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تاریخ دریافت 1400/06/10 :تاریخ پذیرش1400/09/09 :

چکیده
یکی از مهمترین ویژگیهای قضایای تجربی ازدیدگاه ابنسینا که موجب قرارگی ری آنه ا درزم رۀ مب ادی
برهان میشود ،اتصافشان به یقین است .شیخالرئیس در موارد متعدد به یقینیبودن این قضایا تصریح ک رده
اما در سخنانی معدود از وی بهنوعی یقین تامّ و محض از مجرّبات نفی ش ده اس ت .در ای ن پ ژوه  ،ب ا
استفاده از روش تفسیر تحلیلی متنمح ور و تحلی ل انتق ادی نش ان دادهای م ک ه براس ا مب انی نظ ری و
تاحدودی عملی موردنظر ابنسینا نمیتوان تجربه را مفید یقین دانست .بهلحاظ نظری ،دو دلی ل ح داقلی و
حداکثری را برای توجیه این مسئله میتوان ذکر کرد :طبق دلیل حداقلی ،تجرب ه ص رفاً در حال ت مش اهدۀ
دائمی ،مفید یقین تامّ است و مطابق دلیل حداکثری ،حتی وقوع دائمی نیز به حصول یقین نمیانجامد زی را
بهسبب ابتنای مجرّبات بر محسوسات -که طبق نظر نهایی ابنسینا ازنوع ش بهیقینی هس تند -مجرّب ات نی ز
ازنوع شبهیقینی خواهند بود و البته این مطلب با ابتنای تجربه بر برهان لمّی تعارض ی ن دارد زی را ابنس ینا
برهان لمّیای را که در آن از صغرای غیردائم استفاده شده باشد ،مفید یقین نمیدان د ب هع هوه ،ب ا ف ر
امکانداشتن حصول یقینی در فرایند تجربه ،ازجهت عملی ،کشف دقیق سبب ذاتی و بهتبع آن ،رس یدن ب ه
یقین ،بسیار دشوار است و بهندرت تحقق مییابد.
واژگان کلیدی :ابنسینا ،تجربه ،مجرّبات ،یقین ،ادراک.

 دانشجوی دکتری فلسفه ،دانشگاه تربیت مدر  ،تهران ،ایران.

r.fadaei@modares.ac.ir

 استاد گروه فلسفه و حکمت و منطق ،دانشگاه تربیت مدر  ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول).
saeedi@modares.ac.ir
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مقدمه

در اندیشۀ ابنسینا تجربه ،یک فرایند روشی -معرفتشناختی است که به شکلگیری
قضایای «مجرّب» میانجامد و با توجه به اینکه مجرّبات از اقسام مبادی برهان محسوب
میشوند (ابنسینا ،1381 ،ص ،)123 .روش تجربی و دان

حاصل از آن ،جایگاهی بسیار

واال در معرفتشناسی و علمشناسی این فیلسوف دارد .هرچند هدف اصلی از نگارش این
مقاله ،بررسی یقین معرفتی در مجرّبات است ،بهعنوان مقدمه ،الزم است نق

قوای حسی

و قوۀ عاقله در شکلگیری فرایند تجربی را شرح دهیم:
بلکه تجربه مانند این است که کسى اشیایى از یک نوع واحد را مىبیند و حس مىکند
که بهدنبال آنها فعل یا انفعالى حادث مىشود .و وقتى این امر جداً بسیار تکرار شود،
عقل حکم مىکند که این امر براى این شیء ،ذاتى است و از آن بهصورت اتفاقى
حاصل نمیشود زیرا اتفاق دوام ندارد( 1ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.
.2)223-224

نقطۀ شروع فرایند تجربی ،ادراک حسی و بهمعنای عامتر ،مشاهده 3است .تک رار ادراک
حسی ،طی فرایندی که توضیح آن ،خارج از موضوع این مقاله است ،4زمین ه را ب رای ورود
قوۀ عاقله فراهم میکند .مشارکت عقل در روش تجربی ،درقالب ایجاد ی ک قی ا

مرکّ ب

صورت میگیرد که محور اصلی و سنگبنای آن ،قیاسی بدین شرح است:
الف) رخداد مشاهدهشده ،اکثری یا دائمی است (بهنحو اکثری یا دائم ی مش اهده ش ده
است).
 .1بل التجربة مثل أن يرى الرائي و يحسّ الحاسّ أشياء من نوع واحد يتبعها حدوث فعل أو انفعال .فإذا تكرّر ذلك كثيراً جدّا
حكم العقل أنّ هذا ذاتيّ لهذا الشيء و ليس اتّفاقيا عنه ،فإن االتّفاق ال يدوم.

