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چکیده
استنتاج بهترین تبیین ،بهتازگی بهعنوان استنتاجی جدید در عرض استقراء و قیاس توسط چاارز
پیرس در توجیه بسیاری از نظریات علمی ارائه شده است .هدف این نوشاتار انجاا مقایساهای
میان این نوع استنتاج و تجربه از دیدگاه ابنسیناست .در این مقایسه سعی شده است به تماامی
شباهت ها و تفاوتهای موجود میان تجربه و استنتاج بهترین تبیین پرداخته شود و در کنار آن باه
برخی عیوب هر کدا از این دو نی اشاره شود؛ ازجمله شباهتهای این دو استنتاج مایتاوان باه
مقدمه مضمر موجود در هر دو استنتاج و نی استقرایی بودن و واقعگرایی هر دو استنتاج و نی معیار
بودن تبیین علّی در هر دو استنتاج اشاره کرد و از تمای ات میاان ایان دو اساتنتاج مایتاوان باه
معیارهای انتخاب تبیین بهتر همچون سادگی و جذابیت و تطابق در استنتاج بهترین تبیین اشااره
کرد که در تجربه به آنها اعتنایی نشده است .درعینحال که کارآمد بودن این معیارها موردتردیاد
است .عالوه بر این ،از این تمای ات میتوان به شروط و قواعدی که ابنسینا بار تجرباه اوا وده
است ،اشاره کرد؛ چراکه در استنتاج بهترین تبیین ،هیچ اشارهای بهقاعده غیابهای همزماان یاا
عد مغازطه اخذ مابازعرض بهجای مابازذات نشده است.
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بیان مسئله
آنچه در بسیاری از نوشتارها ادعا شده است اين است که استنتاج بهترين تبیین ،اساساً شكل جديـدی
از استنتاج در عرض استقراء و قیاس است .اين نظريه نخستینبار توسط چارلز سندرس پیرس 1بهطور
3
مفصل مطرح شـده اسـت (Campos, 2011, P.419-421)2و برخـي همچـون گیلبـر هـارمن
قائلاند که اين نوع از استنتاج در عرض استقرا و قیاس نیست ،بلكه باالتر از آن ،اين استنتاج ،مبنـای
شكلگیری استقرا است( (Harman,1965, P.88-95در کنار اين ديدگاه ،ديدگاههای ديگـری نیـز
همچون ديدگاه پیتر لیپتون 4هست که استنتاج بهتـرين تبیـین را توصـی کننـده اسـتقرای صـحی
ميداند( .)lipton, 2004, P.55-57البته حیثیتي که از استنتاج بهترين تبیین در اين تحقیق مـدنظر
است ،حیثیت جديدبودن اين استنتاج نیست؛ چراکه برخي به وجـود ريشـه آن در آثـار ارسـطو اشـاره
کردهاند ،بلكه هدف اين نوشتار ،بررسي رابطه تجربه در آثار ابنسینا با استنتاج بهترين تبیـین اسـت؛
چراکه تاکنون چنین مقايسهای بین اين دو صور نگرفته است و اين کار از اين حیث ضـرور دارد
که فهم استنتاج بهترين تبیین و مسائل مطرح در آن ،بهوسیله مقايسه آن با تجربه آسانتر ميشود.
نوآوری اين نوشتار بررسي شباهتها و تمايزا میان ايـن دو اسـتنتاج اسـت کـه تـاکنون صـور
نگرفته است .ساختاری که نوشتار از طريق آن به مقايسه استنتاج بهترين تبیین بـا تجربـه پرداختـه،
شامل سه بخش است :در بخش نخست به بررسي تجربه از ديدگاه ابنسینا پرداختـه شـده اسـت؛ در
بخش دوم استنتاج بهترين تبیین مورد بررسي قرار گرفته است .در اين بخش ،استنتاج بهترين تبیـین
با ذکر مثال توضی داده شده و مقدما مضمر و نهفته آن با تجربه مقايسـه شـده اسـت؛ در بخـش
سوم نیز پیچیدگيهای موجود در استنتاج بهترين تبیین ،و مالکهای ارائهشده برای انتخـاب تبیـین
بهتر نقد و بررسي ،و با تجربه مقايسه شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1چارلز سندرس پیرس(1833( )Charles Sanders Peirceـ1314م) :نخستین فیلسوفي که به طور مفصل به طرح و
صور بندی استنتاج بهترين تبیین پرداخته است) (lachs and talisse,2008, P.7و نیز بنیانگذار عملگرايي است).(ibid ,P.5
 .2البته در بسیاری از نوشتارها به وجود ريشههای تجربه در آثار ارسطو اشاره شده است (نصیری ،1335 ،ص132؛ موحد ابطحي،

 ،1332ص.)1
 .3گیلبر هارمن(1338( )Gilbert Harmanم) :مدافع و به نوعي پايهگذار ديدگاهي است که براساس آن استقرا به استنتاج
بهترين تبیین فروکاسته مي شودHartman, 1965, P.88-95(.؛نصیری ،1335 ،ص.)132
 .4پیتر لیپتون (1354( )Peter Liptonـ2225م) :فیلسوف علم واقعگرا که از مدافعان استنتاج بهترين تبیین است و صور
جديدی از اين استنتاج را ارائه کرده است).)wright,2018, P.91
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بخش نخست :تجربه
از ديدگاه ابنسینا تجربه مساوی با استقراء ناقص نیست ،بلكه حاصل بازگرداندن اسـتقراء نـاقص بـه
قیاس است يا بهعبار ديگر تجربه استقراء ناقص مبتني بر تعلیـل اسـت(ابـنسـینا ،1313 ،ص83؛ همـو،
 ،1313ج ،1ص114؛ همو1425 ،هـ ،ج ،3ص12؛ فخر رازی ،1383 ،ج ،1ص .)223بازگرداندن استقراء ناقص بـه
قیاس به خاطر رفع مشكالتي است که استقراء ناقص با آن روبهرو است .اصليترين مشـكل اسـتقراء
از منظر ابنسینا اين است که در استقراء علت و سبب اتصاف موضوع به محمـول معلـوم نیسـت و از
ديدگاه وی تنها طريق کسب علم يقیني نسبت به امری که دارای سبب است ،از طريق علم به سبب
آن امر است(ابنسینا1425 ،هـ ،ج ،3ص35ـ 38؛ همو ،1313 ،ص.)82
ابنسینا در توضی چنین ميگويد :هرگاه ضرور حمل محمول بر يک موضوع ،يا ضـرور سـلب
آن از موضوع علتي داشته باشد ،اين علت است که به نسبت موجود بین موضوع و محمول ضـرور
ميدهد و آن نسبت را تحقق ميبخشد .اگر اين علت نباشد ،نسبت بـین محمـول و موضـوع تحقـق
نخواهد يافت و نسبتدادن محمول به موضوع از نظر علمي صرفاً محتمل خواهد بود .به بیان سادهتر
چون ضرور نسبت بین موضوع و محمول در خارج با علت حاصل ميشود نسبت دادن محمول بـه
موضوع که امری علمي محسوب ميشود ،بايد با علم به ثبو چنین علتي همراه باشد؛ چراکه بـدون
آن ثبو محمول برای م وضوع يقیني نیست و ممكن است محمول برای موضوع ثبو داشته باشد و
ممكن است ثبو نداشته باشد .پس هرگاه موضوع و محمول از جهتي غیر از جهت نسبتي کـه بـین
آنها ضرور را ايجاب ميکند ،1شناسايي شوند ،در اين صور آنها از جهتي شناسايي شدهاند که غیر
از جهتي است که به خاطر آن نميتوانستند چنان نباشند که هستند؛ زيرا هر نسـبتي بـین موضـوع و
محمول مذکور شود ،بهنحویکه اين نسبت از جهت علتي که آن را ايجاب ميکند تحقق نیابد ،چنین
نسبتي نه جهت وجوب بلكه جهت امكان خواهد داشت(همو ،1313 ،ص)14؛ بنابراين روشن شد که اگـر
اتصاف موضوع به محمول دارای سببي 2باشد ،ندانستن سبب ،3اين اتصاف را از ارزش علمـي سـاقط
ميکند.
ابنسینا تجربه را مساوی با استقراء ناقص نميداند ،بلكه تجربه ،استقرای نـاقص همـراه بـا تعلیـل
است .وی ميگويد :اين حكم که سقمونیا مسهل صفرا است ،يک حكم تجربي است ،به خاطر اينكـه

