد؛ الزم بود با قیاس دیگتری )غیتر از آن قیتاس ااص است؛ زیرا اگر تجربه این امکان را نفی می

ست( همراه شود که آن قیاس ثابت کند که در اینجتا استهال صتفرا افی که همواره با تجربه همراه ا
کنتد کته متا در سینا تأکید متیناشی از امری نیست که از مطلق سشمونیا ااص باشد  بنابراین، ابن

یابیم و درست به همین دلیل است که تجربته ت و علت اصلی حکم دست نمییتجربه به حاّق واقع
کنتد؛ نته یشتین مطلتق و غیتر مشتروط تولید یشتین مشتروط متیاز آن جهت که تجربه است، فشط 

 ( 530، ص1313سینا، )ابن
کنتد  شتر نیز تذّکر داده شد، این است که تجربه کلّیت مشروط ایجاد مییدیگری که ا ۀنکت - 4

ها اعمال شود تا علت در معلتول اثتر کنتد، یعنتی در مثتال بنابراین، باید شرایط، قیود و ملدودیت
د دانست یبا»آورد: که اواجه میث سشمونیا به همراه شرایط و قیود، علت تاّمه است  آنانمورد بل

شتود، افتت مییط تجربه و قرائنی که در وقت تجربه به صتورت مستتمر یکه در مجربات، تمام شرا
د بودن به آن اعتبتارات و قترائن صتادق یرا هر حکم کّلی که در صورت مشید معتبر باشد؛ زیحتمًا با

ا، اگتر حکتم بته یود کاذب باشد  متثاًل، در متورد ستشمونیست، ممکن است در صورت عدم آن قا
ود اواهتد یتد به همتان قیهای مخصوصی ااتصاص داشته باشد، آن حکم مشا بدنیمکان، زمان و 

 ( 401، ص 1380)طوسی، « ح نباشدیها صلها و بدنها و زمانر آن مکانیا ممکن است در غریبود؛ ز
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کند، با این تجربه به ااطر همراهی با قیاس گفته شده تولید علم می»گوید: نا نیز مییسیابوعل
حال، کّلیت ناشی از تجربه، کلیت قیاسی مطلق نیست؛ بلکه کلیت مشروط استت  آن شترط ایتن 

اذیرد، امتر دائمتی را ایجتاب اذیرد، صرفًا در شرایطی که تکرار میاست که طبیعِت آنچه تکرار می
« د؛ مگر آنکه مانعی در کار باشد  بنابراین، کلیت آن به این شرط مشروط بوده و مطلق نیستکنمی

 ( 90، ص1313سینا، )ابن
-ها میعّلیت سشمونیا نسبت به صفرا در موارد مشابه و سایر زمان تعمیمدر گام سوم  نوبت به 

 ۀکته بته واستطۀ دو قاعتدرسد  هرکس که اصل علیت را بپذیرد، ناگزیر از اذیرش تعمیم آن است، 
 شود  عشلی سنخیت و ضرورت عّلی و معلولی )از فروع اصل عّلیت( حاصل می

آیند، یا بته نلتوی از آنجا که این دو قاعده از اصل علیت جدا نبوده و از تللیل آن به دست می
بیتری، توان به تعجزء ذاتیات اصل علیت هستند و انکار آنها مساوی با انکار اصل علیت است؛ می

تعمیم را به دوش اصل علیت نهاد و حشیشتًا هم تعمیم منتسب به اصل علیتت استت  امتا بته  ۀوظیف
 شود منظور شر. کامل آنچه برای تعمیم نیاز است، بلث به این صورت ارائه می

هدف این گام آن است که ثابت شود، هر جا عّلت تاّمه )سشمونیا و شرایط و قیتود الزم( فتراهم 
 شود رتًا همان معلول )اسهال صفرا( واقع میباشد، ضرو

ی و معلولی یقانو  سنخ .3    علت
که به نلتو تللیلتی از اصتل علّیتت استتنتان  – 1علل موِجد، به اذعان این قانون یا اصل، ۀدربار

علتل معتّد  ۀکماالت معلول را داشته باشد  دربار ۀترین حالت، همد، در حّداقلییعلت با –شود می
-از علت معّین فشط معلول معّین صتادر متی»ب را به این صورت تعبیر کرد که یاصل اتوان نیز می

