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چکیده
منطق ارسطویی حس را ،به عنووا قططوش وو هر عو عتوه ،دن وم نر عاوم اموم میومع یطو آهر
میناق  .عته حسی نر نیگ امم عم ه نربمر موارن میمبه سکوت اخت مر میکن  .جزم ه یطو ق وز نر
مح هنۀ ق مس ه رهش ق مسی منحص میوون ه نیگ رهشعم ب ای کسب اعتبمر نر ق میو بمیو بوه
رهش ق مسی بماگ ناق ووق  .عته حسی ق ز ب ای دوسعش نامنش یط خوون ،نر مسو کسوب اعتبومر،
رهی به سوی ق مس نارن ه نر ای مس بمی اا پل استط ا ،قمع االدفمقی ه  ...عبور کن دم به جمیگوم
ّ
رف ع دج به نس یمب ه اا نهل س قمقو عت 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
مید واقن به عنوا عتومی متط ه قمبل دک ه ب خون ببملن ه دمج عتووم حط طوی را بو سو ق نو  .ایو
مطمله دیش میکن دم مس رس حس به غمیو رهشونمسوی ارسوطویی ،یعنوی یطو  ،را د سو ه
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
ادراک و علم به آن است ،علمی که از دریچۀ حواس حاصل متیشتود نشتب بتیبتدیل حتواس در
ّ
حدی است که حکما معتشدند ،هر کس ّ
حسی را نداشته باشد؛ علم مربتوط بته آن را
زندگی بشر تا
نخواهد داشت و هرکس فاقد تمامی حواس باشد ،هیچیک از علوم مربوطته را نتدارد دانتاییهتای
ناشی از حواس ،شروع علم به جهان عظیم طبیعت است و توستعۀ آنهتا ،نیازمنتد توستعۀ ابزارهتا و
روشهای تولیدی آن است و عالم طبیعی ناگزیر از بهرهگیری از ّ
قتوه عشالنتی و روشهتای متتشن و
قابل ّاتکا است روششناسی علم ،از دیرباز مورد ّ
توجه منطقدانان و فیلسوفان بوده و اکنون نیتز بته
عنوان شااه ای مستشل و در عین حال مرتبط و وابسته به ستایر علتوم ،در کنتار آنهتا مطتر .استت
دانشمندان و طبیعیدانانی که درصدد توسعۀ مرزهای دانب و ارائۀ ّ
نظریتات و اتارادایمهتای علمتی
جدید هستند ،هرگز از علمشناسی فلسفی و روششناسی بینیاز نبوده و نیستند
روششناسی ارسطویی در علوم طبیعی که بعدها توسط منطقدانان مسلمان توسعه داده شد ،تتا
قرنهای متمادی روششناسی مسلط در علوم طبیعی بود و تصور میشود ،ورای انتشاداتی که مطر.
میشود ،هنوز هتم نکتات قابتل تتوجهی در آن فراآنت .آیتد ارستطو ییان بترای قتدرتبخشتی و
اعتباربخشی بیشتر به حس ،آن را به عشل و استدالل تکیه میدهند؛ علم ّ
حستی را از ایستتگاههتای
ّ
ّ
علم استشرایی ،علم تجربی و علم قیاستی متیگذراننتد و از قتوانین علیتت و االتفتاقی بهرهبترداری
میکنند در مشالۀ حاضر تالش میشود ،این مسیر طراحتیشتدۀ ارستطوییان بتازاوانی ،تللیتل و
ّ
بررسی شود و امید است این گزارش تللیلی ،اندیشتمندان را بته واکتاوی و دقتت بیشتتر در نشتد و
بررسی روششناسی ارسطویی ترغیب کند
توجیه روش علوم طبیعی ارسطویی
موضوع علوم طبیعی ،طبیعت است ،بنابراین ،باید برای کسب علم از طبیعت به آن رجتوع کترد در
این فرایند ،سه عنصر دایلاند )1 :طبیعت؛  )2حواس انسان؛  )3ذهن انسان
فیلسوفان و طبیعیدانان متعدد در طول تاریخ ،دیدگاههای متفاوتی را نسبت به هر یتک از ایتن
عناصر سهگانه ابراز داشته و به نتیجهای در مورد علم بشر به طبیعت و روش کسب آن رسیدهاند
اگر آه حکمت اسالمی دیدگاههای متفاوتی را نسبت به طبیعت ،ادراک انسان و رابطته ذهتن و
ّ
عین دارد؛ اما در روششناسی علوم طبیعی ،سازگار و همنوا با منطق ارسطویی ،بته طتور کلتی سته
روش را بیان میکند (صدرالدین شیرازی ،1318 ،ص:)228
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الف) روش قیاسی که آن را مفید جزم و یشین میداند؛
ب) روش استشرایی که جزم و یشین ایجاد نمیکند و مفید ظن و احتمال است؛
ن) روش تمثیلی که از استشرا ارزش معرفتی کمتری دارد و تنها افادۀ احتمال میکند
به دلیل اینکه در منطق ارسطویی اون جزم و یشین در قیتاس و روش قیاستی دانستته متیشتود؛
بنابراین ،ملوریت دستگاه روشی ارسطویی را قیاس شتکل داده استت و دیگتر روشهتا بته قیتاس
بازگردانده میشوند و اعتبار اود را از قیاس کسب میکنند و اعتبارشان نیز نسبت به قیاس ستنجیده
ً
میشود عالمه مظفر ،مانند دیگر ارسطوییان ،صراحتا به این مطلب اذعان دارد« :استتشرا و تمثیتل
در صورتی افاده یشین میکنند که به قیاس تکیه داشته باشند اس همه آیز سرانجام به قیاس منتهتی
میشود» (مظفر ،1389 ،ن ،2ص)160
بنابراین ،ما نیز بر اساس اصول همین نظام ،بلث را به نلوی ارائه میدهیم که با نظر بته علتوم
طبیعی ،جایگاه هر یک از روشها در مشایسه با قیاس مشخص باشد
ّ
ّ
به عشیدۀ حکما روش قیاسی ،سیر از کلی به جزئتی استت؛ بنتابراین مبتادی قیتاس بایتد کلتی
باشند ّاما هنگام رجوع به طبیعت ،ما با ّ
جزئیات و افراد و اشخاص سروکار داریتم در نتیجته بترای
ّ
ّ
به کار گرفتن قیاس هنگام رجوع به طبیعت ،ابتدا باید دید آگونه میتوان به آن مشدمه کلتی دستت
ّ
ّ
ّ
یافت؛ تا اینکه در مرحلهی بعد ،با عبور مشدمه کلی از دستگاه قیاس ،نتیجتهای قابتلاتکتا و یشینتی
حاصل شود
ّ
میدانیم که مواد قیاس هشت قسم است ،در بین آنها موادی که به طبیعت مربتوط متیشتوند؛
یشینیات و ّ
مجربات این دو از اقسام ّ
عبارتند از :مشاهدات(ملسوسات) و ّ
بدیهیات 1هستند
در منطق ارسطویی مشاهدات معنایی وسیعتر از معنای رایج در اصطال .عام داشتته و تعریتف
میشوند به قضایایی که عشل ،به واسطۀ آنآه بتا حتواس اتود درک متیکنتد؛ بته آن حکتم متی-
کند(همان،ص )122در علم به طبیعت ،ما با مشتاهدات ناشتی از حتواس بتاطن کتاری نتداریم و
ّ
ملل بلث ،مشاهدات ناشی از حواس ظاهر است موضوع مشاهدات ،جزئی و شخصی استت و
علم حاصل از مشاهده ،علمی یشینی است و مشاهدات جزء مبادی یشینی قیاس به شتمار میآینتد؛
 1یشینیات در یک تشسیم ابتدایی به عام و ااص تشسیم میشوند و یشین ااص نیز در مرحلة بعد به بدیهی و نظری تشسیم میشوند بدیهیات
شب قسم هستند که مشاهدات و ّ
مجربات داال در آنها هستند (مظفر ،1389 ،ص119و)120
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متغیر بودن علم ّ
ّاما یشینی که ایجاد میکنند دائم نیست دلیل غیر دائمی و ّ
حسی این است که حس
ً
تنها میتواند بگوید که این ملمول فعال (در زمان احساس) بر این موضوع ،حمل متیشتود ،ولتی
ضروری موضوع و دائمی است یا ایر؟ از حس به دستت نمتیآیتد (مصتبا.
اینکه آیا این ملمول
ِ

یزدی ،1384 ،ن ،1ص)263
ً
حال اگر مشاهده و علم حسی به عنوان ماده ،وارد دستگاه قیاس شود؛ اوال ،میتوانتد در جتای
ً
ّ
شخصیه است در حالی که علوم طبیعتی در
صغری بنشیند و ثانیا ،نتیجهای که میدهد نیز جزئی و
ای یافتن فرمولی کلی است که در مورد همۀ طبیعتت یتا بخشتی از آن تبیتین مناستبی ارائته دهتد
بنابراین ،علم حاصل از تک مشاهده یا علم حسی ،مشصود ما را برآورده نمیکند
مادۀ دیگر قیاس ،تجربیات یا مجربات است که قضایایی هستند که عشل در اثر تکرار مشتاهده
به آن حکم میکند تکرار مشاهده موجب میشود در نفس حکمی رسوخ کند که هیچ تردیتدی در
آن راه ندارد ،مانند هر آتشی گرم است (مظفر ،1389 ،ن ،2ص)123
ّ
تکرر فیفیتد إذکتارا ّ
المجربات فهی قضایا و أحکام تتبع مشاهدات ّمنا ی ّ
ّ
بتکررهتا فیتأکتد
«و أما
ّ
ّ
تجربیتات قضتایا و احکتام ناشتی از
منها عشتد قتوی ال یشتّ فیته» (ابنستینا ،1315 ،ص)35؛