 .1در اينجا جهت علي مدنظر است.
 .2غیر از ذا موضوع.
 .3بهصور اجمالي يا تفصیلي.
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اين امر در موارد بسیاری تكرار شده است؛ بنابراين معلوم ميشود که از روی اتفـا صـور نگرفتـه
است ،پس ذهن حكم ميکند که شأن سـقمونیا اسـهال صـفرا اسـت و اسـهال صـفرا ،عـرض الزم
سقمونیا است .وقتي محقق شد بر سقمونیا اسهال صفرا عارض ميشود و اين امر بر سبیل تكرار کثیر
مشاهده شد ،معلوم ميشود که اتفاقي نیست ،زيرا آنچه اتفاقي اسـت ،نـه دائمـي اسـت ،نـه اکثـری
(ابنسینا ،1313 ،ص)114؛ پس معلوم ميشود که در اينجا چیزی است کـه سـقمونیا طبعـاً آن را اقتضـا
ميکند ،چون نميتوان گفت که سقمونیا آن را اختیار ميکند .معلوم است کـه جسـم ازآنجهـت کـه
جسم است چنین اقتضايي ندارد ،پس سقمونیا يا آن را بالذا  ،توسط قوهای کـه در خـود دارد اقتضـا
ميکند ،يا اينكه آن ،يكي از خصوصیا سقمونیا است يا ناشي از امری است کـه بـا سـقمونیا قـرين
است .با اين بیان روشن ميشود که در طبع سقمونیا يا يكي از اجزای آن ،علت اسـهال صـفرا وجـود
دارد .هرگاه قوهای که باعث اسهال صفرا است ،سالم باشد و قابل هم استعداد داشته باشد فعلوانفعال
فیمابین حاصل ميشود .پس روشن شد که سقمونیا در سرزمین ما و هرگاه سالم باشد بـهطـور دائـم
مسهل صفرا است .در اين صور ما ثبو حد اکبر بر حد اصغر را از طريق حد اوسط که همـان قـوه
مسهل و سبب است ،شناختهايم .قیاسهای ديگر را نیز اگر تحلیل کنیم خواهیم ديد که در آنها هـم
واسطهای وجود دارد که علت ثبو حد اکبر در حد اوسط است ،هرچند علت شناسايي حد اکبر نباشد.
پس بهاينترتیب چنین يقیني درواقع از طريق سـبب حاصـل مـيشـود(همـو ،1313 ،ص .)83بنـابراين
ابنسینا اين مشكل را با توسل بهقاعده ارسطويي «االتفاقي اليكون دائمیاً و ال اکثرياً» حل ميکنـد.
به بیان سادهتر از نگاه ابنسینا وقتي انسان شاهد اين رخداد است که هرگـاه آتـش روشـن مـيکنـد
بالفاصله پسازآن دود ايجاد ميشود و ايجاد دود متقارن با ايجاد آتش است ،برای تشخیص ضروری
بودن رابطه آتش و ايجاد دود ،از قاعده اتفاقي بهره ميبرد .درنتیجه ابنسینا با اضـافه کـردن قاعـده
اتفاقي به مشاهدا جزئي تجربه را معرفي ميکند که مشكال استقراء را ندارد ،برای مثال وقتي مـا
ميبینیم که:
1
ـ آب دائماً يا اکثراً در اثر حرار بخار ميشود  ،قاعده اتفاقي را به آن اضافه ميکنیم.
ـ آنچه اکثری يا دائمي است ،اتفاقي نیست(قاعده اتفاقي).
ميفهمیم که تبخیر آب در اثر حرار اتفاقي نیست(قوام صفری ،1312 ،ص )143و اتفاقينبودن رابطـه
موضوع و محمول بر اساس آنچه قبالً ذکر شد نشاندهنده ضروریبودن رابطه اين دو است و رابطـه
ضروری نیز درصورتيکه محمول ذاتي موضوع نباشـد نشـاندهنـده رابطـه سـببي میـان موضـوع و