هتای مشتابه دارنتد و علتل مشتابه معلتول»( یتا 612، ص6، ن1315)مطهری، « شود و برعکس
از »یتا « گندم از گندم بروید، جتو ز جتو»های معروِف المثلمعمواًل این اصل، با ضرب«  برعکس

 شود ، بیان می«که در اوستکوزه برون همان تراود 
ای کّلی است، اما اگر بخواهیم از اصل علیتت بتا ت نیز همانند اصل علیت، قاعدهیقانون سنخ

یافت شود، عّلتتی در کتار « ب»توان گفت که هر کجا بیان هر ممکنی عّلتی دارد، بهره بگیریم؛ می

                                              
تفاوت منابع در اطالق این دو لفظ بر قواعد سنخّیت و ضرورت است  گرآه نگارنتده بته تمتایز « قانون»و « اصل»واژة   دلیل استفاده از دو  1

 کند واقف است؛ اّما به دلیل هماهنگی با منابع از هر دو واژه استفاده می« اصل»و « قانون»ماهوی 
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اشتاره « ب»عّلت معّین و اتاِص ساز شده و به مشکل« ی نکره»است  در نتیجه باز هم مانند قبل، 
 ابد  ییبه عّلت است که تعمیم م« ب»شود و تنها کّلیت نیازمندی نمی

یعنتی وجتود  –دهتد دست متیتعمیم به معنای تکراراذیری الگویی است که قاعدة االّتفاقی به
و به ایتن منظتور، بایتد  –« ب»و نه فشط عّلت داشتن « ب»برای معلول ااص « الف»عّلت ااص 

« ب»کند که در هر جایی کته امتری ماننتد دست در دامان قانون سنخّیت زد  این قانون تصریح می
این سخن این است که از این اس نتوان ادعتا  ۀاواهد داشت و الزم« الف»یافت شود، عّلتی مانند 

ت یتاست  بنابراین، در حشیشت اصل سنخیت به نلوی مانع« ب»یا غیره عّلت « د»یا « ن»کرد که 
نسبت به غیر )غیر از الف( را نیز در ای دارد و اس از کشف صلیح علت )که بیان شتد بتا دقتت و 

گیترد(، متانع زمان مکترر صتورت متیحضور و غیاب هم ۀگیری از قاعدهوشیاری دانشمند و بهره
 شود می« ب»ادعاهای گزاف دیگر نسبت به عّلت بودن برای 

]سنخّیت نتوعی[ آن استت کته طبیعتت همتواره  ۀنتیج»گوید: باره میشهید مطهری نیز در این
 ۀکند  یعنی در طبیعتت همتواره شترایط کتاماًل مستاوی، نتیجتجریان مشابه و یکنوااتی را طی می

شود و در عین حال نتیجه مختلف که شرایط مساوی انداشته می یدهد و در موارد ااصمساوی می
ه و ااتتالف وجتود داشتته استت؛ منتهتا متا ایتن است، بایستی فهمید که واقعًا شرایط مساوی نبود

 ( 613و  612)همان، ص« ایمااتالف را درک نکرده
-دیگتر بیتان متی یحکم األمثال نیز همان سخن اصل سنخیت را به صورت ۀدر این بلث قاعد

ماننتِد یکتدیگر   n+1و ب nبته ایتن معناستت کته آتون ب« حکم األمثال فی ما یجوز واحد  »کند  
 n+1نیز عّلتت ب n+1است، الف nعّلت ب nطور که الفبرابری نیز دارند؛ یعنی همانهستند، حکم 

حکمتی ستلبی داشتته   nنیز به این معناست که اگتر ب« حکم األمثال فی ما الیجوز واحد  »است و 
دارد و  nاست، حکم برابری با ب nنیز که شبیه ب  n+1نیست( ب nمعلول ن  nباشد )به طور مثال، ب

األمثال مانند اصل سنخّیت نسبت بته حکم ۀنخواهد بود  بنابراین، این قسمت از قاعد n+1معلول ن
 کند غیر، مانعیت ایجاد می