مشاهدات ّ
مکرر هستند که به واسطۀ تکرار نتیجۀ یشینی به دست میدهنتد و بتر ایونتدی قتوی ،کته
شکی در آن نیست ،تأکید میکنند
ّ
موضتتوع مجربتتات کلتتی استتت و از مشتتاهدات متعتتدد حاصتتل متتیشتتود مجربتتات ،ماننتتد
مشاهدات ،از مبادی یشینی و بدیهی قیاس هستند بنابراین ،از دیدگاه منطقدان ،علتم حاصتل از آن
ّ
بتدیهیات ،تفتاوتهتایی
نیز مفیتد یشتین استتّ ،امتا بتداهت حاصتل از تجربته بتا بتداهت دیگتر
دارد نخست اینکه ،تجربیات به سادگی تمام و مانند اولیات که تصتور موضتوع و ملمتول در آنهتا
کافی است ،حاصل نمیشوند ،بلکه حصول آنها مبتنی بر سازوکار و فرایندی ااص است البتته در

حکمت اسالمی ادعا میشود که این سازوکار به صورت نااودآگاه در فرد شکل میگیرد و هرگز به
ایچیدگی فرایند تفکر نمیرسد «بدیهی بودن ّ
مجربات به این معنا نیست کته عشتل نششتی در آنهتا
ندارد ،بلکه به این معناست که حرکت عشل از مجهول به معلوم و در میتان معلومتات الزم نیستت»
(قوام صفری ،1318 ،ص)91
دوم اینکه ،یشین حاصل از تجربه یشین مطلق نیست و یشین مشروط و ملدود است و شرط ایتن
ً
است که طبیعت آنچه تکرار میشود ،صرفا در شرایطی که تکرار میشود؛ امر دائمی را ایجاب می-
َ
ِّ َّ
فباللری أن التجربة بما هی التجربة ،الیفید ذلک[الیشین بالکلیة
کند (همان) ابنسینا مینو یسد« :
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المطلشة] فهذا هو ا ّ
للق و من قال غی َر هذا فلم ینصف أو هو ضعیف التمییز ،الی ّفرق بین متا ی ّ
عستر
ِ

الشک فیه لکثرة دالئله و جزئیاته و بین الیشین؛ بجاست که بگتوییم تجربته از آن حیتث کته تجربته
ّ
است ،مفید حکم کلی مطلق نیست مطلب حق همین است و هرکس سخنی غیر از این بگوید یتا
باید گفت به انصاف سخن نگفته یا ّقوه ادراک و تمییز او ضعیف است؛ بهگونهای که بین حکمی که
ّ
به علت کثرت دالیل و مصادیق ،شک در آن مشکل است و بتین حکتم یشینتی فرقتی نمتیگتذارد»
(مصبا .یزدی،1384،ن،1ص)214
مراحل تجربه
فرایند تجربه به شر .ذیل است:

مرحلۀ اول :انجام مشاهده و تکرار مشاهدات:
ای شتر ،نکات مربوط به مشاهده بیان شد مشاهده یا علم حسی گرآه بتدیهی و یشینتی استت ،امتا
حکم کلی را افاده نمیکند بنابراین ،یشین دائم زوالنااذیر ایجاد نمیکند و نمیتوانتد بتهتنهتایی در
ِ
علوم استفاده شود
ُ ً ّ ً ً
َّ
«إن الملسوس الیفید رأیا کلیة البتة» (همان ،ص)211

مرحله دوم :استقرا روی مشاهدات:
در اینجاست که متوجه جایگاه ارزشی استشرا به للاظ یشینبخشی در حکمت اسالمی متیشتویم
با نظر به علوم طبیعی و رجوع به طبیعت ،استشرا در صورتی کارآیی دارد که به عنوان ابزاری در تولید
ّ
مجربات ،برای تأمین ّ
مادۀ قیاس ،به کار گرفته شود در واقع ،الی که برای عبتور از جزئتی بته کلتی
برای تولید مبدأ قیاس نیاز است ،توسط استشرا زده میشود به همین دلیل ابنستینا نیتز کامتلتترین
ّ
بلث اود را در زمینۀ استشرا ،ذیل برهان و مبادی آن میآورد او میگوید :استشرا گاهی حکم کلتی
ّ
را افاده میکند؛ اما حکم استشرایی موجب حکم کلی نمتیشتود؛ بلکته فشتط موجتب ظتن غالتب
میشود (همان)
برای درک بهتر معنای این سخن و نیز به منظور روشن شدن معنای استشرا ،ابتدا مبلتث استتشرا
در حکمت اسالمی را مرور میکنیم
ّ
مالصدرا در اللمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة (التنقیی فیی المنطی استتشرا را اینگونته
ّ
تعریف میکند« :منها :االستشراء ،و هو اللکم علی طبیعتة کلیتة بمتا وجتد فتی جزئیاتته الکثیترة،
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ّ ّ
ّ
ُ
کلکمّ بأن کل حیوان یلرك فکه االسفل عند المضغ بما شاهدت من اللیوانات و هو غیر مفید
للیشین اذ ّربما یکون حکم ما لم یستشری بخالف ما إستشری کالتمستا .فتی مثالنتا هتذا؛ از جملته
ّ
ّ
اقسام حجت ،استشرا است که حکم بر طبیعت کلی است به آیزی کته در جزئیتات بستیاری از آن
ّ
کلی یافت شده است آنانکه حکم میکنی که هر حیوانی در وقت جو یدن ،فّ اتایینب را تکتان
میدهد و این حکم از این جهت است که این صفت را در حیوانات مشاهده کردهای استشراء افتادۀ
یشین نمیکند؛ زیرا بسا میشود که حکم مورد استشرا (نسبت به آنهایی که استتشرا نشتده) بتراالف
آنهایی باشد که استشرا شدهاند ،مانند تمسا .در مثالی که آوردیتم» (صتدرالدین شتیرازی،1318 ،
ص228؛ همو ،1362 ،ص)32
ّ
از این سخن مشخص میشود که مشصود صدرالمتألهین از استشرا ،استشرای ناقص است
این همۀ آیزی است که وی در مهمترین کتاب منطشی اتود ،از استتشرا متیگویتد در رستالۀ
ّ
تصور و تصدیق نیز دربارۀ استشرا هیچ نکتهای مطر .نشده است ابنسینا در فصل نهم از مشالۀ ّاول
برهان شفا ،به طور مبسوط و در فصل انجم از مشالۀ سوم به صتورت االصته ،مبتاحثی را در متورد
استشرا و یشینبخشی آن مطر .کرده است در اساساالقتباس نیز مباحثی در این زمینه مطتر .شتده
است در این کتب و دی گر منابع منطشی استشرا اعم از تتام و نتاقص استت البتته استتشرایی کته در
مجربات به کار میرود ،همان استشرای ناقص است
شی وه ورود به بلث استشرا در این کتب ،بدین صورت است که در ابتدا طریشۀ اقامۀ برهان بر هر
مطلوبی (نتیجۀ قیاس ،قضیه ای که قصد اثباتب را داریم) که سبب داشته باشد ،بیان میشود و اس
از آن در فصلی جداگانه ،در مورد مطلوبهایی که سبب ندارند (به ایتن معنتا کته در حتال حاضتر
ّ
سبب آنها بر ما معلوم و ّ
معین نیست و نه به این معنا که به طور کلتی فاقتد ستبب باشتند) صتلبت
میشود و این نتیجه گرفته میشود که این قضایا تنها از راه استشرا تبیین میشتوند و هرگتز نتیجتهای
یشینی و ضروری نمیدهند
به طور االصه داریم:
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ّ
ّ
برای اثبات مورد اول برهان اقامه میشود و حتد وستط در برهتان علتت و ستبب استت ،یعنتی
واسطه در ثبوت دارد اما برای اثبات مورد ّدوم ،اقامه برهان سودبخب نیست؛ زیترا در ایتن حالتت
رابطۀ بین موضوع و ملمول از دو حال اارن نیست ،یعنی یا بدیهی است و یا غیربدیهی
ً
اگر ثبوت ملمول برای موضوع ،بدیهی باشد ،در این صورت اصال مطلوب نبتوده و نیتازی بته
اثبات و قیاس ندارد ،بلکه اودبهاود یشینی و ضروری است ،آون رابطۀ موضتوع و ملمتول ذاتتی
است
اگر ثبوت ملمول برای موضوع ،غیربدیهی باشد ،هرگز نمیتوان به آنین مطلوبی علم یشینتی و
دائمی بهدست آورد؛ زیرا اگر بخواهیم حد وسطی برای اثبات مطلوب اقامه کنتیم ،ایتن حتد وستط
ّ
نمیتواند علت و سبب ،یعنی واسطه در ثبوت ،باشد؛ آون فتر بتر ایتن بتود کته ستببی در کتار
ّ
نیست حد وسطی که علت و واسطه در ثبوت نباشد ،هرگز علمی یشینی نخواهد داد بنابراین ،برای
اثبات آنین مطلوبی ،قیاس فایدهای ندارد و باید استشرا کرد و استشرا هم که علتم یشینتی نمتیدهتد
(ابنسینا ،1313 ،ص)86-84
تعبیر زیبای اواجه طوسی در بیان این مطلب آنین است« :هر حکمی که دارای سببی نباشتد،
نمیتواند یشینی به شمار آید؛ زیرا هرگاه موضوع قضیه مشتضی وجوب حکم نباشد و حد وسطی کته
ً
برای افادۀ حکم ،در قیاس وضع میشود غیرسبب باشد ،حتما حکم با توجه بته غیرستبب ،ممکتن
اواهد بود ،نه واجب و ازاینرو ،آن حکم یشینی نیست و همانگونه که قیاس در ایتن موضتع مفیتد
یشین نخواهد بود ،استشرا نیز یشتینآور نیستت؛ زیترا در استتشرا ،جزئیتات موضتوع ،کته در داللتت
ّ
مساوی موضوع هستند ،حد وسط قرار میگیرند» (نصیرالدین طوسی ،1380 ،ص)404
حکی مان به این مناسبت وارد بلث استشرا شده و از همین شیوه (شروع از مطلوب مورد اثبات)
برای ارائه بلث استفاده میکنند در نهایت ،این نتیجه اتخاذ میشود که ثبتوت ملمتول استتشرایی
برای موضوع آن ِّبین حسی است استشرای ناقص مفید ظن غالب استت و استتشرای تتام گرآته بته
ّ
قیاس برمیگردد و یشینی است ،ولی به دلیل اتکا به حس ،مانند قیاس ،یشین مطلق ایجاد نمیکند
بلث استشرا در کتاب شفا بر اساس نمودار زیر ارائه میشود (ابن سینا،1313 ،ص:)88-84
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ّ
استشرا در واقعّ ،
تسری حکم جزئی به کلی(مطلوب و نتیجه) است بنابراین ،در ابتدا باید ثبوت
حکم برای هر جزئی ِّبین باشد تا بتوان ثبوت حکم را برای مطلوب هم ِّبین نمود