 .1آب دائماً يا اکثراً در اثر حرار بخار ميشود ،حاصل مشاهدا جزئي و محدود است و استقرايي است.
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محمول است يا نشاندهنده وجود سببي ديگر است که علت اتصاف موضوع به محمول است .بـدين
ترتیب استقراء ناقص ،که از ديدگاه ابنسینا در تمییز میان روابط اتفاقي و ضروری با مشـكل روبـهرو
بود ،با تحويل آن به يک قیاس ،اين مشكل را نخواهد داشت .بهعبار ديگر بر مبنای قاعـده اتفـاقي
توانايي تمییز میان تقارنهای اتفاقي و ضروری حاصل ميشود .آنچـه در اينجـا ذکـر آن الزم اسـت
اضافه شدن مقدمهای به استقرای ناقص برای کش سبب و تعلیل است.
مقصود ابنسینا از اتفاقي امر بيسبب و بيعلت نیست ،چراکه از منظر وی هر چیزی علتـي دارد بلكـه
معیار اتفاقيبودن ،اقلّيبودن نسبت به قرين خويش است ،يعني وجود آن امر با مقارن خويش ،دائمي يـا
اکثری نیست و درنتیجه رابطه اين دو امر مقارن ،علّي نميتواند باشد(قوام صـفری ،1318 ،ص .)131پس بـر
اساس آنچه بیان شد چون از منظر ابنسینا علم به امر دارای سبب بايد از طريق سبب آن حاصل شود و
سبب مدنظر ابنسینا در اينجا همان حد اوسط مطرح در برهان است که علت اتصاف حد اصـغر بـه حـد
اکبر است(ابنسینا ،1313 ،ص .)23وی به دنبال اين است که در تجربه نیز علم از طريق سبب حاصل شـود
و تجربه را بهنوعي برهان لمّ تحويل دهد ،با اين تفاو که در تجربه بااينكه علم از طريق علم به سـبب
پديده موردنظر حاصل ميشود ولي اين علم به سبب ،علمي اجمالي است نه تفصیلي .برای مثـال وقتـي
معلوم شد که سقمونیا موجب اسهال صفرا ميشود و اين امر بهصور مكرر مشاهده شد ،بر اين اسـاس
معلوم ميشود که اين امر اتفاقي نیست؛ زيرا آنچه اتفاقي اسـت اکثـری و دائمـي نیسـت ،پـس معلـوم
مىشود که در اينجا چیزى است که سقمونیا آن را طبعاً اقتضا مىکند ،زيرا نمىتوان گفت کـه سـقمونیا
آن را اختیار مىکند ،چون معلوم است که جسم ازآن جهـت کـه جسـم اسـت چنـین اقتضـايى نـدارد و
نميتواند چیزی را اختیار کند ،پس سقمونیا يا آن را بالذا  ،توسط قوهاى که در خود دارد ،اقتضا مىکند؛
يا اينکه آن امر يكى از خصوصیا سقمونیا است و يا ناشى از نسبت امرى است که با سـقمونیا قـرين
است .با اين بیان روشن مىشود که در طبع سقمونیا ،يا در طبع امـرى همـراه آن ،علّـت اسـهال صـفرا
وجود دارد و هرگاه قوهاى که باعث اسهال صفرا است سـالم باشـد و قابـل هـم اسـتعداد داشـته باشـد
فعلوانفعال فیمابین حاصل مىشود .پس روشن شد که سـقمونیا در سـرزمین مـا و هرگـاه سـالم باشـد
بهطور دائم مسهل صفرا است .در اين صور ما ثبو حدّ اکبر بر حدّ اصغر را از طريق حدّ اوسط ـ کـه
همان قوۀ مسهل و سبب است شناختهايم ،قیاسهاى ديگر را نیز اگر تحلیل کنیم خـواهیم ديـد کـه در
آنها هم واسطهاى وجود دارد که علّت ثبو حدّ اکبر در حدّ اوسط است ،هرچند علّت شناسايى حدّ اکبـر
نباشد(همـو ،1313 ،ص .)83پس بهاينترتیب چنین يقینى درواقع از طريق سبب حاصل مىشود .ولي اين علم
ما به علت چنانکه روشن است اجمالي است ،نه تفصیلي؛ چراکه ما کیفیـت اثرگـذاری و ماهیـت دقیـق
علت اسهال صفرا را نميدانیم.
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آنچه در اينجا بهخوبي روشن است که ابنسینا برای تحويل استدالل استقرايي به تجربه که علـم از
طريق سبب را حاصل ميکند (همانند برهان لمي) شروطي را الزم ميداند .يكي از شرطهـای اصـلي
صحت تجربه ،اين است که امری که بر حس تكرار ميشود در محیط و شرايطي تكرار شود که قـبالً
در آن رخ داده است و شرايط و محیط امر مورد تجربه تغییر نكند(ابنسینا ،1313 ،ص .)31برای مثال اگر
ما در کشور سودان انسانها را بهصور دائمي فقط به رنگ سیاه مشاهده ميکنیم ،نميتوانیم حكـم
کنیم که سیاه بودن ذاتي انسان يا عرض الزم وی است و رابطهای ضروری میـان سـیاهي و انسـان
وجود دارد مگر در همان شرايط و محیط کشور سودان پس همیشه بايد توجه داشت که چیزی را که
عرضي يا مابالعرض است ،بهجای امر ذاتي(مابالذا ) لحاظ نكنیم که اين توانايي با توجه بـه رعايـت
شرط يكساني شرايط و محیط مورد تجربه به دست ميآيد(همان ،ص31ـ.)32
ابنسینا عالوه بر اين شرط ،شرط ديگری را نیز برای صحت تجربه ارائه ميکند که آن عدم تحقق
و غیاب يک مقارن بدون مقارن خويش است؛(همانجا) يعني اگر ما ببینیم که «ال » و «ب» اکثراً يـا
دائماً باهم حضور دارند اين مشاهده براى اخذ نتیجهى تجربى کفايت نمـىکنـد بلكـه بايـد «ب» در
غیاب «ال » نیز غايب باشد ،تا بتوان نتیجه گرفت که رابطهى بین «ال » و «ب» يک رابطهى علّى
و ذاتى است(همان ،ص.)532
ابن سینا پس از بیان اين شروط چنین بیان ميکند که تجربه به همراه قیاس خفي ذکرشـده مبتنـي
بر قاعده اتفاقي نیز نميتواند به علم تفصیلي به علت بینجامد ،چراکه آنچه در تجربه حاصل ميشـود
علم به سبب ،بهصور اجمالي است(همان ،ص .)523بهعنوانمثال فرض کنید وقتي ما مشاهده کرديم
که خوردن شیريني موجب ايجاد جوش بر روی صور ميشود علم پیدا ميکنیم که خوردن شیريني
علت ايجاد جوش بر روی صور است ولي در اين تجربه علم حاصل علم اجمالي است؛ يعنـي هنـوز
معلوم نیست اين سببیت مربوط به کل شیريني يا مربوط به جزئي از آن همچون شكر است و معلـوم
نیست که اين تجربه مخصوص بدنهای افـراد مـورد تجربـه و آب و هـوای منطقـه آنهـا اسـت يـا
عمومیت دارد ،بنابراين علم حاصل از تجربه مانع از اين نیست که امری اخص از شیريني که در اينجا
اجزاء شیريني است علت ايجاد جوش صور باشد؛ يعني ممكن است جزئي از شیريني همچون شكر،
علت جوش صور باشد و اجزای ديگر سببیتي نداشته باشند و عالوه بر اين ،اين تجربه مانع از ايـن
نیست که فردی ديگر در مكاني ديگر شیريني بخورد و جـوش صـور در او ايجـاد نشـود و چنـین
علیتي در آن محل نباشد؛ بنابراين علم حاصل به سبب اجمالي است و به تبع علم اجمـالي بـه علـت،
يقین حاصل از تجربه نسبت به قاعده کلي «خوردن شیريني ايجادکننده جوش صور اسـت» يقـین
به صور مطلق نیست ،بلكه يقین مشروط است؛ يعني يقین حاصل به شرط نبود يقین ديگری است
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که سببیت را منحصر در امر اخص از شیريني کند و عالوه بر اين ،اين يقین همانگونه که قبالً ذکـر
شد مشروط به شرط تكرار اين حادثه در همه افراد مورد تجربه و عدم تخلـ آن در زمـان و مكـان
ديگر و نیز يكساني شرايط و محیط مورد تجربه و عدم مغالطه اخذ مابالعرض بـهجـای مابالـذا و ...
است .پس سزاوار اين است که بگويیم تجربه ازآن جهت که تجربه است تولید يقین مطلق نمـىکنـد.
اين ،حقیقت است و هرکس در مورد تجربه به غیر آن قائل باشد يا منص نیست يا به خـاطر ضـع
تمییز نمىتواند بین يقین و آنچه به دلیل کثر داليل و جزئیا بهسختي مىتوان در آن شک کـرد،
فر بگذارد(ابنسینا ،1313 ،ص33ـ .)34پس فر بین محسوس و استقراءشده و تجربه شده اين است که
محسوس به هیچ وجه رأى کلي تولید نمىکند ،امّـا امـر استقراءشـده و تجربـه شـده رأى کلـي تولیـد
مىکنند و فر بین اين دو در اين است که امر استقراءشده کلیّت مشروط يـا غیرمشـروط را ايجـاب
نمىکند ،بلكه ظن قوى تولید مىکند ـ مگر آن که به تجربه تحويل شـود و امـر تجربـه شـده کلیّـت
مشروط به شرايط مذکور را ايجاب مىکند(همان ،ص.)34
با بررسي تجربه در نگاه ابنسینا و مثالهايي که وی ارائه ميدهد معلوم مـيشـود کـه اوالً تجربـه
مساوی با استقراء ناقص نیست ،بلكه تجربه استقرای ناقص مبتني بر تعلیل است؛ ثانیاً ابنسینا با ارائه
معیارهايي همچون قاعده اتفـاقي و قاعـده عـدم تحقـق هـمزمـان دو مقـارن و مالحظـه شـرايط و
ويژگيهايي که تجربه در آن صور گرفته ،به چگونگي نزديکتر شدن تجربه به واقعیت ميپردازد و
اين معیارها واقعگرايانه هستند و در مقايسه با معیارهای بهترين تبیین که در ادامه مطالب بهتفصـیل
بررسي ميشود ،توجیه معرفتي دارند؛ ثالثاً تجربه که عبار است از استقراء نـاقص بـه عـالوه قاعـده
اتفاقى و قواعد ديگری که ابنسینا بر آن افزوده است بـهسـختي منجـر بـه شـناخت سـبب و يقـین
مي شود ،چراکه تجربه خودبه خود اين امكان را نفى نمىکند که نتیجه ناشى از امرى باشد که از شىء
مورد تجربه و آزمايش اخص باشد يا مخصوص افراد تجربه شده باشد و عمومیت نداشته باشد؛ مـثالً
همانطور که گفتیم تجربه خودبه خود اين امكان را نفى نمىکند که در مـورد ايجـاد جـوش صـور
توسط شیريني ،امرى دخالت داشته باشد که از مطلق شیريني اخص است يا افراد شهرهای ديگر بـه
جوش صور مبتال نشوند ،زيرا اگر تجربه اين امكان را نفى مىکرد الزم بود با قیاس ديگرى همراه
شود که آن قیاس اوالً غیر از قیاس خفى است که همواره جزء تجربه است و ثانیاً ثابـت کنـد کـه در
اينجا ايجاد جوش صور ناشى از امرى نیست که از مطلق شیريني اخص باشد و اين علیت در افراد
شهرهای ديگر نیز وجود دارد .بنابراين حاصل کالم ابن سینا اين است کـه مـا در تجربـه بـه صـور
تفصیلي به علّت اصلى حكم دست نمىيابیم بلكه علم ما به علت حكم در تجربه اجمالي است و علم
به ماهیت تفصیلي سبب تحقق نمييابد .درست به همین دلیل است که تجربه ازآن جهت که تجربـه
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است فقط تولید يقین مشروط مىکند ،نه يقین مطلق و غیـر مشـروط(ابـنسـینا ،1313 ،ص)532؛ رابعـاً:
ابنسینا بر اساس آنچه بیان شد ،تجربه را غیر از استقراء صرف يا قیاس صرف ميداند ولي تجربـه را
در عرض اين دو استدالل قرار نميدهد ،بلكه حاصل ترکیب استقراء و قیاس ميداند.
بايد توجه داشت که تجربه توسط علما و فیلسوفان موردانتقاد واقع شده است .در شمار کسـاني کـه
تجربه را موردانتقاد قرار دادهاند ،شهید صدر است که هفت ايراد بر آن وارد کرده است(صـدر1422 ،هــ،
ص51ـ .)22ازجمله اين اشكاال  ،ابهام در تعداد مشاهدهای است که تقارن را از تصـادفيبـودن خـارج
ميکند و نیز استقرايي بودن خود اصل االتفاقي است و پیشینينبودن آن اسـت کـه منجـر بـه عـدم
ضرور عقلي نتیجه حاصل از تجربه ميشود .البته پرداختن به اين اشكاال و پاسخ به آنها نیازمنـد
نوشتار مستقلي است .بیشتر اين اشكاال بدون توجه به شروط سینوی تجربه ارائه شده است کـه در
مقالهای مستقل به اين اشكاال پاسخ داده شده است(قوام صفری ،1382 ،ص35ــ .)33عـالوه بـر ايـن،
نوشتار حاضر در پي بررسي اشكاال تجربه و استنتاج بهترين تبیین نیست ،بلكه هدف مقايسـه ايـن
دو است.