ی و معلولی  .4  قانو  ضرورت علت
ایتن اصتل «  وجدیجب لم یألشیء ما لم »کنند: حکما این قانون یا اصل را به این نلو بیان می

نااتذیر استت افتن معلتول، قطعتی، جبتری و تخلتفگوید که با تلشق علت تامۀ شیء، تلشق یمی
(  توضیح اینکه ممکن بالّذات در اارن، واجب یا ممتنتع استت  ایتن وجتوب و 543)همان، ص 

-عّلت است )یعنی شیء ضرورِت غیری دارد(  بنابراین، علت تاّمته همتان ۀامتناع، غیری و از ناحی
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تاّمه ابتدا )به للاظ عشلی( ممکتن بخب نیز است؛ یعنی عّلت طور که وجودبخب است، ضرورت
آنین نبودن علت تاّمته ستبب کند، همالوجود( و سپس آن را موجود میبالذات را واجب )ضروری

، 1390العدم( و ستپس معتدوم شتود )عبودیتت، شود که ممکن بالّذات ابتدا ممتنع )ضتروریمی
 (  142-140ص

دهنتده ا آن است؛ زیرا اگر عّلت، ضترورتاین قانون نیز تعبیری دیگر از اصل عّلیت و مساوی ب
به معلول اود نباشد؛ وجوددهنده به آن نیز نخواهد بود، یعنی واقعًا علت، علت نخواهد بود و ایتن 
به معنای انکار اصل علیت است  در نتیجه علیت از این للاظ مساوی با ضترورت و جبتر استت و 

 ( 543، ص6، ن1315بود )مطهری،  نظام علی و معلولی قهرًا نظام ضروری و جبری اواهد
  n+1که مشاهده نشده است، با التف n+1نااذیری به این معناست که ملال است مورد بتخلف

رود  این آنها عّلی است؛ زیرا علیت هرگز از بین نمی ۀای عّلی نداشته باشد، بلکه ضرورتًا رابطرابطه
عّلتی ملتال  ۀای عّلی دارند و رابطتهمورد مشاهده شده نیز هست؛ زیرا همگی رابط nضرورت در 

 است که رفع شود 
حاصل قانون ضرورت نیز در اینجا این است که علت تاّمه )سشمونیا و شترایط الزم( ضترورتًا و 

شتده دگاه، میان موارد مشاهدهیشوند و این امری یشینی است و از این دلزومًا منجر به رفع صفرا می
د ندارد  بنابراین، در حشیشت اصل ضرورت، امری بیب از تعمیم نشده تفاوتی وجوو موارد مشاهده

 نااذیری است کند که همان قطعیت و تخلفرا تأمین می
از اصل علیتت، قتوانین فرعتی »آورد: اهمیت اصل علیت و دو فرع آن می ۀشهید مطهری دربار

وان برای جهان، نظتامی تشود و دو مورد از آنهاست که اگر به ثبوت نپیوندد، نمیزیادی منشعب می
قطعی و یشینی اثبات کرد  آن دو قانون عبارتند از: "قانون سنخّیت"و"قانون ضرورت عّلی و معلولی"  

ت، نظام یهای موجودات ]به نلو مجمل[ و از اصل سنخاز اصل کلی علیت، ارتباطات و وابستگی
-ضرورت این نظام نتیجته متیو انتظام این ارتباطات و از اصل ضرورت عّلی و معلولی، قطعیت و 

 ( 611)همان، ص« شود
 در نتیجه به طور االصه داریم:

 دانیم آیست؟(علتی دارد  )اما نمی« ب»اصل علیت: 
است )بر اساس موارد مشاهده شده، ولی هنوز ستایر « ب»همان علت « الف»قاعدة االتفاقی: 

 دانیم( موارد را نمی
شود و ب بتا ن در موارد مشابه از یک نوع، تکرار می« ب»و « الف»عّلی  ۀت: رابطیقانون سنخ



  روش تجربی از دیدگاه فیلسوفان مسلمان

 

 عّلی ندارد  ۀیا غیره رابط
« ن»با « ب»تکرار نشود و ملال است « ب»و « الف»عّلی  ۀقانون ضرورت: ملال است رابط