ِّ
ّ
متصتور
حکم هر جزئی(ثبوت ملمول برای موضوع در هر جزئتی) ،دو حالتت
برای بین ِ
بودن ِ

است:

حکم هر جزئی اود به اود و بدون سبب ِّبین باشد
الف) ِ
حکم هر جزئی به واسطۀ سببی ِّبین شده باشد
ب) ِ
ابتدا به توضیح مورد الف میاردازیم که اود بر دو قسم است:
ِّبین بودن از راه حس حاصل شده است (مشاهدات) در ایتن صتورت علتم هتر جزئتی ،علتم
ّ
حسی است و همانطور که بیان شد ،غیردائمی و زوالاذیر است بنابراین ،علم به کلی مطلوب هم
ّ
که تابع علم به این جزئیات است ،غیردائمی و زوالاذیر اواهد بود و مشدمۀ حستی ،نتیجتۀ یشینتی

نمیدهد
ِّبین بودن حکم هر جزئی ناشی از عشل است این قسم به دلیل زیر امکان ندارد

ّ
اگر فر کنیم که ملمول برای موضوع جزئی ،ذاتی است؛ اس برای موضوع کلتی هتم ذاتتی
ّ
ً
اواهد بود این ملمول اصال نیاز به اثبات برای کلی ندارد؛ زیترا ذاتتی آن استت بنتابراین ،هتیچ

نیازی به استشرا نیست

1

 1طوسی در این زمینه مینویسد « :اگر ذاتی باشد الزمۀ آن این است که ذاتی موضوع نیز باشد؛ زیرا حکم بر همۀ جزئیات کلی ،حکم
ّ
بر طبیعت کلی است مگر اینکه موضوع مساوی آن جزئیات نبوده و عام تر از آنها باشد ،مانند حیوان که موضوع است و ناطق که ذاتی زید و
عمرو است ،اما اگر حیوان ملمول باشد ،ناطق ،عرضی آن اواهد بود ،ولی عموم موضوع مخرب صلت استشرا است و اگر موضوع مساوی
همان جزئیات باشد-که شرط استشرا نیز همین است -هر حکمی که بر همۀ جزئیات شده باشد ،حکم بر طبیعت موضوع است اس ذاتی همۀ
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
فر

تصور موضوع مشتمل بر تصور ملمول بوده و بنابراین حکم نمیتواند مطلوب باشد؛ زیرا در نهایت وضو .است» (؟؟؟؟ ،ص )405
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ّ
اگر فر کنیم که ملمول برای موضوع جزئی ،عر است ،آون استشرای تام مدنظر استت و
ّ
ملمول باید عرضی برای تمام موضوعات جزئی باشد؛ اس ملمول باید عرضی الزم موضوع کلتی
ّ
باشد و در هر حالتی با موضوع کلی همراه باشد ابنسینا در اینجا نتیجه میگیترد کته ایتن عتر ،
بر هر یک از موضوعات جزئی،

الزم یکی از معانی جزئیات است بنابراین ،سبب حمل این عر
ّ
همان معنای ذاتی (در ّ
جزئیات) است ،یعنی این امتر ذاتتی ،علتت وجتود آن عتر
است اواجه مثال انده و حرکت ارادی که بر اشخاص انسان عتار
میکند (طوسی ،1380،ص ،)405اما فر
اودبهاود و بدون سبب ِّبین باشد اس این حالت االف فر

در جزئیتات

میشتود ،را در اینجتا ذکتر

ما در حالت «الف» ایتن بتود کته حکتم هتر جزئتی
و باطل است

بنابراین ،نتیجۀ قسمت «الف» این است که حکم هر جزئی ،تنها میتواند از طریتق حتس ِّ
بتین

شود

ّ
متصور است:
در مورد قسمت «ب» نیز دو صورت
ّاول اینکه ،این سبب ،حکم هر جزئی و ثبوت ملمول برای موضوع هر جزئی را ِّ
بتین متیکنتد،

ولی یشین حشیشی را ایجاب نمیکند؛ بنابراین ،نمیتواند یشین حشیشی را – که مشصود ماست -بترای
ّ
موضوع کلی هم تأمین کند
ّدوم اینکه ،این سبب برای حکم هر جزئی ،یشین حشیشی ایجاب میکند در این صتورت ،بایتد
ّ
تمام جزئیات ،این سبب را دارا باشند و در آن مشترک باشتند بنتابراین ،ابتتدا بایتد معنتای کلتی آن
ّ
سبب را داشته باشد سپس ابنسینا میگوید :سببی که برای معنای کلی مفید نبوده و یشین حشیشی را
ً
ایجاد نکند ،طبیعتا برای معنای جزئی هم کارآمد نیست و یشین ایجاد نمیکنتد و اگتر ستبب بترای
ّ
معنای کلی یشینساز باشد هم قیاس است و نه استشرا
طوسی نیز بدون بیان این تشسیم دوگانه میگوید :اگر ثبوت حکم در هر یتک از جزئیتات دارای
سبب باشد ،آن سبب در آغاز مشتضی ثبوت حکم در موضوع است که اعم از جزئیات است ،آنگاه
به واسطۀ موضوع در جزئیات موضوع که از اود آن ااصترند حکم ثابت میشود بنابراین ،حکتم
ً
در موضوع بدون واسطه جزئیات ثابت بوده و این الف استت ،یعنتی در ایتنجتا اصتال استتشرایی
نداریم (همان ،ص)406
نتیجۀ قسمت «ب» نیز از نظر شیخالرئیس این است که اگر حکم هر جزئی را بخواهیم با سبب
ّ
هم ِّبین کنیم ،باز به یشین حشیشی برای موضوع کلی دست نخواهیم یافتّ ،امتا از نظتر اواجته ایتن
ً
اواهد بود که ثبوت حکم در هر یک از ّ
جزئیات اصال نمیتواند سبب داشته باشتد؛ آتون در ایتن
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صورت استشرایی نخواهیم داشت
الزم به ذکر است که اواجه بلتث استتشرا را بتر استاس نمتودار زیتر ارائته متیکنتد (همتان،
ص:)406-404

در مورد قسم ّ
سوم که در تشسیم ابنسینا مشهود نبود ،اواجه میگوید« :اگر ثبوت حکم در هتر
یک از جزئیات بدون سبب بوده و بین نیز نباشد ،سخنی که در مورد ثبوت هر یک از جزئیات گفتته
میشود ،همان سخنی است که در ثبوتب برای موضوع گفته شد بیان ایتن صتورت نیتز بته قیتاس
یشینی (برهتان) نخواهتد بتود و اگتر بختواهیم بته استتشرای دیگتری آن را ثابتت کنتیم بته تسلستل
میانجامد» (همان ،ص)405
ّ
اس به طور کلی از این سازوکار نتیجه میگیریم که:
ت
ً
ّ
ّاوال ،ثبوت ملمول برای موضوع کلی – که نتیجه و مطلوب استشراء است – بـدو علـ  1ولتی
ِّبین است و این ِّبین بودن تنها ناشی از حس است
ً
ثانیا ،استشرا ّ
حتی اگر تام هم باشد (یعنی به قیاس مشسم برگردد) ،نتیجۀ حاصل از آن در علوم،
یشین دائمی ایجاد نمیکند (مصبا .یزدی ،1384 ،ن ،1ص)265
ً ّ
مشدمات استشراییّ ،
حکم (مطلتوب) استتشرایی بتدون ستبب (از اتیب دانستته)
و
ی
حس
ثالثا،
ِ
است
ً
بنابراین ،نتیجۀ حکم استشرایی تام این اواهد بود که فرضا الف (که مجموعتهای استت شتامل
الف ،1الف ،2الف ،3الف 4و تا الف ) nدر  nمورد مشاهده شده ،همراه و مشارن ب است و ایتن