بخش دو  :استنتاج بهترین تبیین
استنتاج بهترين تبیین نخستینبار توسط چارلز پیرس در توجیه روند بسیاری از اکتشافا علمي که قابل
توضی با قیاس و استقراء نبود ،به جامعه علمي پیشنهاد داده شد) (Campos,2011, P.419-421ايـن
استنتاج بعدها بهوسیله هارمان و لیپتون به تفصیل بیشتری توصی شد (موحد ابطحي ،1333 ،ص1؛ رضـايي،
 ،1383ص )21البته استنتاج ارائه شده توسط پیرس با آنچه لیپتون بعدها از آن حمايت ميکنـد تمـايز دارد
( .(Macauliffe,2015, P.300-319 ;Iranzo,2007, P.339-346ولي در اين نوشـتار سـعي شـده
خوانشي که همه طرفداران اين استنتاج ميپذيرند ذکر شود .آنچه در تمامي نوشتهها از استنتاج بهتـرين
تبیین بهوضوح ميتوان مشاهده کرد ،آن است که اسـتنتاج بهتـرين تبیـین سـعي در توجیـه اکتشـافا
علمي دارد که قطعاً با دو نوع استدالل استقراء و قیاس قابل تبیین نیستند و چون مثالهـای فرضـیا و
کشفیا علمي بسیارند ،شايد صور های منطقي بسیاری برای اين نوع از اسـتنتاج بتـوان ترسـیم کـرد
ولي آنچه در اين روند از سوی تمامي قائالن به استنتاج بهترين تبیین قطعي است سه قـدم اصـلي ايـن
استنتاج است که گاهي قدم دوم و سوم در هم ادغام ميشوند :قدم نخسـت :مشـاهده امـر شـگفتآور،
قدم دوم :ترسیم فرضیههايي در تبیین اين امر شگفتآور ،قدم سوم :انتخاب بهترينِ اين فرضـیا در
تبیین اين امر شگفتآور).(fumerton,1980, P.591; lipton,2004, P.58
اين روند را ميتوان با ارائه مثال روشنتر کرد :برای مثال وقتي يک کارآگاه با صحنه قتلي مواجه
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ميشود که در اين صحنه ،آلت قتالهای با اثر انگشت فرد مشخصي وجود دارد ،وی فرضیههای بسـیاری
در تبیین اين امر در ذهن خود ترسیم ميکند؛ ازجمله اين فرضیا اين است که اين فـرد توسـط کسـي
که اثر انگشت وی روی آلت قتاله وجود دارد کشته شده است يا اينكه اين اثر انگشت توسط فـرد قاتـل
برای گمراهکردن کارآگاه ايجاد شده يا اينكه مقتول خود برای گمراهکردن ديگران خودکشي کرده و اثـر
انگشت فرد ديگری را بر روی چاقو به جای گذاشته است .حال کارآگاه بايد يكي از اين فرضیهها را کـه
شاهد مورد نظر را بهتر تبیین ميکند ،انتخاب کند .وی بر اساس شواهد موجود از قبیل اينكه فرد مقتول
اصالً نميتوانسته قصد خودکشي داشته باشد و بر اساس زمان مرگ مقتول ،فرد ديگـری غیـر از قاتـل
نميتوانسته در آنجا باشد ،فرضیه نخست را که اثر انگشت مربوط به قاتل است ،انتخاب ميکند .بر ايـن
اساس بايد در نظر داشت که استنتاج بهترين تبیین هم با ساختن فرضیه و هم با گزينش يک فرضیه
مرتبط است.
1
حال ما ميخواهیم در بررسي استنتاج بهترين تبیـین بـه نوشـتههـای لیپتـون و ريچـارد فـومرتن
))lipton,2004, P.50-60; fumerton,1980, P.591-599اشاره کنـیم .فـومرتن کـه از قـائالن
تحويلگرايي بهترين تبیین به استقراء است در تبیین نظريه خود چنین استدالل ميکنـد کـه تمـامي
موارد آرماني استنتاج بهترين تبیین قابلپذيرش ،بايد نوعي قیـاس مضـمر تلقـي شـود و در توضـی
نظريه خود مقدما مخفي بهکاررفته در استنتاج بهترين تبیین را به اين شكل مـيدانـد « xمعمـوالً
تحت شرايط  cدرست است» .با اين بیان از منظر وی استنتاج بهترين تبیین همان استقرا همـراه بـا
مقدمهای مخفي است و همراهي اين مقدمه مخفي اين قیاس را مشـروع مـيسـازد .وی در توضـی
ديدگاه خود مثالهايي از بهترين تبیین را ذکر ميکند و دلیل پذيرش و يا عدم پذيرش يـک فرضـیه
در استنتاج بهترين تبیین را مقدما مخفي در اين نوع استنتاج ميداند .بهعبار ديگـر از منظـر وی،
اگر استنتاجي حاوی مقدمهای به شكل « xمعموالً تحت شرايط  cدرست است» باشد ،ايـن اسـتنتاج
قابلپذيرش خواهد بـود چراکـه مشـاهده قبلـي مـا تقويـتکننـده ديـدگاه مـا در پـیشبینـي آينـده
است(.)fumerton,1980, P.592
حال با مثالي به تبیین ديدگاه فومرتن درباره بهترين تبیین ميپردازيم:
ال ـ در جنگل دود ديده ميشود.
ب ـ اگر بهتازگي انساني در جنگل آتش روشن کرده باشد ،اين دود وجود خواهد داشت.