 .2در ترجمۀ سخنان ابنسینا از این آثار استفاده شده است :قانون (ترجمه و تفسیر عبدالرحمان شرفکندی) ،اشارات و
تنبیهات (ترجمه و شرح حسن ملکشاهی) و برهان شفا (ترجمه و تفسیر مهدی قوام صفری) .تمام ترجمهها با متن
اصلی مطابقت داده شده ،و دخلوتصرفهای الزم جهت بهترشدن ترجمه و فهم دقیقتر متن اصلی صورت گرفته
است.
 .3در اندیشۀ ابنسینا مشاهدات به دو دستۀ ظاهری و باطنی تقسیم میشوند و هردو گروه میتوانند مبنای تجربه
باشند (ابنسینا ،1381 ،ص.)124 .

 .4برای آشنایی با برخی قوای دیگری که در فرایند تجربه دخیلاند ،ر.ک :ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.
 33ابنسینا ،1396 ،ص.336-335 .
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ب) امر اتفاقی ،اکثری یا دائمی نیست (بهنحو اکثری یا دائمی مشاهده نمیشود).
نتیجه :رخداد مشاهدهشده ،امری اتفاقی نیست (ابنسینا ،1379 ،ص.)114-113 .
فهم دقیق این قیا  ،درگرو فهم کبرای آن ،یعن ی هم ان چی زی اس ت ک ه ب ه «قاع دۀ
االتفاقی» مشهور است .این قاعده یکی از مبانی نظریِ مهم در اندیشۀ ابنس ینا (ب هص ورت
خاص ،در مباحث طبیعیات) محسوب میشود و او مکرراً در آثار مختلف خود به آن اشاره
کرده است .1شیخالرئیس این قاعده را ذیل بحث درخصوص «اس باب و مب ادی طبیعی ات»
مطرح کرده است و درنتیجه ،قاعدۀ موردنظر ما با بحث دربارۀ علیت پیوند میخ ورد .طب ق
این قاعده ،جایی که سبب تامّ (سبب ذاتی) حضور داشته باشد ،معلول بهص ورت دائ م (در
حالتی که نبودِ مانع شرط شده باشد) یا اکثری (درصورت بروز مانع) حاصل خواهد ش د و
درنتیجه ،سببیت اتفاقی که در آن ،معلول بهصورت اقلّ ی ی ا مس اوی رخ م یده د ،هم ان
سببیت عَرَضی است که در آن ،همۀ اجزای علت حضور ندارند (ابنسینا1404 ،ق-الف ،ج.
 ،1السماع الطبیعی ،ص.)65-62 .
با درنظرداشتن این دو نکتۀ مهم دربارۀ نق
روش تجربی ازدیدگاه ابنسینا میتوان به پرس

ادراک حسی و بهخص وص ق وۀ عاقل ه در
اصلی این پژوه

پرداخ ت ک ه ت ا چ ه

اندازه ،نظر مشهور ابنسینا دربارۀ یقینیبودنِ قضایای حاصل از این روش ،براس ا

مب انی

موردنظر خودِ او موجه است.
پیشینۀ پژوهش

تاکنون ،آثار متعددی درزمینۀ بررسی تجربه ازدیدگاه ابنسینا نگاش ته ش ده اس ت ول ی در
عموم این آثار ،یقینیبودن مجرّبات ازنظر وی امری مسلّم شمرده ش ده و بحث ی تحلیل ی و
مبسوط به این موضوع اختصاص نیافته است .در این میان ،نقدهایی که دربارۀ یقین حاص ل
از تجربۀ سینوی مطرح شدهاند ،همگی متکی بر نفی عقلیب ودن «قاع دۀ االتف اقی» هس تند.
سرسلسلۀ این جریان در دوران معاصر ،األسس المنطقية لالستتتقراء (الص در1402 ،ق) اس ت
که بعدها محتوای آن تاحدودی در مقالۀ «ارزیابی تجربه در برهان» (قوام ص فری )1370 ،و
 .1برای مطالعه دربارۀ برخی مواردی که ابنسینا از این قاعده استفاده کرده است ،ر.ک :ابنسینا1404 ،ق-الف ،ج،2 .
النفس ،ص 197 .ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص 95 .و  224ابنسینا ،1379 ،ص 273 ،114 .و 527
ابنسینا ،1394 ،ص.63 .
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شرح برهان شفاء (مصباح یزدی )1384 ،نیز انعکا