ّ ّ
ّ
ّ
 1همانطور که بیان شد ،علت در اینجا به معنای واسطه در ثبوت است و بدون علت بودن به معنای این نیست که به طور کلی علت نتداریم؛
ّ
زیرا مستلزم نفی قانون ّ
علیت است ،بلکه به این معناست که علت در حال حاضر بر ما معلوم نیست
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ً
حمل برآمده از حس است این بدین معناست که استشرا به دلیل اینکه صرفا بتر مشتاهدۀ جزئیتات
استوار است؛ در مورد آگونگی یا نوع مشارنت و رابطۀ الف و ب هیچ توضتیلی نمتیدهتد ،بلکته
تنها از وجود آنین رابطهای سخن به میان میآورد منطشیون نیز بهجا ،این نکته را یادآوری میکنند:
ّ
«و ّأما اللس فال یؤدی إال إلی الموافاة؛ حس تنها توالی و تشارن دو ادیده را نشان متیدهتد» (ابتن
سینا ،1316 ،ص)16
همچنین به دلیل اینکه بر اساس منطق ارسطویی ،حس در مورد حکم فعلی صلبت میکند و
در مورد گذشته و آینده نظری ندارد؛ بنابراین ،گرآه دامنۀ حکم استتشرایی از حکتم حاصتل از تتک
مشاهدۀ مرحلۀ قبل وسیعتر است ،اما فرزند برومند همان مادر است و قادر نیست مشتکالت علتم
حسی را در اود برطرف کند
در نتیجه به دلیل عدم صالحیت در ابراز نظر نسبت به گذشته و آینتدۀ ادیتده و قتدرت داشتتن،
ً
تنها بر اعالم و گزارش از همراهی دو ادیده بدون ارائه تبیتین و توضتیح ،قاعتدتا استتشرا نمتیتوانتد
بگوید که آیا حکم موارد آزمایب شده به موارد آزمایب نشده قابل ّ
تسری است یتا ایتر و استتشرای
ناقص تنها باید در مورد ادیدههای ملتدود مشتاهده شتده ستخن بگویتد و در متورد ادیتدههتای
مشاهده نشده و ادیدههای دور از دسترس سکوت ااتیار کند؛ یعنی استتشرا نمتیتوانتد بته حکتم،
کلیت و عمومیت ببخشد همۀ اینها به دلیل این است که از همان نشیصۀ علم حسی رنج متیبترد و
اای بر تکیهگاه استواری ندارد
ّاما همۀ مشکل از اینجاست که استشرای ناقص – کته بیشتترین کتاربرد را در زنتدگی روزمتره و
علوم دارد  -اای از حد اود فراتر نهاده و در مورد ادیدههای مشاهده نشده نیز حکتم صتادر متی-
کند اگر استشرا فشط به موارد مشاهدهشده بسنده کند ،یعنی استشرای تام باشد؛ یشینی استّ ،امتا بته
ملض اظهار نظر دربارۀ موارد مشاهده نشده ،این یشین به ظن مبدل میشود بنابراین ،استشرا مبتتال
به دو نشص و مشکل است )1 :عدم قدرت تبیین و تفسیر؛ )2دائمی نبتودن حکتم و ملتدود بتودن
حکم به زمان مشاهده
افزون بر این استشرای ناقص مشکل دیگری هم دارد که فشدان یشین است

مرحلۀ ت
سوم :افزود چهار قاعده به حکم استقرا شده
این مرحله به عنوان مهمترین مرحلۀ ساات تجربیات به شمار متیرود و تمتایز و تفتاوت تجربته و
استشرا در این مرحله اود را نشان میدهد علت اینکه از نظر منطشیون ،استشرا افاده ّ
ظن غالب می-

کند ،ولی تجربه از ّ
بدیهیات ثانویه شمرده شده و افادۀ یشین مشروط میکند؛ وجود ایتن مرحلته در
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ّ
تجربیات است
شیوه و ترفند حکما برای یشینبخشی و عمومیتبخشی به مشاهدات مکرر استشرایی ،رجوع بته
ّ
ّ
اصل علیت و جستجوی علتی در میان مشاهدات است این اصتل بتا متفرعتاتب قتدرت دارد کته
حکم فلج حسی را به حکم قوی فلسفی تبتدیل کنتد و بتا رجتوع اثتر بته متؤثر آن ،اتی و زیربنتای
ملکمی برای دائمی کردن حکم استشرایی ایجاد نماید هرآند این طبابتت ،هرگتز سرشتت و ذات
بیمار را تغییر نمیدهد و تجربه یشین دائم ،ولی مشروط ایجاد اواهد کرد
ِ
ّ
ّ
«در استشراء تام ما همۀ ّ
جزئیات یک کلی را بررسی میکنیم تا به یتک حکتم کلتی برستیم و در
ّ
ّ
ً
صرفا بر مشاهده و بررسی ّ
جزئیات است ،بدون اینکه به کشف علت حکم نائتل
حکم کلی تکیۀ ما

شویم ولی در تجربه ،همۀ موارد و ّ
جزئیات را مشاهده نمیکنیم؛ بلکه آه بسا با بررسی آند مورد
ّ
ملدود ،علت حکم را کشف کرده و سپس با استفاده از یک حکم و قاعدۀ عشلی آن را تعمیم دهتیم
ّ
و نتیجۀ کلی بگیریم» (مصبا .یزدی ،1384 ،ن ،1ص)266
ّ
بنابراین ،نخستین اصلی که حکما در ّ
مجربات به کار میبرند ،اصل علیت است
ت
ّ
 .2اصل علی  :هر ممکنی علت دارد.

این گام مربوط به زمانی است که مشاهده میکنیم که برای نمونه ،فلز منبسط شده است و می-
ّ
دانیم که انبساط فلز به عنوان امری ممکن دارای علت است همچنین در مثال مشتهور ابنستینا کته
ّ
احساس میکنیم ،صفرا زایل میشود و انتظار داریم اسهال صفرا به عنوان امری ممکن دارای علت
باشد
ّ
ّ
ّ
اصل علیت بیان میکند که ادیدۀ ااص علتی دارد ،اما به دلیل اینکه قاعتدهای کلتی استت ،از
ّ
ّ
تعیین علت ااص ادیده عاجز است و در باب آن کلیگویی میکنتد در نتیجته هرگتز نمتیتوانتد
بگوید که علت ب ،الف است برای تفهیم بهتر میتوان اینگونه تعبیر کرد که وجود «ی نکتره» در
ّ
ّ
عبارت «ادیدهی ااص علتی دارد» به معنای ناتوانی از تعیین علت اتاص ادیتده استت در واقتع
ّ
قانون علیت مسیر اژوهشگر را تعیین کرده است و با تلریتک کنجکتاوی فترد ،وی را بته تتالش در
جستجو و کشف علت ااص ادیده وادار میکند

ت
 .1قاعده االتفاقی
گفته میشود ،نخستین تشریر این قانون در انالوطیقا االواخر ارستطو بته ایتن صتورت آمتده استت:
ً
«األمر ألذی باإلتفاق ،لیس هو ضروریا أو علی أکثر األمر» (ابن سینا ،1313 ،ص)526
ً
ً
َّ
ابن سینا نیز در کتاب منط شفا میگوید« :فإن االتفاقی الیکون دائما أو أکثریا» (همان ،ص)88
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در واقع آن برهان ّلمی که طوسی ( ،1380ص )406بر آن تأکید دارد 1،در این مرحلته اتود را
ً
کامال در قالب یک قیاس اقترانی شکل ّدوم نشان میدهد
در همۀ مشاهداتی که برای دسترسی به حکم استشرایی انجام میشود ،همتواره شتاهد تتوالی و
تعاقب دو ادیده الف و ب هستیم و گفتیم که حاصل حکم استشرایی این است که «الف ب است»،
اما استشرا نمیتواند آن را اثبات کند؛ آون در نتیجۀ استشرا همواره ثبوت ملمول برای موضوع بدون
سبب است استشرا هیچ توجیهی برای توالی و تعاقب دو ادیدۀ الف و ب ندارد و فشط میگوید کته
الف و ب در تعداد ملدودی از مشاهدات همراه هم هستند ارسطو ییان نیز صرف توالی و تعاقتب
ّ
دو ادیده را دلیلی بر علی بودن رابطۀ بین آنها نمیدانند ابن سینا مینو یسد« :و ّأما اللس فال یؤدی
ّ
ّ
إال إلی الموافاة و لیس إذا توافی شیئان ،وجب أن یکون أحدهما سببا لآلار؛ ألنته یجتوز أن تکتون
ّ ّ
مجرد اتفاق؛ حس تنها توالی و تشارن دو ادیده را نشان میدهد و هرگاه دو
الموافاة للتالزم بینهما أو
ّ
ادیده ای در ای باشند واجب نیست که یکی علت و سبب دیگری باشد؛ زیرا ممکن است تتوالی،
ّ
ناشی از تالزم بین آنها یا تنها اتفاق باشد (ابنسینا ،1316 ،ن ،1ص)16
ّ
بنابراین ،حتی اگر بخواهیم حکم استشرایی را به اصل علیت هم رجتوع دهتیم ،بتاز بتا مشتکل
ّ
ّ
قابلیت قابل مواجه میشو یم و دست استشرا از نخل بلند و استوار علیت کوتاه است
ّ
در اینجا ارسطوییان گام ّدوم را برای ارکردن فاصلة بین حکم استتشرایی و اصتل علیتت تجتویز
ً
ً
میکنند و با این قاعده میگویند که وقتی دو ادیده اکثرا و دائما با هم بیایند و بتا هتم برونتد؛ رابطتۀ
ّ
آنها اتفاقی نخواهد بود ،بلکه رابطهای قوی استت کته از علیتت بتین دو ادیتده حکایتت متیکنتد
بنابراین ،منظور از اتفاق و تصادف در این قاعده اتفاق مطلق بته معنتای بتدون علتت بتودن ادیتده
ّ
نیست ،بلکه اتفاق نسبی است که به معنتای علتی نبتودن رابطتۀ دو ادیتدۀ همزمتان استت ،یعنتی
ّ
همزمانی دو ادیده اتفاقی است و هرکدام به طور جداگانه علت مخصوص به اتود را دارد (صتدر،
بیتا ،ن ،1ص)38
در این گام ،از مشاهدات مرحلۀ قبل عناصر التف و ب و دوام و کثترت ااتذ متیشتوند اتس
مشاهدات مرحلۀ قبل ،راهنمای این گام هستند آنها هستند که میگوینتد :التف و ب را کاندیتدای
 1در باب ّلمی بودن یا نبودن این برهان بلثهای متفاوتی وجود داردّ ،اما دیدگاه اواجهنصیرالدین طوسی این است که برهتان بیتان شتده در
صفلة بعدّ ،لمی است
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ّ
ّ
جایگاه علت و معلول قرار دهیم و دوام و کثرت را به عنوان راهنمای علی بودن رابطتۀ التف و ب در
ّ
جایگاه حد وسط بنشانیم
بنابراین ،قیاسی به شکل زیر ترتیب داده میشود که مشتمل بتر صتغرایی استت کته حاصتل از
عناصر مرحلۀ قبل است و کبرایی که به نظر منطشیون یک قاعده عشلی بدیهی است
صغری :رابطۀ الف و ب دائمی و اکثری است
ّ
کبری :امر اتفاقی ،دائمی و اکثری نیست