 .1ريچارد فومرتن(1343( )Richard A. Fumertonم) :از فیلسوفان علم است و مدعي تحويلگرايي استنتاج بهترين تبیین
به استقرا است( .نصیری،1335 ،ص)143
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نتیجه :انساني بهتازگي در جنگل آتش روشن کرده است.
در اين استنتاج ذکرشده دو نكته وجود دارد :نكته نخست اينكه شرط مطرح در ايـن اسـتنتاج شـرط
واقعي است و اعتباری نیست يا بهعبار ديگر استلزامي که از مقدم به تالي سرايت ميکند اسـتلزامي
قراردادی نیست؛ همانند اينکه من بگويم اگر من سـو زدم پـس مـن انسـان هسـتم ايـن شـرط
استلزامي نیست که از متن واقعیت ريشه گرفتـه باشـد و قـراردادی اسـت .نكتـه دوم اينكـه در ايـن
اســتنتاج قــدم دوم و ســوم در هــم ادغــام شــدهانــد؛ يعنــي ترســیم فرضــیه و انتخــاب فرضــیه.
(.)fumerton,1980, P.591

بر اين اساس استنتاج دارای شكل زير خواهد بود:
استنتاج نخست:
ال ـ ب
ب ـ ب > ال
جـب
حال ما استنتاج نخست را با استنتاجهای زير مقايسه ميکنیم.
استنتاج دوم:
ال ـ در جنگل دود ديده ميشود،
ب ـ اگر رضا در جنگل آتش روشن کرده باشد ،چنین دودی در جنگل ديده ميشود،
نتیجه :رضا بهتازگي در جنگل آتش روشن کرده است.
استنتاج سوم:
ال ـ در جنگل دود ديده ميشود،
ب ـ اگر يک میمون با فندک چوب خشكي را آتش بزند ،در جنگل دود ديده ميشود،
نتیجه :يک میمون با فندک چوب خشكي را آتش زده است.
آنطور که ميتوان بهراحتي فهمید استنتاج نخست کامالً طبیعي و مجاز به نظر ميرسد درحاليکـه
استنتاج دوم و سوم در بیشتر وضعیتها صحی به نظر نميرسند.
اين سه استنتاج ازنظر منطقي صور واحدی دارند و تمايزی در صور منطقي استنتاج وجود ندارد.
آنچه در اينجا میان اين سه استنتاج تمايز ايجاد ميکند ،همانگونـه کـه فـومرتن بـهدرسـتي اشـاره
ميکند اين مقدمه مضمر است که منطقي جلوهکردن استنتاج نخست بـرخالف اسـتنتاج دوم و سـوم
نتیجه همراهي آن است(.)fumerton,1980, P.591-592
اين مقدمه مضمر اين است که:
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دود ديدهشده در جنگل در همه يا اکثر موارد حاصل روشنکردن آتش به دست انسانها است.
و استنتاج دوم و سوم به دلیل نداشتن مقدمه مضمری که بتواند نتیجه حاصل از اين اسـتنتاجهـا را
حمايت کند ،کنار گذاشته شدهاند .برای مثال در استنتاج دوم و سوم مقدمه مضمری کـه مـيتوانـد از
اين نتیجه حمايت کند ،اين مقدمه است:
در اکثر مواردی که دود در جنگل ديده ميشود حاصل روشنکردن آتش بـه دسـت رضـا اسـت يـا
اينكه در همه يا اکثر مواردی که دود در جنگل ديده ميشود حاصل روشـنکـردن آتـش بـه دسـت
میمون بهوسیله فندک است.
حال با اين بیان اگر اين مقدمه مضمر را در استنتاج بهترين تبیـین شـرط صـحت اسـتنتاج بـدانیم
صور استنتاج بهصور زير خواهد بود:
ال ـ در اکثر موارد دودی که در جنگـل ديـده مـيشـود ،حاصـل روشـنکـردن آتـش بـه دسـت
انسانهاست،
ب ـ هماکنون در جنگل دود ديده ميشود،
نتیجه :اين دود ديدهشده در جنگل حاصل روشنکردن آتش به دست انسانها است.
در تمامي موارد مجاز از استنتاج بهترين تبیین بدون اضافهکردن مقدمـه مضـمر ذکرشـده اسـتنتاج
موردقبول واقع نميشود ،بااينكه صور استنتاج صور صحیحي به نظر ميرسـد؛ حتـي در مـواردی
که ما بهعنوان استنتاج بد از نوع استنتاج بهترين تبیین ذکر کرديم .همچون مثال:
ال ـ در جنگل دود ديده ميشود،
ب ـ اگر رضا در جنگل آتش روشن کرده باشد ،چنین دودی در جنگل ديده ميشود،
نتیجه :رضا بهتازگي در جنگل آتش روشن کرده است.
در صور صحت اين نوع استنتاج ،مقدمهی مضمری وجود دارد که داللت بر تجربهبودن اين نوع از
استنتاج دارد:
مقدمه مضمرـ در همه يا اکثر مواردی که دود در جنگل ديده ميشود ،اين دود حاصل ايجـاد آتـش
به دست انسانهاست که اين نميتواند اتفاقي باشد،
ال ـ در جنگل دود ديده ميشود،
ب ـ اگر رضا در جنگل آتش روشن کرده باشد ،چنین دودی در جنگل ديده ميشود،
نتیجه :رضا در جنگل آتش روشن کرده است.
پس نتیجه ميگیريم هرگاه استنتاج بهترين تبیین صحیحي داشته باشیم ،ايـن اسـتنتاج قطعـاً بايـد
دارای اين مقدمه مضمر باشد:
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اکثراً يا دائماً مقارن با ال  ،ب مشاهده شده است(.)fumerton,1980, P.591-592

با کمي دقت معلوم ميشود که اين همان مقدمهای است که ابنسینا بـهعنـوان قاعـده اتفـاقي بـه
استقرای ناقص افزوده است تا آن را به تجربه تحويل دهند؛ بنابراين ،اين استنتاج تـا اينجـا شـباهت
بسیاری به تجربه ابنسینا دارد .البته در تجربه ابنسینا اين مقدمه مضمر بهصور کاملتر وجود دارد.
اگر بخواهیم اين مقدمه مضمر را به بیان تجربه ابنسینا بازنويسي کنیم چنین خواهد بود:
ال ـ در همه يا اکثر مواردی که دود در جنگـل ديـده مـيشـود ،حاصـل ايجـاد آتـش بـه دسـت
انسانهاست که اين نميتواند اتفاقي باشد(رابطه دود و ايجـاد آتـش بـه دسـت انسـانهـا رابطـهای
ضروری است)،
ب ـ دود در جنگل ديده ميشود،
نتیجه :دود ديدهشده حاصل ايجاد آتش توسط انسانها است.
اين نتیجهگیری دقیقتر از آن چیزی است که فومرتن بهعنوان مقدمه مضمر استنتاج بهترين تبیین
ذکر ميکند؛ چراکه ديدن اکثری دو امر مقارن با يكديگر نميتواند دلیل بر تعمیم حكم آن بـه مـورد
ديگری از موارد محسوس باشد ،مگر اينكه قبالً بیان شود که تحقق اکثری دو امر نميتوانـد اتفـاقي
باشد و از اين طريق حكم به تحقق دوباره اين تقارن داده شود.
فومرتن در اينجا با اشاره به وجود اين مقدمه مضمر در استنتاج بهترين تبیـین حكـم بـه اسـتقرايي
بودن اين نوع از استنتاج ميکند؛ چراکه خود مقدمه مضمر حاصل استقرا است(.)Ibid, P.592-593
اين در حالي است که ابنسینا تجربه را حاصل ترکیب استقرا و قیاس ميداند که ترکیبـيبـودن آن
روشن است.
ال ـ همه يا بیشتر مواردی که «ال » در آنها مشاهده شده بالفاصله «ب» بر آنها مقدم شده است
و اين اتفاقي نیست،
ب ـ ال مشاهده شده است،
نتیجه :ب بر ال مقدم شده است.
اين يک قیاس استثنايي است که با وضع مقدم ،وضع تالي الزم ميآيد.
عالوه بر اين يكي از تمايزا میان تجربه و استنتاج بهترين تبیین اين است که در استنتاج بهتـرين
تبیین ارتباط اين استنتاج با موارد آتي که هنوز رخ ندادهاند ،ذکر نشده است .بـهعبـار ديگـر چگونـه
ميتوان با مقدمه مضمری که فومرتن ذکر ميکند اين رابطه را به مواردی که در آينده رخ ميدهنـد
تعمیم داد و در تبیین آنها از اين رابطه استفاده کرد؟ اين در حالي است که در تجربـه بـا افـزودن دو
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مقدمه ديگر به اين استنتاج يعني يكنواختي طبیعت و اصل علیت عامه ،به اين سؤال پاسخ داده شـده
است(قوام صفری ،1312 ،ص.)143