یافت .نقد اصلی محم دباقر ص در ب ر

این قاعده ،آن است که چون مهکی مشخص برای تعیین مشاهدۀ اکثری یا دائم ی ازس وی
معتقدان بدین قاعده بهدست داده نشده ،حاالتی کامهً واقعی را میتوان تصور کرد ک ه ای ن
قاعده در آنها نقض میشود .نهایتاً او معتقد است این قاعده ،خود مبتنیب ر اس تقرا و ظ ن
است و نمیتواند سنگبنای یقین قرار گیرد (الصدر1402 ،ق ،ص.)45-40 .

هرچند در پایاننامۀ کارشناسی ارشد یکی از نگارن دگان ای ن مقال ه ب ا عن وان جایگ اه
تجربه در روششناسی علمی ابنسینا (فدائی ،1)1396 ،براسا مبانی موردنظر شیخال رئیس
درزمینۀ محسوس ات ،یق ین حاص ل از تجرب ه نق د ش ده اس ت ،در ای ن مقال ه ع هوهب ر
بهدستدادن دو نوع تحلیل منطقی ،بررسی بیش تر و دقی قتری درخص وص غیریقینیب ودن
محسوسات صورت گرفته و همچنین تأثیر آنها در شبهیقینیک ردن بره ان لمّ ی منج ر ب ه
تجربه توضیح داده شده است بهعهوه ،ناظر به خطا در تشخیصِ سبب ذاتی نی ز از مطل ب
جدیدی برگرفته از قانون ابنسینا استفاده شده است.2
 .1مفهوم یقین در معرفتشناسی ابنسینا و جایگاه آن در برهان

ابنسینا بح ث درب ارۀ چیس تیِ یق ین را ض من تقس یمبن دی ان واع تص دیق ش رح داده و
مبسوطترین و دقیقترین توضیحات وی در این زمین ه ،در بره ان ش فا ب دین ش رح آم ده
است :تصدیق بهلحاظ نوع اعتقاد و حکمی ک ه در آن وج ود دارد ،از چن د حال ت خ ارج
نیست :نخست ،تصدیقی که در آن به حمل/سلب محمول بر /از موضوع حک م م یش ود و
بهموازات آن ،اعتقاد دومی نیز بهنحو بالفعل یا قری ب ب ه حال ت بالفع ل در ذه ن حاص ل
میشود مبنیبر اینکه امکان ندارد در هیچ زمانی تصدیق اول برقرار نباش د ب ه بی ان دیگ ر،
اعتقاد دوم و بهتبع آن ،اعتقاد اول بای د دائم ی باش د .دوم ،تص دیقی ک ه در آن ب ه حم ل
محمول بر موضوع یا سلب محمول از موض وع حک م م یش ود و ب هم وازات آن ،اعتق اد
(تصدیق) دومی که ذکر شد (نه بهنحو بالفعل و نه قریب به حالت بالفعل) ،در ذهن حاصل
 .1البته در مقالۀ مستخرج از این پایاننامه با عنوان «تجربه در فلسفۀ ابنسینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی
او» (فدائی و اکبری )1397 ،نیز بهنحو مختصرتر و بیشتر با رویکرد مباحث عملی ،به این موضوع پرداخته شده است.

 .2این مقاله ،مستخرج از رسالۀ دکتری با عنوان تجربه و مبانی عقلی آن نزد جالینو
دانشگاه تربیت مدر ) است.