ّ
ّ
نتیجه :رابطۀ الف و ب اتفاقی نیست و رابطهای علی است ،یعنتی التف علتت ب استت (ابتن

سینا،1313 ،ص526؛ مصبا .یزدی ،1384 ،ن ،1ص)211

برای نمونه ،در مثال صفرا که ابنسینا مطر .میکند ،اس از مشاهدات ّ
مکرر همراهی ستشمونیا

و اسهال صفرا داریم:
رابطۀ سشمونیا و اسهال صفرا دائمی و اکثری است
امر اتفاقی ،دائمی و اکثری نیست
ّ
ّ
رابطۀ سشمونیا و اسهال صفرا علی است و سشمونیا علت اسهال صفرا است
ّ
دوامی که حد وسط قیاس ایبگفته قرار میگیرد ،در حیطۀ  nمورد مشاهده شده االصه متی-
شود و به عبارتی دوام نسبی است این دوام کفاف طبع بلند علم و قوانین علمی را که در ای صتدور
ّ
احکام هرآه کلیتر هستند ،نمیدهد و اکتفاکردن به آن ،به معنای اکتفای علم به متوارد مشتاهده -
شده است و نه بیشتر در نتیجه در این گام با استفاده از دوام نسبی ،اتفاق نسبی رد میشود
ّ
ّ
باید دقت کرد که قاعده االتفاقی تنها میتواند نوع رابطۀ دو ادیتدهای را کته از صتغری دریافتت
ّ
ّ
میکند ،به عنوان رابطهای علی بیان کند در واقع ،این قاعده دری است به سوی وادی ایمن علیت و
ّ
کلید این در ،حد وسط قیاس ،یعنی دوام و کثرت رابطۀ الف و ب است بنابراین ،بجاست در ابتتدا
شروط دستیابی به این کلید و احراز قابلیت مشمول قاعده االتفاقی شدن ،بررسی شود
ّ
تشخیص صلیح وجود رابطه میان الف و ب ،یعنتی تشتخیص صتلیح علتت ،بایتد اتیب از
ّ
ّ
1
تلویل صغری به قاعده االتفاقی و در مرحلۀ مشاهدات استشرایی ،با هوشتیاری و دقتت دانشتمند
ّ
 1اگرآه ابنسینا به صراحت این دو کلمه را بیان نکرده استّ ،اما از آنجا که او به تشخیص صلیح علت بسیار اهمیت داده است و بته للتاظ
ّ
حجمی حدود نیمی از بلث اود دربارة تجربه را به تشخیص علت ااتصاص داده است و از میان کالم او میتوان به لزوم دقیق و هوشیار بودن
ای برد
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صورت گیرد صغرای صلیح است که نتیجهای صلیح در براواهد داشت در غیتر ایتن صتورت
نباید از قاعده االتفاقی انتظار نتیجتۀ درستت داشتت بته تعبیتر شتیخالترئیس ،اگتر رابطته درستت
ّ
ّ
تشخیص داده نشود و آیزی اعم و ااص از علت ،به عنوان علت ااذ شود؛ گرفتتار مغالطتۀ ااتذ
مابالعر

مکان مابالذات اواهیم شد که منجر به غلط شدن نتیجه میشتود و قاعتده االتفتاقی در

این میان بیتشصیر است
ً
ً
ّ
«و لهذا فإن التجربة کثیرا ما تغلط أیضا إذا أاذ مابتالعر
ً
یشینا؛ بنابراین ،تجربه در موارد بسیاری غلط است وقتی مابتالعر

ّ ً
مکتان مابالتذات فتوقتع ظنتا لتیس
مکتان مابالتذات ااتذ شتود،

تجربه ظن تولید میکند و نه یشین» (ابنسینا ،1313 ،ص)91
ً
برای ارهیز از این مغالطه اوال ،باید توجه داشت که رابطۀ اموری کته بتا هتم تکترار متیشتوند،
ّ
عرضی نباشد (همان ،ص)528؛ زیترا بتر استاس قاعتده «إن التذی بتالعر الیتدوم» (همتان)
ّ
بنابراین ،باید مشاهدات را تا حدی که به دوام آنها اطمینان حاصل شود ،تکرار کرد
ّ
ً
ثانیا ،برای اینکه رابطۀ الف و ب بتواند مشمول قاعده االتفاقی شود ،یعنی بتوانتد علتی و ذاتتی
باشد ،باید افزون بر حضور همزمان ّ
مکرر دو ادیده ،شاهد غیاب همزمتان مکترر آنهتا نیتز باشتیم
(همان،ص)92؛ زیرا همانطور که شیخ به درستی تذکر میدهد ،حضتور همزمتان مکترر ممکتن
ً
است ،ناشی از تالزم یا اتفاق باشد «و لیس إذا توافی شیئان ،وجب أن یکون أحدهما سببا لآلاتر؛
ّ ّ
ّ
مجرد اتفاق؛ هرگاه دو ادیده ای در ای باشتند واجتب
ألنه یجوز أن تکون الموافاة للتالزم بینهما أو
ّ
نیست که یکی علت و سبب دیگری باشد؛ زیرا ممکن است توالی ،ناشی از تالزم بین آنها یا اتفاق
ملض باشد (ابنسینا ،1316 ،ن ،1ص)16
ّاما غیاب همزما مکرر که معیار معرفتشناسی ابتکاری شیخالترئیس استت (قتوام صتفری،
 ،)1318میتواند این تضمین را ایجاد کند که دوام و کثرت اتفتاقی نیستت؛ یعنتی حکتم مشتمول
قانون االتفاقی میشود
اس میتوان گفت که قاعدۀ حضور همزما مکرر و غیاب همزما مکـرر اتیبشترط الزم
برای بهرهگیری صلیح از قانون االتفاقی است
ّ
در ادامه آند نکته که مورد تذکر و توصیۀ منطشیون ،بته اصتوص شتیخالترئیس ،استت ،بیتان
میشود:

 - 1در ّ
مجربات همواره الزم نیست ،علم تفصیلی به سبب داشت و علم اجمتالی هتم کفایتت
ً
میکند طوسی در این مورد مینویسد« :همهی مجربات در اینکه اجماال مشتمل بر وجتود ستببی
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هستند و علم به ّ
ماهیت سبب به تفصیل در آنها نیست ،مشترکند» (طوسی ،1380 ،ص)406
شیخالرئیس نیز در مرحلۀ ضمیمه سااتن قاعدة االتفاقی عنوان میکند« :معلوم متیشتود در -
ّ
ً
اینجا آیزی است که سشمونیا آن را طبعا اقتضا میکند اس سشمونیا یا آن را بالذات ،توسط ّقوه-
ّ
اصوصیات سشمونیا است [عتر
ای که در اود دارد ،اقتضا میکند یا اینکه آن امر یکی از

الزم]

یا ناشی از نسبت امری است که با سشمونیا قرین است با ایتن بیتان روشتن متیشتود کته در طبتع
ّ
سشمونیا یا در طبع امری همراه آن ،علت اسهال صفرا وجود دارد» (ابنسینا ،1313 ،ص)89
ّ
معنای این سخن این است که نیازی به تعیین دقیق و تفصیلی علت نیست
مصبا .یزدی در شر .این قاعده مینو یسد« :در واقع تجربه و مشاهدۀ مکرر موجب شتده کته
ّ
ّ
ً
ما به وجود علت و سبب ادیده ای ببریم ،هرآند آن علت یا سبب را مشخصا نشناسیم و همینقدر
ّ
ّ
ً
بدانیم که مثال در سشمونیا علتی برای اسهال صفرا وجود دارد ،اواه آن علت صورت نوعیة سشمونیا
باشد یا یکی از لوازم آن» (مصبا .یزدی ،1384 ،ن ،1ص)268
 - 2علمی که از راه تجربه حاصل میشود ،از طریق سبب است و بتا قاعتدة »علتم بته ذوات-

االسباب جز از راه علم به سبب ممکن نیست» 1،منافاتی ندارد ،بنابراین ،یشین دائم  -در عین حتال
مشروط -ایجاد میکند (همان)
توضیح اینکه ممک ن است ،کسی اشکال کند که ما در اینجا سبب مسهل بودن سشمونیا (ستبب
ثبوت اکبر برای اصغر) را نمیدانیم ،اس آطور به مسهل بودن آن یشین ایدا میکنیم؛ در حتالی کته
یشین به آیزی که سبب دارد ،تنها از طریق سبب آن است؟
میشود ،یعنتی فهمیتدیم

شیخالرئیس میگوید ،وقتی یشین ایدا کردیم که اکبر بر اصغر عار
ّ
ّ
ّ
که این امر اتفاقی نیست و علی است ،اس معلوم میشود که اای علتی (قوة مسهل صفرا) در میتان
ّ
ً
است؛ هر آند این علت را تفصیال نمیشناسیم ،بلکه تنها میدانیم این علتت یتا در ذات ستشمونیا
ّ
اصوصیات آن است یا ناشی از نسبت امری همراه آن است در اینجا ما ثبوت اکبر برای
است یا از
ّ
اصغر را از طریق علت ،یعنی قوۀ مسهل صفرا شنااتهایم
ّ
«روشن شد که سشمونیا بهطور دائم مسهل صفراست در این صورت ما ثبوت حد اکبر را بترای
ّ
ّ
حد اصغر از طریق حد وسط ،که همان قوۀ مسهل و سبب است ،شنااتهایم اس بته ایتن ترتیتب
 1ذوات االسباب ال تعرف اال باسبابها
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آنین یشینی در واقع از طریق سبب حاصل میشود» (ابنسینا ،1313 ،ص)89
ّ
علت برای معلولی ّ
معین ،بترای قائتل شتدن بته
طوسی نیز اذعان دارد که علم اجمالی به وجود
علم به معلول کافی است و این علم از طریق سبب بوده ،در نتیجه یشینی و ضروری است
ّ
«علم به وجود سبب از آن جهت که آن سبب ،سبب َّ
مسبب معینی استت ،اگترآته ماهیتت آن