بخش سو  :بررسی پیچیدگیهای موجود در استنتاج بهترین تبیین
شايد کسي همچون لیپتون اين ايراد را به ما وارد کند که مواردی که بهعنوان استنتاج بهترين تبیـین
بررسي کرديد ،موارد ساده استنتاج و فاقد دو مرحله اصلي استنتاج بهترين تبیین هستند؛ يعني مرحلـه
نخست :ارائه فهرستي از تبیینهای بالقوه درباره پديـدههـای مشـاهده شـده ،و مرحلـه دوم :انتخـاب
بهترين تبیین از میان تبیینهای بالقوه بر اساس معیارهای انتخـاب بهتـرين تبیـین ،معیارهـايي کـه
تبیین بهتر را متمايز ميکند)(lipton,2004,P.58-60؛ بنابراين مقايسه انجـام شـده کامـل نیسـت.
بهعبار ديگر در مرحله دوم اگر ما با فرضیههايي روبرو شويم که مقدمه مضمر در مورد هر دوی آنها
به صور يكسان صاد باشد و يا در هر دوی آنها ما با هیچ سـابقه تـاريخي مواجـه نباشـیم ،بـرای
انتخاب فرضیه چه بايد بكنیم؟
در پاسخ به اين ايراد بايد جنبههای مقايسهای ديگری را نیز به پژوهش خـود بیـافزايیم؛ يعنـي اوالً
مرحله نخست يعني مرحله ايجاد فهرستي از تبیینهای بالقوه را در هـر دو مـورد (تجربـه و اسـتنتاج
بهترين تبیین) مقايسه کنیم ،و سپس مرحله دوم يعني انتخاب بهتـرين تبیـین را در هـر دو مقايسـه
کنیم .در بررسي مرحله نخست اين مطلب روشن است که در هر اسـتنتاجي فهرسـتي از نظريـا يـا
تبیینهای بالقوه در نظر استنتاج کننده وجود دارد و مرحله نخست استنتاج ،مرحلـه جـدايي نیسـت و
لیپتون و قائالن ديگر استنتاج بهترين تبیین نیز بـرای چگـونگي تحقـق ايـن تبیـینهـای بـالقوه در
استنتاج بهترين تبیین توضیحي نداده است .در تجربه ابنسـینا نیـز چنـین امـری رد نشـده اسـت و
ابنسینا به همین دلیـل معیارهـايي را بـرای نزديـکتـر شـدن تجربـه بـه واقعیـت ارائـه مـيکنـد؛
بهعبار ديگر معیارهايي که ابنسینا ارائه ميکند ،برای کش واقعیت از میان فرضیا ممكني اسـت
که فرد در مشاهده امری که برای وی عجیب جلوه ميکند با آنها روبرو است و اين مرحله بـهعنـوان
مرحله نخست در تجربه نیز وجود دارد .پس در مرحله نخست استنتاج بهترين تبیین و تجربه هماننـد
همديگر هستند ،يعني در هر دو استنتاج تبیینهای بالقوهای وجود دارد که تبیین نهايي از میـان آنهـا
انتخاب ميشود .درباره مرحله دوم نیز بايد ديـد معیارهـايي کـه لیپتـون و پـاول تاگـارد 1بـهعنـوان

 .1پاول تاگارد ( :)1352()Paul Thagardفیلسوف علم مدافع استنتاج بهترين تبیین که درباره معیارهای مطرح در استنتاج
بهترين تبیین مقاله نوشته است).(Thagard ,1987,P.76-92
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معیارهای تبیین بهتر در استنتاج بهترين تبیین پیشنهاد ميکنند ،چه معیارهـايي اسـت و آيـا موجـب
تمايز میان استنتاج بهترين تبیین و تجربه ابنسینا ميتواند باشد .در استنتاج بهترين تبیین ،معیارهايي
برای انتخاب فرضیه بهتر در وضعیتهايي پیشنهاد شده است که در آن وضعیتهـا فرضـیاتي وجـود
داشته باشند که مقدمه مضمر در مورد آنها يكسان باشد يا هیچ سابقه تاريخي برای امر مشاهدهشـده
موجود نباشد .صور استنتاج با توجه به اين معیارها از اين قرار است:
ال ـ ال مشاهده شده است.
ب ـ از مجموعه فرضیههايي که امكان تبیین ال را دارند ،همچون ب ،1ب ،2ب« ،3ب »1بهترين
تبیین ال را بر اساس معیارهای ج ،1ج ،2ج ... ، 3ارائه ميدهد.
نتیجه :ب1
پیتر لیپتون در کتاب خويش درباره استنتاج بهترين تبیین برای کش تبیین بهتر به نوعي بـه مـدل
علّي در تبیین متمايل شـده اسـت و ايـن مـدل را از مـدلهـای ديگـر تبیینـي بهتـر دانسـته اسـت
).(lipton,2004,P.30-38

بر اساس مـدل علّـي  ،تبیـین يـک پديـده بـه معنـای ارائـه اطالعـاتي دربـاره علـت يـا علـل آن
است) (lewis,1986,P.214-240اين در حالي است که ابنسینا آنگونه که بیان شد قاعده اتفاقي را
با قواعدی چون قاعده غیاب همزمان دو امر مقارن ،برای کش علت پديده مشاهدهشده ارائـه کـرده
است و ازنظر ابنسینا علم بايد از طريق علم به علت پديده حاصل شود و خود وی در تجربه به دنبال
حصول همین هدف است؛ بنابراين تجربه ابنسینا در اين مورد يعني پیگیری تبیینـي کـه علـت امـر
مشاهدهشده را توضی دهد با آنچه لیپتون آن را مدل علّي برای کش تبیین بهتر ميدانـد ،تمـايزی
ندارد .حال به بررسي معیارهايي که لیپتون و تاگارد برای انتخاب تبیین بهتر از تبیـین بـدتر در مـدل
علّي ارائه کردهاند ،ميپردازيم تا ببینیم آيا در اين معیارها چیزی جديد که بتواند استنتاج بهترين تبیین
را از تجربه ابنسینا متمايز سازد ،وجود دارد.
برای مثال پاول تاگارد پیشنهاد ميکند که موارد حقیقي استنتاج علمي يک مجموعه از معیارها را برای
ارزيابي نظريههای تبییني نمايش دهد .او اين معیارها را بهصور تطابق 1و سادگي 2ارائه ميدهد.
تطابق از منظر تاگارد به معنای تبیین حقايق بیشتر است .بهعبار ديگر نظريهای دارای تطابق اسـت کـه
طبقا بیشتری از حقايق را نسبت به تئوری رقیب توضی دهد .سادگي تابع اندازه و ماهیت مجموعه