و ابنسینا (فدائی،1400 ،
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نمیش ود ب دان معن ا ک ه ف رد اساس اً ب ه ای ن تص دیق دوم التف اتی ن دارد و درص ورت
توجهدادهشدن به تصدیق دوم ،از آنجا که دلیلی برای اعتقاد بدان ن دارد ،اس تحکام تص دیق
اول هم در ذهن او متزلزل میشود .حالتی دیگر بدین شرح نیز متص ور اس ت ک ه تص دیق
دوم در ذهن فرد حاصل شود اما دائمی نباشد و امکان زوال آن وجود داش ته باش د ول ی
درعین حال ،خللی به اعتقاد به تصدیق اول وارد نکن د ب دین ص ورت ک ه امک ان نق یض
تصدیق اول بهنحو بالفعل در ذهن حاصل نشود .سوم ،آنکه درکن ار تص دیق اول ،تص دیق
دومی بهنحو بالفعل یا قریب به حالت بالفعل در ذهن حاض ر ش ود مبن یب ر اینک ه امک ان
نقیضِ تصدیق اول وجود دارد .ابنسینا تصدیق اول را یقینی ،تص دیق دوم را ش بهیقین ی و
تصدیق سوم را ظنیِ اقناعی نامیده است (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)51 .
بر این اسا  ،مهمترین ویژگیهای تصدیق یقینی ازدی دگاه ش یخال رئیس در دو عام ل
خهصه میشود :یکی همراهبودن تصدیق به محتوای قضیه با تصدیق دوم ی مبن یب ر نف ی
امکان برقرارنبودن تصدیق اول دیگری دائمیبودن و زایلنشدن تص دیق دوم و ب هتب ع آن،
تصدیق اول .دربارۀ مفهوم شبهیقین که در آن ،صرفاً تصدیق اول وجود دارد ،ذکر این نکت ه
ضروری است که ابنسینا در مواردی ،از این مفهوم با عنوان یقین غیرتامّ یا یق ین «وقت اً مّ ا
(موقّت)» نیز نام برده است (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)78 .
بهاعتقاد ابنسینا ویژگی اصلی برهان ،واجدبودن تصدیق یقینی است و این واج دبودن ،دو
جنبه دارد :هم مقدمات قیا ِ برهانی ازنوع یقینی هستند و هم نتایج حاصل از ای ن مق دمات،
بالضرورۀ ازنوع یقینی خواهند بود« :البرهان قیاس مؤ ّلف من الیقیني لیقینييي» (اب نس ینا،1396 ،
ص .1)262 .از سوی دیگر ،شیخالرئیس معتقد است هدف از عرضۀ همۀ مطالبی که در منط ق
و بهویژه در بخ

قیا

آمدهاند ،رسیدن به حق و یقین است (اب نس ینا1404 ،ق-ب ،ج،3 .

ص )54 .و از آنجا که تنها روش مؤ ّدی به این نتیج ه ،روش بره انی اس ت ،عل وم مبتن یب ر
برهان در باالترین حد اعتبار قرار دارند و به عبارتی اشرف علوم هستند.
هرچند بوعلی در مواردی شبهیقین را منحصر به قیا

جدلی و مغ الطی دانس ته اس ت

(ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص ،)51 .طبق برخی دیگر از سخنان او« ،بره ان إنّ»
 .1در این حوزه همچنین ر.ک :ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.79 .
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نیز به حصول یقین غیرتامّ منجر میشود مانند« :و همۀ ای نه ا ،یعن ی بره انه ای إنّ ،همان ا
موجودبودن امر را به تو اعطا میکند و نه یقین به دوام وجود آن [امر] را چراکه علت آن [ام ر] را
نمیشناسی( »1ابنسینا ،1396 ،ص )260 .و نیز« :و واضح گشت ک ه همان ا بره ان ل م موج ب
یقین مطلقی که زایل نمیشود ،میگردد و سایر آنها [یعنی برهانهای دیگر] موج ب یق ین مطل ق

نمیشود( »2ابنسینا ،احمد ثالث ،3447 ،گ 519 .پ،

.)8 .

 .2عبارات دالّ بر یقینیبودن مجرّبات

ابنسینا مجرّبات را از انواع مبادی برهان دانسته است و همانگونه که در بخ

قبل گفت یم،

مقدمات و مبادی برهان نیز باید ازنوع یقینی باشند بنابراین ،مجرّبات نیز بهرهمن د از یق ین
هستند .شیخالرئیس بهصورت مجزا نیز به یقینیبودن قضایای تجربی تصریح ک رده و گفت ه
است« :و تنها زمانی تولید یقین میکند که تجربه باشد و در آن ،شیئی که تجربه ب رروی آن انج ام