 عّلی داشته باشد و این ضروری و قطعی است  بنابراین، یشینی است  ۀرابط
 شود لم تجربی تولید میسوم است و بدین صورت ع ۀاین اایان مرحل

تاکنون علم اام حسی که حاصل مشاهده با یکی از حواس انجگانه است و مبتال بته نشایصتی 
ااالیب و اردازش را طتی  ۀحکم به زمان و مکان ااص است، دو مرحل یآون ملدود بودن قلمرو

و دانشتمند را  توانست منطشتی باشتدنخست به علم استشرایی تبدیل شد که باز نمی ۀکرد  در مرحل
دوم به علم تجربی مبتدل گشتت  ۀو در مرحل -زیرا نه یشینی بود، نه دائمی  و نه ضروری -قانع کند 

که بسیاری از نشایص علم استشرایی در آن رفع شده بود؛ زیرا یک اای اود را بر کرسی عّلیت نهتاده 
فاقی به اصل عّلیت ال زد و بتا االت ۀهای ملکم و استواری داشت  علم استشرایی با قاعدبود که اایه

علتم  ۀگیری از فروع اصل عّلیت به اود عمومّیتت و کّلیتت، دوام و ضترورت بخشتید و جامتبهره
 تجربی اوشید  

بتا رعایتت  –توان مطمئن بود کته در همتین مرحلته هتم ات است و مییتجربه، یشینی و از بدیه
دیگتر تتا  ۀایم، اما هنوز یتک مرحلتیافتهنسبت به طبیعت به علمی قابل اتکا دست  -شرایط تجربه 

ای که یشین حشیشی به دست دهد، باقی مانده است؛ زیرا آنانچه گفته شتد، تجربته رسیدن به نتیجه
یابی به علت صلیح با قیاس تواند عّلت ااص را نفی کند  دستاز این للاظ که تجربه است، نمی

بینی نیز بتا قیتاس بینی نداریم و ایبدرت ایبگیرد  افزون بر این در این مرحله هنوز قصورت می
گفتته کته بیا ۀبینی باید عالوه بر سه مرحلشود  بنابراین، برای کسب یشین حشیشی و ایبانجام می

 آهارمی نیز طی شود  ۀمنجر به تولید علم تجربی گشت، مرحل
 مرحلۀ چهارم: برها 

ی علم تجربی، برای تلویل بته دستتگاه حاصل از دو مرحله ااالیب، یعن ۀسّوم فرآورد ۀتا مرحل
 قیاس، آماده و مهّیا گشته است 

قیاس در منطق ارسطویی با مجربات و مشتاهدات  ۀگاننخست باید دید کدام یک از اقسام انج
تواننتد بته ات در مواد قیاس هستند و یشینیات مییسازگار است  مجربات و مشاهدات از اقسام یشین

 ر قیاس، یعنی مغالطه، اطابه، جدل و برهان، به کار روند جز شعر، در آهار قسم دیگ
 ۀمغالطه به معنای به غلط اندااتن دیگری از روی عمتد استت و صتنعت مغالطته گرآته افتاد

کند و نیز غر  از تألیف آن رسیدن به حشیشت و کشف واقع است، امتا هرگتز بته تصدیق جازم می
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(  روشتی کته بترای 149-141، ص2، ن1389شتود )مظفتر، کشف حشیشت و واقعیت نائتل نمی
شود؛ اود باید قابلیت رساندن ما را بته حشیشتت و واقتع داشتته باشتد، در کشف واقع، انتخاب می

 حالی که مغالطه ذاتًا آنین اصلتی ندارد 
 ۀاطابه و جدل نیز به این للاظ از مغالطه وضعیت دشوارتری دارنتد؛ زیترا جتدل گرآته افتاد

ا غر  از تألیف آن رسیدن به حشیشت نیست، بلکه فّنی است که قتائم بته کند، امتصدیق جازم می
دو شخص متخاصم است و به طرفین قدرت دفاع از وضع اود، به نلوی که نشضتی بتر آنهتا وارد 

تصدیق جازم هم شرط نیست، بلکه هدف آن تنها اقناع افکار  ۀدهد  در اطابه، حتی افادنشود، می
 )همان(  ژه در اهداف اجتماعی استیوهعمومی و جلب رضایت مردم، ب