سبب معلوم نیست ،در استلزام علم به وجود آن َّ
مسبب کافی است اس با توجه به ایتن وجته ،ایتن
حکم که سشمونیا مسهل صفرا است ،حکمی کلی و ضروری بوده که از علم به ستببی کته مشتضتی
حکم است استفاده میشود و آنین حکمی یشینی دائمی است» (طوسی ،1380 ،ص)406
اس در اینجا نیازمند برهانی هستیم که به صورت زیر نوشته میشود:
سشمونیا (به حکم مشاهدات مکرر) صفرا را زایل میکند
هرآه صفرا را زایل میکندّ ،قوۀ مسهل صفرا دارد
اس سشمونیا قوۀ مسهل صفرا دارد
 - 3در تجربه این امکان نفی نمیشود که نتیجة تجربه ناشتی از علتتی ااتص از التف باشتد؛
برای نمونه ،در مورد اسهال صفرا توسط سشمونیا ،امری داالت داشته باشد کته از مطلتق ستشمونیا
ااص است؛ زیرا اگر تجربه این امکان را نفی میکرد؛ الزم بود با قیاس دیگتری (غیتر از آن قیتاس
افی که همواره با تجربه همراه است) همراه شود که آن قیاس ثابت کند که در اینجتا استهال صتفرا
ناشی از امری نیست که از مطلق سشمونیا ااص باشد بنابراین ،ابنسینا تأکید متیکنتد کته متا در
ّ
تجربه به حاق واقعیت و علت اصلی حکم دست نمییابیم و درست به همین دلیل است که تجربته
از آن جهت که تجربه است ،فشط تولید یشتین مشتروط متیکنتد؛ نته یشتین مطلتق و غیتر مشتروط
(ابنسینا ،1313 ،ص)530
ّ
 - 4نکتۀ دیگری که ایشتر نیز تذکر داده شد ،این است که تجربه ّ
کلیت مشروط ایجاد میکنتد
بنابراین ،باید شرایط ،قیود و ملدودیتها اعمال شود تا علت در معلتول اثتر کنتد ،یعنتی در مثتال
مورد بلث سشمونیا به همراه شرایط و قیود ،علت ّ
تامه است آنانکه اواجه میآورد« :باید دانست
که در مجربات ،تمام شرای ط تجربه و قرائنی که در وقت تجربه به صتورت مستتمر یافتت میشتود،
ّ
ً
حتما باید معتبر باشد؛ زیرا هر حکم کلی که در صورت مشید بودن به آن اعتبتارات و قترائن صتادق
ً
است ،ممکن است در صورت عدم آن قیود کاذب باشد متثال ،در متورد ستشمونیا ،اگتر حکتم بته
مکان ،زمان و یا بدنهای مخصوصی ااتصاص داشته باشد ،آن حکم مشید به همتان قیتود اواهتد
بود؛ زیرا ممکن است در غیر آن مکانها و زمانها و بدنها صلیح نباشد» (طوسی ،1380 ،ص )401
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ابوعلیسینا نیز میگوید« :تجربه به ااطر همراهی با قیاس گفته شده تولید علم میکند ،با این
ّ
حال ،کلیت ناشی از تجربه ،کلیت قیاسی مطلق نیست؛ بلکه کلیت مشروط استت آن شترط ایتن
ً
طبیعت آنچه تکرار میاذیرد ،صرفا در شرایطی که تکرار میاذیرد ،امتر دائمتی را ایجتاب
است که
ِ
میکن د؛ مگر آنکه مانعی در کار باشد بنابراین ،کلیت آن به این شرط مشروط بوده و مطلق نیست»
(ابنسینا ،1313 ،ص)90
ّ
در گام سوم نوبت به تعمیم علیت سشمونیا نسبت به صفرا در موارد مشابه و سایر زمانها می-
رسد هرکس که اصل علیت را بپذیرد ،ناگزیر از اذیرش تعمیم آن است ،کته بته واستطۀ دو قاعتدۀ
ّ
ّ
عشلی سنخیت و ضرورت علی و معلولی (از فروع اصل علیت) حاصل میشود
از آنجا که این دو قاعده از اصل علیت جدا نبوده و از تللیل آن به دست میآیند ،یا بته نلتوی
جزء ذاتیات اصل علیت هستند و انکار آنها مساوی با انکار اصل علیت است؛ میتوان به تعبیتری،
ً
وظیفۀ تعمیم را به دوش اصل علیت نهاد و حشیشتا هم تعمیم منتسب به اصل علیتت استت امتا بته
منظور شر .کامل آنچه برای تعمیم نیاز است ،بلث به این صورت ارائه میشود
ّ
علت ّ
تامه (سشمونیا و شرایط و قیتود الزم) فتراهم
هدف این گام آن است که ثابت شود ،هر جا
ً
باشد ،ضرورتا همان معلول (اسهال صفرا) واقع میشود
ت
 .3قانو سنخی علی و معلولی
دربارۀ علل موجد ،به اذعان این قانون یا اصل – 1،که به نلتو تللیلتی از اصتل ّ
علیتت استتنتان
ِ
ّ
ّ
میشود – علت باید ،در حداقلیترین حالت ،همۀ کماالت معلول را داشته باشد دربارۀ علتل معتد
معین فشط معلول ّ
نیز میتوان اصل ایب را به این صورت تعبیر کرد که «از علت ّ
معین صتادر متی-
شود و برعکس» (مطهری ،1315 ،ن ،6ص )612یتا «علتل مشتابه معلتولهتای مشتابه دارنتد و
ً
معروف «گندم از گندم بروید ،جتو ز جتو» یتا «از
برعکس» معموال این اصل ،با ضربالمثلهای
ِ
کوزه برون همان تراود که در اوست» ،بیان میشود
ّ
قانون سنخیت نیز همانند اصل علیت ،قاعدهای کلی است ،اما اگر بخواهیم از اصل علیتت بتا
ّ
ّ
بیان هر ممکنی علتی دارد ،بهره بگیریم؛ میتوان گفت که هر کجا «ب» یافت شود ،علتتی در کتار
ّ
سنخیت و ضرورت است گرآه نگارنتده بته تمتایز
 1دلیل استفاده از دو واژة «اصل» و «قانون» تفاوت منابع در اطالق این دو لفظ بر قواعد
ماهوی «قانون» و «اصل» واقف است؛ ّاما به دلیل هماهنگی با منابع از هر دو واژه استفاده میکند
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ّ
علت ّ
اتاص «ب» اشتاره
معین و
است در نتیجه باز هم مانند قبل« ،ی نکره» مشکلساز شده و به
ِ
ّ
ّ
نمیشود و تنها کلیت نیازمندی «ب» به علت است که تعمیم مییابد
ّ
تعمیم به معنای تکراراذیری الگویی است که قاعدة االتفاقی بهدست متیدهتد – یعنتی وجتود
ّ
ّ
علت ااص «الف» برای معلول ااص «ب» و نه فشط علت داشتن «ب» – و به ایتن منظتور ،بایتد
ّ
سنخیت زد این قانون تصریح میکند که در هر جایی کته امتری ماننتد «ب»
دست در دامان قانون
ّ
یافت شود ،علتی مانند «الف» اواهد داشت و الزمۀ این سخن این است که از این اس نتوان ادعتا
ّ
کرد که «ن» یا «د» یا غیره علت «ب» است بنابراین ،در حشیشت اصل سنخیت به نلوی مانعیتت
نسبت به غیر (غیر از الف) را نیز در ای دارد و اس از کشف صلیح علت (که بیان شتد بتا دقتت و
هوشیاری دانشمند و بهرهگیری از قاعدۀ حضور و غیاب همزمان مکترر صتورت متیگیترد) ،متانع
ّ
ادعاهای گزاف دیگر نسبت به علت بودن برای «ب» میشود
ّ
[سنخیت نتوعی] آن استت کته طبیعتت همتواره
شهید مطهری نیز در اینباره میگوید« :نتیجۀ
ً
جریان مشابه و یکنوااتی را طی میکند یعنی در طبیعتت همتواره شترایط کتامال مستاوی ،نتیجتۀ
مساوی میدهد و در موارد ااصی که شرایط مساوی انداشته میشود و در عین حال نتیجه مختلف
ً
است ،بایستی فهمید که واقعا شرایط مساوی نبوده و ااتتالف وجتود داشتته استت؛ منتهتا متا ایتن
ااتالف را درک نکردهایم» (همان ،ص 612و )613
در این بلث قاعدۀ حکم األمثال نیز همان سخن اصل سنخیت را به صورتی دیگتر بیتان متی-
ماننتد یکتدیگر
کند «حکم األمثال فی ما یجوز واحد» بته ایتن معناستت کته آتون ب nو بn+1
ِ
ّ
ّ
هستند ،حکم برابری نیز دارند؛ یعنی همانطور که الف nعلت ب nاست ،الف n+1نیز علتت بn+1
است و «حکم األمثال فی ما الیجوز واحد» نیز به این معناست که اگتر ب nحکمتی ستلبی داشتته
باشد (به طور مثال ،ب nمعلول ن nنیست) ب n+1نیز که شبیه ب nاست ،حکم برابری با ب nدارد و
ّ
سنخیت نسبت بته
معلول ن نخواهد بود بنابراین ،این قسمت از قاعدۀ حکماألمثال مانند اصل
n+1