1. consilience
2. simplicity
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مجموعه فرضهای کمكيای است که تئوری برای توضی مجموعهای از واقعیتهـا نیازمنـد اسـت
) .(Thagard,1978,P.79-82لیپتون جذابیت 1تبیین را معیار اصلي ميداند .تبیـین جـذاب تبیینـي
است که اگر صاد باشد ،تبیین رضايتبخشي از پديده موردنظر ارائه ميدهد و بهبیـانديگـر تبیینـي
که اگر صاد باشد ،فهم بیشتری از پديده را در اختیار ما قـرار مـيدهـد).(lipton,2004,P.57-60
اين معیارها مسئله شباهت تجربه و استنتاج بهترين تبیین را کمي پیچیدهتـر مـيکنـد .بررسـي ايـن
پیچیدگي تنها در پاسخ به سؤال اساسي دربارۀ معیارهای بهتر بودن تبیین ،صور مـيگیـرد .سـؤال
اين است که اين معیارها چگونه به صد نظريه کمک ميکنند يا بهعبار ديگـر بـه چـه دلیلـي مـا
مــيگــويیم نظريــهای کــه دارای تطــابق اســت يــا ســادهتــر يــا جــذابتــر اســت ،صــحی تــر نیــز
هست) ،)fumerton,1980,P.595-598درعینحال که بیشتر فیلسوفان علمي که از بهترين تبیـین
سخن گفتهاند واقعگـرای علمـي هسـتند(علیـزاده ممقـاني ،1382 ،ش ،12ص153؛)lipton,2004,P.71؛
بااينحال سؤال ديگر اين است که اگر نظريهای که دارای تطـابق يـا سـادهتـر يـا جـذابتـر اسـت،
هدايتکننده به صد نیست ،چرا بايد بپذيريم که اين تبیین ،تبیین بهتری است2؟
پاسخ اين است که هیچ دلیل محكم و قانعکنندهای از طرف طرفداران اين معیارهـا بـرای صـد نظريـه
حاصل از کارکرد اين معیارها يا بهتربودن نظريه حاصل از کارکرد اين معیارها اقامه نشده است .3در توضی
اين معیارها ،برای مثال ميتوان به نظريه داروين اشاره کرد .اگر بپذيريم که نظريه داروين به نسبت نظريـه
رقیبش طبقا بیشتری از شواهد را تبیین ميکند و درعینحال شواهدی نیز وجود دارد که اين نظريه قـادر
به تبیین آنها نیست ،ازجمله کش فسیل برخي از موجودا که مربوط به مد زماني است که بـر مبنـای
نظريه داروين قابل توضی نیست و بهصراحت با نظريه تكامل انواع وی ناسازگار است ،حال از کجـا مـي-
توان گفت نظريه داروين صاد است يا تبیین بهتری است .آيـا مـيتـوان صـرفاً بـه دلیـل وجـود شـواهد
بیشتری که با نظريه سازگارند ،نظريه را صاد دانست يا نظريه را بهتر تلقي کرد؟ يـا اينكـه اگـر بپـذيريم
نظريه داروين فرضهای کمكي کمتری نسبت به نظريه رقیب خود در تبیین ايجاد انواع مختلـ حیوانـا
دارد ،آيا بايد بپذيريم که اين نظريه صحی تر يا بهتر است؟ و آيا نظريه مقابل آنکه مثالً ميگويد هر نوعي
از موجودا را خداوند بهصور جداگانه و مستقل خلق کرده است به دلیل افزودن فرض کمكـي (خداونـد)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lovely

 .2اين در حالي است که بیشتر مدعیان استنتاج بهترين تبیین ،مدعي هدايتگری اين معیارها به صد نظريه هستند.
 .3بر اساس آنچه در کتب و مقاال طرفدارا ن استنتاج بهترين تبیین ذکر شـده اسـت ،دلیـل محكمـي بـر ايـن ادعـا وجـود نـدارد
)lipton,2004,P.121-125;hartman,1965,P.88-95؛ نصیری ،1335 ،ص132ـ )144و بیشتر مقاال نوشتهشده در ايـن
موضوع انتقادی هستند.
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برای تبیین ايجاد انواع مختل موجودا  ،غلط يا بدتر خواهد بود؟ به نظر هیچ دلیلي بـرای چنـین حكمـي
وجود ندارد و در تأيید صد اين معیارها از طرف ارائهکننـدگان ايـن معیارهـا برهـاني قیاسـي و اسـتنتاجي
استقرايي اقامه نشده است همانگونه که ون فراسن 1از اين نقص استفاده کرده اسـت و بهتـرين تبیـین را
ناتوان در رسیدن به صد دانسـته اسـت) .(Van Fraassen,1989,P.143-146در مـورد جـذابیت نیـز
وضع از همین قرار است و هیچ دلیلي بر کارکرد آن در نزديکتر کردن نظريه به صد يا بهترکردن تبیـین
وجود ندارد .عالوه بر اين چون جذابیت امری معرفتي نیست و ممكن اسـت يـک تبیـین بـرای يـک فـرد
جذاب باشد و برای فرد ديگری جذاب نباشد ،نميتوان بر روی هدايتگری آن به سوی واقعیت حساب بـاز
کرد و نقدی که وزلي سالمون 2بر لیپتون وارد ميکند ،درباره دفاعي است که لیپتون درباره عنصـر جـذابیت
کرده است .دفاع لیپتون از اين قرار است که عنصر جذابیت گرچه امری معرفتي نیست ولـي بـهسـوی امـر
معرفتي محتمل بودن هدايتگری ميکند .اين در حالي است که ازنظر سالمون عنصـر جـذابیت بـهسـوی
محتملبودن هدايتگری نميکند و آنچه دانشمندان را بهسوی محتملبودن يک تبیین هـدايت مـيکنـد،
مباني بیزگرايانه 3است .بهطورکلي از منظر سالمون معیاری که دانشمندان در انتخاب تبیینهای محتمـلتـر
از آن استفاده ميکنند مباني بیزگرايانه است نه جذابیت ،سادگي و حتي تطابق و اين معیارها عمالً هیچگـاه
توسط دانشمندان بهعنوان عنصری قطعي که آنها را بهسوی تبیین محتمل سو دهـد اسـتفاده نمـيشـود

).(Salmon, 2001,P.61-91

عالوه بر اين درباره سادگي تبیین بايد گفت دانشمندان در تبیینهای ساده ترديد ميکنند و حتـي آنهـا
را به دلیل سادهبودن بیش از حدشان رد ميکنند .مفهوم سادگي نیز با ابهـام روبروسـت و امـری ذهنـي
است ،نه عیني؛ چراکه برای برخي يک تبیین ساده و برای فرد ديگر همان تبیین پیچیده اسـت(نصـیری،
 ،1332ص222ـ.)223
برخي از فیلسوفان سادگي را همچون اصل عقالنیت دارای ارزش ذاتي ميداننـد و بـر ايـن اسـاس
ازنظر آنها سادگي نیازمند توجیه نیست و همینکه تبییني دارای سادگي باشد ،هدف ما بـرآورده شـده
است .اين در حالي است که اين دفاع به کساني که از چرايي انتخاب تبیین ساده در مقابل تبیینهای