تصدیق جازم، غتر  از  ۀمانده همان صنعت برهان است که افزون بر افادبنابراین، تنها فن باقی
 شود تألیف آن حشیشت است و به ااطر شرایط ذاتی اود، به کشف واقع نیز نائل می

)ابن سینا، « سائر الفنون ده هذا الفن دونیفین[ یشیهذا الغر  ]التوصل الی کسب اللق و ال»
 ( 20، ص1313

شتود  بنتابراین، غر  از برهان، شناسایی حشیشت از آن جهت که حشیشت استت، دانستته متی
-گویند که بر طالب حشیشت واجب است که تنها از برهان ایروی کند، حتی اگر نتیجتهمنطشیون می

 ( 158، ص2، ن1389ای به دست دهد که تاکنون کسی نگفته باشد )مظفر، 
مواد برهان منلصرًا از یشینیات و بدیهیات است که مشاهدات و مجربات از اقستام آن هستتند؛ 

-برهان باید از یشینیات باشند و این دو مشدمه، قهرًا و به ااطر ذات برهان، نتیجه ۀیعنی هر دو مشّدم

 (   159)همان، ص  1ای یشینی به دست اواهند داد
ف  من یشینّیات، »کوتاه، برهان عبارت است از: در نتیجه در یک تعریف ساده و  نتتج یقیاس  مؤلَّ

ای یشینتی بته دستت یشینًا بالذات اضطرارًا؛   قیاسی که مرکب از مشدمات یشینی است و ذاتتًا نتیجته
 ( 199، ص1311؛ طوسی، 158)همان، ص «دهدمی

ان شتده یتن بشود که یشینی بودن مشدمات، شرط مهّمی است کته در تعریتف برهتامالحظه می
انتد کته عبارتنتد از: است  افزون بر آن منطشیون شب شرط دیگر نیز برای مشّدمات برهان ذکر کرده

                                              
طر. است که به عّلت تفاوت دیدگاه ها در مورد ارزش معرفتی آنهتا و بته عّلتت   البته در مورد ایجاد یشین در برهان بلث برهان لمی و اّنی م 1

 اردازیم اارن بودن بلث آنها از قلمروی این مشاله به آنها نمي
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 (:1388؛ سلیمانی امیری، 412و  411، ص1380)همو، 
 مشدمات عشاًل و بالطبع از نتایج اقدم باشند )یعنی عّلت اثبات و عّلت ثبوت نتیجه باشند(؛

 ج باشند؛ین نتایشیو اعرف از نتایج باشند تا مشتضی وضو. و  ترشدهمشدمات عشاًل شنااته
 ملمول مشدمات ذاتی موضوع )ذاتی باب برهان( باشد؛

ی مستاوی بتر موضتوع واسطه یا بتا واستطهملمول مشدمات نسبت به موضوع، اّولی باشد )بی
 حمل شود(؛

 ای باشند؛جهیمشدمات ضروری باشند )ضرورت در صدق( تا بالطبع منتج نت
 مشدمات کّلی باشند 

علتوم  ۀشود، علوم طبیعی نیز در زمربه کارگیری برهان در علوم طبیعی، عالوه بر اینکه باعث می
برهانی به شمار روند و احکام علوم برهانی و حشیشی، به نلو عام بر آنها صادق باشد )گرآته هنتوز 

کند و آن جتواز بیعی ایجاد میت دیگری نیز برای علوم طیعلوم برهانی االص و مطلق نیستند(؛ مز
 کارگیری براهین ریاضی در علوم طبیعی است به

الترئیس یتا ات علمی کاماًل برهانی است و هرآند در زمان ارستطو یتا شتیخیدانیم که ریاضمی
ات در علوم طبیعی، مانند عصر حاضر، مرسوم نبود و به ریاضیات بته یطوسی، کاربرد ریاض ۀاواج

شد، بلکه غالبًا به عنوان علتم متافوق علتم طبیعتی در مت طبیعیات توجه نمیعنوان ابزاری در اد
 1بندی علوم مدنظر بود؛ اما این قابلیت در منطق ارسطویی وجود داشت طبشه