غیر ،مانعیت ایجاد میکند
ت
 .4قانو ضرورت علی و معلولی
حکما این قانون یا اصل را به این نلو بیان میکنند« :ألشیء ما لم یجب لم یوجد» ایتن اصتل
میگوید که با تلشق علت تامۀ شیء ،تلشق یافتن معلتول ،قطعتی ،جبتری و تخلتفنااتذیر استت
ّ
(همان ،ص  )543توضیح اینکه ممکن بالذات در اارن ،واجب یا ممتنتع استت ایتن وجتوب و
ّ
علت است (یعنی شیء ضرورت غیری دارد) بنابراین ،علت ّ
تامته همتان-
امتناع ،غیری و از ناحیۀ
ِ
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ّ
علت ّ
تامه ابتدا (به للاظ عشلی) ممکتن
طور که وجودبخب است ،ضرورتبخب نیز است؛ یعنی
بالذات را واجب (ضروریالوجود) و سپس آن را موجود میکند ،همآنین نبودن علت ّ
تامته ستبب
ّ
میشود که ممکن بالذات ابتدا ممتنع (ضتروریالعدم) و ستپس معتدوم شتود (عبودیتت،1390 ،
ص)142-140
ّ
ّ
این قانون نیز تعبیری دیگر از اصل علیت و مساوی با آن است؛ زیرا اگر علت ،ضترورتدهنتده
ً
به معلول اود نباشد؛ وجوددهنده به آن نیز نخواهد بود ،یعنی واقعا 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
ً
نظام علی و معلولی قهرا نظام ضروری و جبری اواهد بود (مطهری ،1315 ،ن ،6ص)543
تخلفنااذیری به این معناست که ملال است مورد ب n+1که مشاهده نشده است ،با التفn+1

ّ
ّ
ً
رابطهای علی نداشته باشد ،بلکه ضرورتا رابطۀ آنها علی است؛ زیرا علیت هرگز از بین نمیرود این
ّ
ّ
ضرورت در  nمورد مشاهده شده نیز هست؛ زیرا همگی رابطهای علی دارند و رابطتۀ علتی ملتال
است که رفع شود
ً
حاصل قانون ضرورت نیز در اینجا این است که علت ّ
تامه (سشمونیا و شترایط الزم) ضترورتا و
ً
لزوما منجر به رفع صفرا میشوند و این امری یشینی است و از این دیدگاه ،میان موارد مشاهدهشتده
و موارد مشاهدهنشده تفاوتی وجو د ندارد بنابراین ،در حشیشت اصل ضرورت ،امری بیب از تعمیم
را تأمین میکند که همان قطعیت و تخلفنااذیری است
شهید مطهری دربارۀ اهمیت اصل علیت و دو فرع آن میآورد« :از اصل علیتت ،قتوانین فرعتی
زیادی منشعب میشود و دو مورد از آنهاست که اگر به ثبوت نپیوندد ،نمیتوان برای جهان ،نظتامی
ّ
ّ
سنخیت"و"قانون ضرورت علی و معلولی"
قطعی و یشینی اثبات کرد آن دو قانون عبارتند از" :قانون
از اصل کلی علیت ،ارتباطات و وابستگیهای موجودات [به نلو مجمل] و از اصل سنخیت ،نظام
ّ
و انتظام این ارتباطات و از اصل ضرورت علی و معلولی ،قطعیت و ضرورت این نظام نتیجته متی-
شود» (همان ،ص)611
در نتیجه به طور االصه داریم:
اصل علیت« :ب» علتی دارد (اما نمیدانیم آیست؟)
قاعدة االتفاقی« :الف» همان علت «ب» است (بر اساس موارد مشاهده شده ،ولی هنوز ستایر
موارد را نمیدانیم)
ّ
قانون سنخیت :رابطۀ علی «الف» و «ب» در موارد مشابه از یک نوع ،تکرار میشود و ب بتا ن
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ّ
یا غیره رابطۀ علی ندارد

ّ
قانون ضرورت :ملال است رابطۀ علی «الف» و «ب» تکرار نشود و ملال است «ب» با «ن»
ّ
رابطۀ علی داشته باشد و این ضروری و قطعی است بنابراین ،یشینی است
این اایان مرحلۀ سوم است و بدین صورت علم تجربی تولید میشود
تاکنون علم اام حسی که حاصل مشاهده با یکی از حواس انجگانه است و مبتال بته نشایصتی
آون ملدود بودن قلمروی حکم به زمان و مکان ااص است ،دو مرحلۀ ااالیب و اردازش را طتی

کرد در مرحلۀ نخست به علم استشرایی تبدیل شد که باز نمیتوانست منطشتی باشتد و دانشتمند را
قانع کند  -زیرا نه یشینی بود ،نه دائمی و نه ضروری -و در مرحلۀ دوم به علم تجربی مبتدل گشتت
ّ
که بسیاری از نشایص علم استشرایی در آن رفع شده بود؛ زیرا یک اای اود را بر کرسی علیت نهتاده
ّ
بود که اایههای ملکم و استواری داشت علم استشرایی با قاعدۀ االتفاقی به اصل علیت ال زد و بتا
ّ
ّ
ّ
عمومیتت و کلیتت ،دوام و ضترورت بخشتید و جامتۀ علتم
بهرهگیری از فروع اصل علیت به اود
تجربی اوشید
تجربه ،یشینی و از بدیهیات است و میتوان مطمئن بود کته در همتین مرحلته هتم – بتا رعایتت
شرایط تجربه  -نسبت به طبیعت به علمی قابل اتکا دست یافتهایم ،اما هنوز یتک مرحلتۀ دیگتر تتا
رسیدن به نتیجه ای که یشین حشیشی به دست دهد ،باقی مانده است؛ زیرا آنانچه گفته شتد ،تجربته
ّ
از این للاظ که تجربه است ،نمیتواند علت ااص را نفی کند دستیابی به علت صلیح با قیاس
صورت میگیرد افزون بر این در این مرحله هنوز قدرت ایببینی نداریم و ایببینی نیز بتا قیتاس
انجام میشود بنابراین ،برای کسب یشین حشیشی و ایببینی باید عالوه بر سه مرحلۀ ایبگفتته کته
منجر به تولید علم تجربی گشت ،مرحلۀ آهارمی نیز طی شود
مرحلۀ چهارم :برها
تا مرحلۀ ّ
سوم فرآوردۀ حاصل از دو مرحله ااالیب ،یعنی علم تجربی ،برای تلویل بته دستتگاه
قیاس ،آماده و ّ
مهیا گشته است
نخست باید دید کدام یک از اقسام انجگانۀ قیاس در منطق ارسطویی با مجربات و مشتاهدات
سازگار است مجربات و مشاهدات از اقسام یشینیات در مواد قیاس هستند و یشینیات میتواننتد بته
جز شعر ،در آهار قسم دیگر قیاس ،یعنی مغالطه ،اطابه ،جدل و برهان ،به کار روند
مغالطه به معنای به غلط اندااتن دیگری از روی عمتد استت و صتنعت مغالطته گرآته افتادۀ
تصدیق جازم می کند و نیز غر

از تألیف آن رسیدن به حشیشت و کشف واقع است ،امتا هرگتز بته
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کشف حشیشت و واقعیت نائتل نمیشتود (مظفتر ،1389 ،ن ،2ص )149-141روشتی کته بترای
کشف واقع ،انتخاب می شود؛ اود باید قابلیت رساندن ما را بته حشیشتت و واقتع داشتته باشتد ،در
ً
حالی که مغالطه ذاتا آنین اصلتی ندارد
اطابه و جدل نیز به این للاظ از مغالطه وضعیت دشوارتری دارنتد؛ زیترا جتدل گرآته افتادۀ
ّ
تصدیق جازم میکند ،اما غر از تألیف آن رسیدن به حشیشت نیست ،بلکه فنی است که قتائم بته
دو شخص متخاصم است و به طرفین قدرت دفاع از وضع اود ،به نلوی که نشضتی بتر آنهتا وارد
نشود ،میدهد در اطابه ،حتی افادۀ تصدیق جازم هم شرط نیست ،بلکه هدف آن تنها اقناع افکار
عمومی و جلب رضایت مردم ،بهو یژه در اهداف اجتماعی است (همان)
بنابراین ،تنها فن باقیمانده همان صنعت برهان است که افزون بر افادۀ تصدیق جازم ،غتر

از

تألیف آن حشیشت است و به ااطر شرایط ذاتی اود ،به کشف واقع نیز نائل میشود
«هذا الغر

[التوصل الی کسب اللق و الیشین] یفیده هذا الفن دون سائر الفنون» (ابن سینا،

 ،1313ص)20
غر

از برهان ،شناسایی حشیشت از آن جهت که حشیشت استت ،دانستته متیشتود بنتابراین،

منطشیون میگویند که بر طالب حشیشت واجب است که تنها از برهان ایروی کند ،حتی اگر نتیجته-
ای به دست دهد که تاکنون کسی نگفته باشد (مظفر ،1389 ،ن ،2ص)158
ً
مواد برهان منلصرا از یشینیات و بدیهیات است که مشاهدات و مجربات از اقستام آن هستتند؛
ً
ّ
یعنی هر دو مشدمۀ برهان باید از یشینیات باشند و این دو مشدمه ،قهرا و به ااطر ذات برهان ،نتیجه-
ای یشینی به دست اواهند داد( 1همان ،ص)159

َّ
مؤلف من ّ
یشینیات ،ینتتج
در نتیجه در یک تعریف ساده و کوتاه ،برهان عبارت است از« :قیاس
ً
ً
ً
یشینا بالذات اضطرارا؛ قیاسی که مرکب از مشدمات یشینی است و ذاتتا نتیجتهای یشینتی بته دستت
میدهد» (همان ،ص158؛ طوسی ،1311 ،ص)199