 .1ون فراسن(1341( )van Fraassenم) :از تجربهگرايان سازنده است که مدعي عدم واقع گرايي علم در مـورد امـور مشـاهده
ناپذير هستند(.(Canfield,1997,P.87
 .2وزلي سالمون(1325( )Wesley C. Salmonم)  :از منتقدان سرسخت استنتاج بهترين تبیین است و مدعي عدم کارايي اين
استدالل در مقايسه با حساب احتماال بیزی است).(Hon, 2001,P.93
3
اصول احتماال  ،چندين تعبیر مشهور دارد که از جمله آنها ميتوان به تعبیر کالسیک الپالس ،يعني تعبیر بیزگرايانه اشاره کرد
(نصیری ،1332 ،ص.)42
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ديگر ميپرسند پاسخي نميدهد .درواقع به بیان بیكر ،اشكال اصلي توجیههای پیشـیني بـرای اصـل
سادگي اين است که در آنها دفاع از عدم دفاع قابلتمییز نیست؛ يعني معلوم نیست که با گفتن اينکه
سادگي ارزش ذاتي دارد ،دفاعي صور گرفته است يا خیر ،بـه همـین علـت بسـیاری از فیلسـوفان
ارزش سادگي را غیرذاتي و درنتیجه نیازمند توجیه ميداننـد و توجیـههـای صـور گرفتـه در مـورد
سادگي نیز هرکدام دارای اشكال خاصي است(نصیری ،1332 ،ص.)223
بهطورکلي تشخیص آنچه در تبیین بايد مهم باشد مطابقت با واقع است؛ يعني تبیین بايـد خـارج را
برای انسان قابلفهم کند وگرنه هیچ دلیلي برای بهتر بودن يک تبیین نسبت به تبیـین ديگـر وجـود
ندارد .برای رسیدن به اين هدف يعني مطابقت با واقع تبیین بايد معیارهايي داشته باشد کـه از خـارج
کسب شده باشد و نه اينك ه وابسته به ذهن افراد باشد .حال بر اساس آنچـه بیـان شـد ايـن معیارهـا
هیچکدام دلیل روشني در نشاندادن صد خارجي برای متمايزسـاختن يـک تبیـین از تبیـین ديگـر
ندارند.
البته بايد توجه داشت که در مواردی از اين قبیل که نه قاعده اتفاقي بهعنوان مقدمه مضمر اسـتنتاج
وجود دارد و نه پیشینهای استقرايي درباره امر مشاهده شده ،ابنسینا نیـز معیـار و مالکـي بـهعنـوان
معیاری که فرد را به صد ميرساند ،معرفي نكرده است .براساس آنچه در بخش تجربه ذکر شـد ،از
ديدگاه ابنسینا هیچ تبییني بدون تطابق و آزمايش در عـالم خـارج واجـد صـد نمـيتوانـد باشـد و
برخالف کساني که معیارهای سادگي و تطابق و جذابیت را که هیچ استنتاجي برای معیار صد بـودن
ندارد ،برای انتخاب تبیین ارائه ميکنند ،ابنسینا هیچيک از اين معیارها را در صور عدم همـاهنگي
با معیارهايي که وی ارائه کرده ،ازجمله قاعده اتفاقي (حضـور هـمزمـان اکثـری يـا دائمـي) ،قاعـده
غیابهای همزمان اکثری يا دائمي ،شرايط و محیط يكسان تجربه و عدم گرفتارشدن در مغالطه اخذ
مابالعرض بهجای مابالذا نميپذيرد و تبیین خويش را در نخستین تجربه مغاير با تبیین فاقد ويژگي
يقیني ميداند .حال بايد گفت در مواردی که ما در روند کش علمي با تبیینها و استنتاجهايي روبهرو
هستیم که هیچ پیشینه تاريخي برای شاهد مورد تبیین وجود ندارد ،همچون نظريه انفجار بزرگ کـه
در توضی چگونگي پیدايش عالم ارائه شده است يا در مورد تبیینهايي کـه بـا مشـاهدا متنـاق
روبرو هستند ،همچون نظريه تكامل انواع داروين که با برخي از فسیلهای کش شده سازگار نیسـت
يا در مورد تبیینهايي که بهطور مساوی شاهد را تبیین ميکنند و بهطور مساوی با شـواهد سـازگارند
همچون نظريه موج بودن نور و ذره بودن نور ،ديدگاه ابنسینا بهنوعي اجمال دارد .ولـي ابـنسـینا در
جايي ديگر تبیینهايي را که بدون وجود شاهد تجربي کافي يا ضرور عقلي ارائه شـدهانـد ،ازجملـه
مخیّال به شمار آورده است(ابنسینا ،1313 ،ص38ـ )33که ميتوان نظريه انفجار بزرگ را در زمره آنها
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آورد .نظرياتي از قبیل تكامل انواع داروين عالوه بر دارا بودن اين نقیصـه بـا شـواهد متناقضـي نیـز
روبهرو است که بر اساس آنچه درباره تجربه ذکر شد ،شواهد متناق تجربه را از کلیـت خـود خـارج
ميکند .در مورد نظرياتي چون موج بودن يا ذره بودن نور نیز بايد گفت تا جايي که بر اساس شروطي
که ابنسینا در تجربه ذکر کرد هر دو تبیین با استقرا و شرايط ذکرشده در تجربه تأيیـد شـوند ،هـیچ
دلیلي بر ارجحیت يكي بر ديگری نخواهیم داشت .عالوه بر اين ،آنگونه که بیان شد استنتاج بهترين
تبیین نیز در چنین مواردی سخن مستدلي ارائه نكرده و معیارهايي نیز که برای انتخـاب فرضـیا از
سوی قائالن به استنتاج بهترين تبیین در چنین مواردی ارائه شده ،در عالم واقع ،مورد توجه بسـیاری
از دانشمندان قرار نگرفته است.
بنابراين از تمايزا اصلي میان استنتاج بهترين تبیین و تجربه اين است که استنتاج بهتـرين تبیـین
معیارهايي چون سادگي و جذابیت و تطابق را برای انتخاب تبیین بهتر ميپذيرد کـه هـیچ اسـتنتاجي
برای اثبا آن ندارد؛ درحاليکه تجربه به هیچکدام از اين معیارها در رسیدن به نتیجه تـوجهي نـدارد
بلكه همانگونه که قبالً بیان شد ،شروطي ديگر همچون قاعده غیابهای همزمان را ارائه ميدهد.

نتیجهگیری
اين بررسي نشان ميدهد میان تجربه و استنتاج بهترين تبیین ،شباهتهـای بسـیاری وجـود دارد و
بهطورکلي ،استنتاج بهترين تبیین بهعنوان استنتاجي که مدعي ارائه بهتـرين تبیـین بـرای کشـفیا
علمي دانشمندان است ،با پیشكسو خود يعني تجربه بيارتباط نیست .از میان اين شباهتهـا مـي-
توان به لزوم شناخت علت برای تحقق تبیین پديده موردبررسي اشاره کرد؛ يعني هر دو نوع اسـتنتاج
برای فهم پديده شناخت علت پديده را الزم ميدانند .از ديگر شباهتهای میان اين دو استنتاج وجود
مقدمه مضمری است که در هر دو نوع از استنتاج برای کش رابطه علي میان پديدهها فرض گرفتـه
شده است .عالوه بر اين در هر دو نوع از استنتاج کش واقع هدف استنتاج اسـت کـه ايـن هـدف از
مسیر استقرا در هر دو استنتاج پیگیری ميشود .البته اين دو استنتاج تمايزاتي نیز دارنـد کـه از میـان
اين تمايزا ميتوان به معیارهای انتخاب تبیین بهتر همچون سادگي و جذابیت و تطابق در اسـتنتاج
بهترين تبیین اشاره کرد که در تجربه به آنها اعتنايي نشده است ،درعـینحـال کـه کارآمـد بـودن و
واقعگرايي اين معیارها موردترديد است .عالوه بر اين تجربـه نیـز دارای ويژگـيهـايي اسـت کـه در
استنتاج بهترين تبیین از اين ويژگيها خبری نیست؛ ازجمله اين ويژگـيهـا مـيتـوان بـه شـروط و
قواعدی که ابنسینا بر تجربه افزوده است ،اشاره کرد ،چراکه در استنتاج بهترين تبیین ،هیچ اشارهای
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به قاعده غیابهای همزمان يا عدم مغالطه اخذ مابالعرض بهجای مابالذا و يكسـانبـودن محـیط و
شرايط و  ...اعتنايي نشده است.
البته شايد مهمترين تمايز میان تجربه از منظر ابنسینا و استنتاج بهترين تبیین ،تأکیـد ابـنسـینا بـر
يقینيبودن علم حاصل از تجربه با رعايت شروط ارائهشـده از طـرف او باشـد .البتـه بـا کمـي توجـه
بهراحتي ميتوان فهمید که شروط ابنسینا همه ناظر به واقعیت خارجي بوده و برای کشـ واقعیـت
خارجي بدون تكیه به ويژگيهای روحي مخاطب ارائه شدهاند .اين در حالي است که استنتاج بهتـرين
تبیین مدعي رسیدن به علم يقیني نیست و معیارهای تبیین بهتر در آن نیز نـاظر بـه تبیـینکننـدگي
فراتر يا ارائه فهم بیشتر است که بهنوعي مخاطب محور است .همین تمايز باعث ميشـود تجربـه در
صور وجود شاهدی مخال با نتیجه تجربه حتي باوجود موافقت عمده شواهد ديگر ،ايـن نتیجـه را
فاقد اعتبار بداند؛ درحاليکه اگر فرضیهای بیشترين تبیینکنندگي را ارائه کند و در ضمن اين وسـعت
تبییني ،در برخي از موارد شواهدی نیز مخال با آن کش شود ،استنتاج بهترين تبیین ،اين فرضیه را
فاقد اعتبار نميداند.
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