توانتد بته عنتوان یبخشتد کته مای میالعادهبرهانی بودن و یشینی بودن به ریاضیات قدرت فوق
شود، تا جایی کته اساستًا در براتی علتوم، از روش ریاضتی  گر علوم، استفادهیابزاری کارآمد در د

شتود و نته یتک علتم  صتلیح و یک روش نگریسته متی ۀشود، یعنی به ریاضیات به مثاببلث می
ناصلیح بودن این دیدگاه، مّدنظر نیست، وجود این دیدگاه دال بر این است کته ریاضتیات ابتزاری 

آید و علوم دیگر در بسیاری از موارد، یشینی م در میگر علویقدرتمند است که به راحتی به ادمت د
کشند  حتی گاهی ریاضیات اای اتود را از اتادم بتودن بودن اود را با براهین ریاضیات به رخ می

                                              
ای اتاص در آن بتود )روش سینا و قرون وسطی، روش علم ارجاع عّلت شیء به ذات آن و فر  وجتود قتوه  توضیح اینکه در دورة امثال ابن 1

 (، اما به تدریج با عبور از قرون وسطی و توسط افرادی آون گالیله و دکارت و غیره، ریاضّیات ابزار فیزیک شده و روش کّمی ) نگاه کّمیکیفی
های مؤثر این شیفت اارادایمی، اتانستیل در اینجا مّدنظر نیست( جایگزین روش کیفی شد  نکته مهم در این میان این است که یکی از ملّرک

 ارسطویی بود؛ زیرا این افراد نیز آون همة مردم از زمان اود متأثرند منطق 
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ی عرصته ۀگیرندها و تصمیمجهت تلشیشات و آزمایب ۀکنندبرای علوم طبیعی، فراتر نهاده و تعیین
 شود علوم طبیعی می

-روش برهتانی آورد، اتیب ۀبینی در علوم طبیعی، بر اایتوان برای ایبای که میدهسا ۀاما نمون

ارات به دور اورشید، بر اساس فرمول ریاضی گرانب نیوتن، است که توستط یبینی مسیر گردش س
ها است  زمتانی کته بینینپتون نیز مدیون همین ایب ۀشد  حتی کشف سیارمشاهدات هم تأیید می

های ریاضی دیده شد، آدمز و لووریته هرکتدام بته صتورت بینیمدار اورانوس با ایبنداشتن انطباق
ی دیگری در بین است که بر اورانوس نیتروی گرانشتی وارد کترده بینی کردند که سیارهجداگانه ایب

شود  ملاسبات آنها ِجرم و ملل این سّیاره را مشتخص کترد و است و باعث ااتالل حرکت آن می
و  18، ص1391نپتون با همان جرم و در نزدیکی همان ملل مشتاهده شتد )اکاشتا، ، یاس از مدت

19 ) 

 نتیجه

گوینتد کته هتر کتس فاقتد حّستی شروع هر علمی حس است  به همین دلیل ارسطوییان می ۀنشط
، 1380؛ طوستتی، 311، ص1313ستتینا، باشتتد، فاقتتد معلومتتات ناشتتی از آن حتتس استتت )ابتتن

مراتب علم و ادراک )ایال، وهم و عشل( در ابتدا از حس نشئت  ۀدگاه مشائیان همی(  از د408ص
-311، ص1313ستینا، گیرد )ابنتری روی صور آنها صورت میگیرند و هر مرحله تجرید قویمی

دهتد، امتا بتاز هتم شناسی متفتاوتی ارائته متیانشاء صور، شناات ۀ(  صدرالمتأّلهین با نظری314
 ر دهد شروع علم را تغیی ۀتواند نشطینم

دگاه ارسطوییان، یشین کّلی دائم و ضروری حاصل از روش برهانی استت  بنتابراین، میتان یاز د
نیل به یشین فاصله است  در براورد با طبیعت و علم به آن، ایتن فاصتله بتا  ۀشروع علم و نشط ۀنشط

 شناسی ارسطویی نیل به یشین است شود  بنابراین، غایت روششناسی ُار میروش
( علم استتشرایی؛ 2علم حسی؛  (1مراحل روش علوم طبیعی ارسطویی عبارت است از:           