مالحظه میشود که یشینی بودن مشدمات ،شرط ّ
مهمی است کته در تعریتف برهتان بیتان شتده
ّ
است افزون بر آن منطشیون شب شرط دیگر نیز برای مشدمات برهان ذکر کردهانتد کته عبارتنتد از:
ّ
ّ
ّ
 1البته در مورد ایجاد یشین در برهان بلث برهان لمی و انی مطر .است که به علت تفاوت دیدگاه ها در مورد ارزش معرفتی آنهتا و بته علتت
اارن بودن بلث آنها از قلمروی این مشاله به آنها نمياردازیم
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(همو ،1380 ،ص 411و 412؛ سلیمانی امیری:)1388 ،
ّ
ّ
ً
مشدمات عشال و بالطبع از نتایج اقدم باشند (یعنی علت اثبات و علت ثبوت نتیجه باشند)؛
ً
مشدمات عشال شنااتهشدهتر و اعرف از نتایج باشند تا مشتضی وضو .و یشین نتایج باشند؛
ملمول مشدمات ذاتی موضوع (ذاتی باب برهان) باشد؛
ملمول مشدمات نسبت به موضوعّ ،اولی باشد (بیواسطه یا بتا واستطهی مستاوی بتر موضتوع
حمل شود)؛
مشدمات ضروری باشند (ضرورت در صدق) تا بالطبع منتج نتیجهای باشند؛
ّ
مشدمات کلی باشند
به کارگیری برهان در علوم طبیعی ،عالوه بر اینکه باعث میشود ،علوم طبیعی نیز در زمرۀ علتوم
برهانی به شمار روند و احکام علوم برهانی و حشیشی ،به نلو عام بر آنها صادق باشد (گرآته هنتوز
علوم برهانی االص و مطلق نیستند)؛ مز یت دیگری نیز برای علوم طبیعی ایجاد میکند و آن جتواز
بهکارگیری براهین ریاضی در علوم طبیعی است
ً
میدانیم که ریاضیات علمی کامال برهانی است و هرآند در زمان ارستطو یتا شتیخالترئیس یتا
اواجۀ طوسی ،کاربرد ریاضیات در علوم طبیعی ،مانند عصر حاضر ،مرسوم نبود و به ریاضیات بته
ً
عنوان ابزاری در ادمت طبیعیات توجه نمیشد ،بلکه غالبا به عنوان علتم متافوق علتم طبیعتی در
طبشهبندی علوم مدنظر بود؛ اما این قابلیت در منطق ارسطویی وجود داشت

1

برهانی بودن و یشینی بودن به ریاضیات قدرت فوقالعادهای میبخشتد کته میتوانتد بته عنتوان
ً
ابزاری کارآمد در دیگر علوم ،استفاده شود ،تا جایی کته اساستا در براتی علتوم ،از روش ریاضتی
بلث میشود ،یعنی به ریاضیات به مثابۀ یک روش نگریسته متیشتود و نته یتک علتم صتلیح و
ّ
ناصلیح بودن این دیدگاه ،مدنظر نیست ،وجود این دیدگاه دال بر این است کته ریاضتیات ابتزاری
قدرتمند است که به راحتی به ادمت دیگر علوم در میآید و علوم دیگر در بسیاری از موارد ،یشینی
بودن اود را با براهین ریاضیات به رخ میکشند حتی گاهی ریاضیات اای اتود را از اتادم بتودن
ّ
 1توضیح اینکه در دورة امثال ابنسینا و قرون وسطی ،روش علم ارجاع علت شیء به ذات آن و فر وجتود قتوهای اتاص در آن بتود (روش
ّ
کمی ( نگاه ّ
ریاضیات ابزار فیزیک شده و روش ّ
کمی
کیفی) ،اما به تدریج با عبور از قرون وسطی و توسط افرادی آون گالیله و دکارت و غیره،
ّ
مدنظر نیست) جایگزین روش کیفی شد نکته مهم در این میان این است که یکی از ّ
ملرکهای مؤثر این شیفت اارادایمی ،اتانستیل
در اینجا
منطق ارسطویی بود؛ زیرا این افراد نیز آون همة مردم از زمان اود متأثرند

009

روششناسی علوم انسانی  /س / 12ش /21بهار 2314

برای علوم طبیعی ،فراتر نهاده و تعیینکنندۀ جهت تلشیشات و آزمایبها و تصمیمگیرندۀ عرصتهی
علوم طبیعی میشود
اما نمونۀ سادهای که میتوان برای ایببینی در علوم طبیعی ،بر اایۀ روش برهتانی آورد ،اتیب-
بینی مسیر گردش سی ارات به دور اورشید ،بر اساس فرمول ریاضی گرانب نیوتن ،است که توستط
مشاهدات هم تأیید میشد حتی کشف سیارۀ نپتون نیز مدیون همین ایببینیها است زمتانی کته
انطباقنداشتن مدار اورانوس با ایببینیهای ریاضی دیده شد ،آدمز و لووریته هرکتدام بته صتورت
جداگانه ایببینی کردند که سیارهی دیگری در بین است که بر اورانوس نیتروی گرانشتی وارد کترده
است و باعث ااتالل حرکت آن میشود ملاسبات آنها جرم و ملل این ّ
سیاره را مشتخص کترد و
ِ
اس از مدتی ،نپتون با همان جرم و در نزدیکی همان ملل مشتاهده شتد (اکاشتا ،1391 ،ص 18و
)19
نتیجه

نشطۀ شروع هر علمی حس است به همین دلیل ارسطوییان میگوینتد کته هتر کتس فاقتد ّ
حستی
باشتتد ،فاقتتد معلومتتات ناشتتی از آن حتتس استتت (ابتتنستتینا ،1313 ،ص311؛ طوستتی،1380 ،
ص )408از دیدگاه مشائیان همۀ مراتب علم و ادراک (ایال ،وهم و عشل) در ابتدا از حس نشئت
میگیرند و هر مرحله تجرید قویتری روی صور آنها صورت میگیرد (ابنستینا ،1313 ،ص-311
ّ
 )314صدرالمتألهین با نظریۀ انشاء صور ،شنااتشناسی متفتاوتی ارائته متیدهتد ،امتا بتاز هتم
نمیتواند نشطۀ شروع علم را تغییر دهد
ّ
از دیدگاه ارسطوییان ،یشین کلی دائم و ضروری حاصل از روش برهانی استت بنتابراین ،میتان
نشطۀ شروع علم و نشطۀ نیل به یشین فاصله است در براورد با طبیعت و علم به آن ،ایتن فاصتله بتا
روششناسی ُار میشود بنابراین ،غایت روششناسی ارسطویی نیل به یشین است
مراحل روش علوم طبیعی ارسطویی عبارت است از )1 :علم حسی؛  )2علم استتشرایی؛
 )3علم تجربی؛  )4علم برهانی
ّ
ابنسینا و طوسی تصریح میکنند« :مشدمات برهان ،کلی هستند و مبتادی آنهتا فشتط از طریتق
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حس تلصیل میشود»( 1همان ،ص)312
«مشدمات نخستین قیاس با کمّ استشرا حاصتل میشتود و استتشرا نیتز بتر حتس تکیته دارد؛
بنابراین ،معلوم میشود که هیچ علمی بدون کمّ حتواس بته دستت نمیآیتد» (طوستی،1380 ،
ص)411

علم ّ
حسی جزئی است و یشین غیردائم ایجاد میکند
ِ
علم استشرایی که حاصل مشاهدات ّ
مکرر است و هیچ توجیه و توضیلی نستبت بته آگتونگی

همراهی و رابطۀ موضوع و ملمول ندارد و افادۀ ظن غالب میکند
گرآه استشرا افادۀ ظن غالب میکند و نه یشین دائم ،اما این نشص مانع از اهمیت و کارکردهتای
آن در زندگی روزمره و علوم تجربی و حتی علوم انسانی نیست انسانها به طور عمتده بتا اتکتا بته
اصل استشرا زندگی اود را میگذرانند حذف استشرا از زندگی بشر ممکن نیست و اگر ،بته فتر ،
بخواهیم استشرا را از زندگی حذف کنیم ،آیز زیادی برای انسان باقی نخواهد ماند منطشیون نیز بته
این نکته توجه کافی داشتهاند و اواجه میگوید که فواید استشرا بسیار است و آه بستیار از احکتام
یشینی حسی یا تجربی که توسط استتشرا کستب متیشتوند (همتان ،ص361؛ ملکشتاهی،1388 ،
ص)451
ّ
ّ
ّ
حکم تجربی به دلیل اتکا به قانون علیت ،کلی ،یشینی و دائمی استت ،امتا یشتین حاصتل از آن
مشروط است
ً
برای اینکه رابطۀ «الف» و «ب» مشمول قانون علیت شود؛ اوال ،باید از قاعدۀ حضور همزمتان
ً
مکرر و غیاب همزمان مکرر و ثانیا ،از قاعدة االتفاقی بهره گرفت
آون استشرا توضیلی نسبت به رابطۀ «الف» و «ب» ندارد ،ما در استشرا به کشف طبیعت شیء
نائل نمیشویم و بنابراین ،قضایا و احکام استشرایی قضایای اارجیهاند که در حشیشت مجمتوعی از
ّ
شخصیه هستند؛ به االف تجربه که طبیعت اشیاء را بر متا مکشتوف متیستازد ،البتته بتا
قضایای
للاظ شرایط و قیود تجربه بنابراین ،قضایای تجربی قضایای حشیشیهاند (مطهری ،1366 ،ن ،2ص)338
 1ابنسینا این سخن را حتی در مورد اولیات نیز بیان می کند و تنها در تجربیات و مشاهدات قائل به این بیان نیست او میگوید« :اگر کسی
ّ
بخواهد این مشدمات و قضایا را برای کسی که از آنها غافل است و اوب ّتنبه نمیکند ،توضیح دهد؛ این کار جز از طریق استشراء – که به حس
مستند است – امکان ندارد؛ زیرا این قضایا ّاولیات هستند و برهان ندارند» (ابنسینا ،1313 ،ص)312؛ برای توضیلات بیشتر رک :نصیرالدین
طوسی ،1380،ص411-409
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ّ
علم برهانی یشین دائم ،کلتی و ضتروری افتاده متیکنتد ،بنتابراین ،مرکتز ثشتل و حستن اتتام
ِ
روششناسی ارسطویی است
ایببینی در سایۀ برهان امکاناذیر است
ّ
نتیجۀ کلی اینکه بر اساس این روششناسی ،علوم طبیعی گرآه علم برهتانی اتالص و مطلتق
نیستند؛ در جرگۀ علوم برهانی و حشیشیاند بنابراین ،احکام علوم برهانی به نلتو عتام بتر آنهتا نیتز
صدق میکند
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