 ( علم برهانی 4( علم تجربی؛ 3
مشدمات برهان، کّلی هستند و مبتادی آنهتا فشتط از طریتق »کنند: سینا و طوسی تصریح میابن
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 ( 312)همان، ص 1«شودحس تلصیل می
ه دارد؛ یتز بتر حتس تکیتشتود و استتشرا نصتل میاس با کمّ استشرا حاین قیمشدمات نخست»
، 1380)طوستی، « دیتآچ علمی بدون کمّ حتواس بته دستت نمییشود که هن، معلوم مییبنابرا
 ( 411ص

 کند علم حّسی جزئی است و یشیِن غیردائم ایجاد می
علم استشرایی که حاصل مشاهدات مکّرر است و هیچ توجیه و توضیلی نستبت بته آگتونگی 

 کند ظن غالب می ۀموضوع و ملمول ندارد و افاد ۀرابط همراهی و
کند و نه یشین دائم، اما این نشص مانع از اهمیت و کارکردهتای ظن غالب می ۀگرآه استشرا افاد

ها به طور عمتده بتا اتکتا بته آن در زندگی روزمره و علوم تجربی و حتی علوم انسانی نیست  انسان
انند  حذف استشرا از زندگی بشر ممکن نیست و اگر، بته فتر ، گذراصل استشرا زندگی اود را می

بخواهیم استشرا را از زندگی حذف کنیم، آیز زیادی برای انسان باقی نخواهد ماند  منطشیون نیز بته 
گوید که فواید استشرا بسیار است و آه بستیار از احکتام اند و اواجه میاین نکته توجه کافی داشته

، 1388؛ ملکشتاهی، 361شتوند )همتان، صکه توسط استتشرا کستب متییشینی حسی یا تجربی 
 ( 451ص

حکم تجربی به دلیل اّتکا به قانون عّلیت، کّلی، یشینی و دائمی استت، امتا یشتین حاصتل از آن 
 مشروط است 

زمتان حضور هم ۀمشمول قانون علیت شود؛ اواًل، باید از قاعد« ب»و « الف» ۀبرای اینکه رابط
 زمان مکرر و ثانیًا، از قاعدة االتفاقی بهره گرفت ممکرر و غیاب ه

ندارد، ما در استشرا به کشف طبیعت شیء « ب»و « الف» ۀآون استشرا توضیلی نسبت به رابط
اند که در حشیشت مجمتوعی از ن، قضایا و احکام استشرایی قضایای اارجیهیشویم و بنابرانائل نمی

ستازد، البتته بتا که طبیعت اشیاء را بر متا مکشتوف متیقضایای شخصّیه هستند؛ به االف تجربه 
 ( 338، ص2، ن1366اند )مطهری، ط و قیود تجربه  بنابراین، قضایای تجربی قضایای حشیشیهللاظ شرای

                                              
اگر کسی »گوید: کند و تنها در تجربیات و مشاهدات قائل به این بیان نیست  او میسینا این سخن را حتی در مورد اولیات نیز بیان می  ابن1

که به حس  –کند، توضیح دهد؛ این کار جز از طریق استشراء اوب تنّبه نمی بخواهد این مشّدمات و قضایا را برای کسی که از آنها غافل است و
(؛ برای توضیلات بیشتر رک: نصیرالدین 312، ص1313سینا، )ابن« امکان ندارد؛ زیرا این قضایا اّولیات هستند و برهان ندارند –مستند است 

  411-409، ص1380طوسی،
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کنتد، بنتابراین، مرکتز ثشتل و حستن اتتام علم برهانی یشیِن دائم، کّلتی و ضتروری افتاده متی
 شناسی ارسطویی است روش

 اذیر است برهان امکان ۀیبینی در ساایب
شناسی، علوم طبیعی گرآه علم برهتانی اتالص و مطلتق کّلی اینکه بر اساس این روش ۀنتیج

اند  بنابراین، احکام علوم برهانی به نلتو عتام بتر آنهتا نیتز علوم برهانی و حشیشی ۀنیستند؛ در جرگ
 کند صدق می
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