شده ،بهشکل بذاته لحاظ شود( »3ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)96 .
ابنسینا در این عبارت ،پساز بیان شرایطی که باید در تجرب ه رعای ت ش ود ت ا مغالط ۀ
«أخذ ما بالعرض بدل ما بالذات »4رخ ندهد ،نتیجه گرفته است تجربه افادۀ یقین میکند.
همچنین اینکه میگوییم« :هر کهغی سیاه اس ت» ،ب هنح وی ازطری ق اس تقرا و
تجربه است و فقط وقتى مىتوانیم به این امر ،یقین پیدا کن یم ک ه ب دانیم ک ه
داراى مزاج ذاتىاى است که شأن آن ،سیاهکردن دائمی هر پری باشد ک ه ب ر آن،
یعنی که ظاهر میشود( 5ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)86 .
طبق این عبارت ،اگر قضایای کلیای که مبتنیبر محسوسات شکل م یگیرن د ،حاص ل
علم به علتِ ارتباط میان موضوع و محمول باشند ،یقینآور خواهند بود.
در جایی دیگر ابنسینا گفته است:
یا تصدیق به آن [یعنی مبادی قیا ] بروجه ضرورت است ،یا بروجه تسلیمی است که
 .1و جميع هذا ،أعني براهين اإلنّ ،فإنّما تعطيك أنّ األمر موجود و التعطيك يقيناً بدوام وجوده ،ألنّک التدري علّته.
 .2و قد اتّضح أنّ برهان لمّ هو الموجب اليقين المطلق الذي اليزول و إنّ سائر ذلك غير موجب لليقين المطلق.
 .3و إنّما يوقع اليقين منها ما اتّفق إن كان تجربة و أخذ فيها الشيء المجرّب عليه بذاته.
 .4در ادامۀ مقاله ،دربارۀ این مغالطه بیشتر توضیح خواهیم داد.
 .5فإنّا إنمّا نقول كلّ غراب أسود بوجه من االستق راء و التجربة ،و إنّما يمكننا أن نتيقّن بذلك إذا عرفنا أنّ للغراب مزاجاً ذاتيّا من
شأنه أن يسوّد دائماً ما يظهر عليه من الريش.
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در نفس ،ضد آن ،خلجان ایجاد نمىکند و یا بروجه ظن غالب اس ت .و آنچ ه بروج ه
ضرورت است ،یا ضرورت ظاهرى است -و این با حس یا تجربه و یا ت واتر حاص ل
مىشود -و یا ضرورت باطنى است( 1ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البره ان ،ص-63 .
.)64

در این کهم ،برای دستهبندی انواع تصدیق ،از اصطهح «ضرورت» استفاده ش ده اس ت.
باید به این مسئله توجه کرد که در اندیشۀ ابنسینا ضرورت و یقین ،دو مفهوم درهمتنیده و
بسیار نزدیک به یکدیگرند و از این روی ،بهقرینۀ دو نوع دیگری که برای تصدیق ذکر شده
است ،میتوان مقصود از ضرورت در اینجا را همان یقین دانست.2
شیخالرئیس در اإلشارات و التنبیهات ،درخصوص یقین حاصل از تجربه گفته اس ت« :و
مجرّبات ،قضایا و احکامی است که بهدنبال مشاهدات پیاپی ما پدید میآید و تکرار آن مش اهدات،

موجب اذکار میشود پس اعتقاد پابرجا و بدون تردیدی شکل گرفته و تثبیت میشود( »3ابنسینا،
 ،1381ص.)125-124 .
هرچند در این متن از اصطهح «یقین» استفاده نشده اس ت ،عب ارت «الیشي ّ فیيه» ک ه
نشاندهندۀ اطمینان معرفتی بسیار زیاد به محتوای قضایای مجرّب است ،مفهوم یق ین را ب ه
ذهن متبادر میکند.
درکنار این سخنان ،چه بسا مهمترین تبیین نقلشده از ابنسینا که از یقینیبودن مجرّبات
حکایت میکند ،تحلیل او از قیا

موجود در تجربه است .وی این قیا

را ن اظر ب ه مث ال

سقمونیا ،بدین نحو صورتبندی کردهاست:
الف) سقمونیا دارای قوۀ اسهال صفراست.4
ب) هرآنچه دارای قوۀ اسهال صفرا باشد ،مسهل صفراست.
نتیجه :سقمونیا مسهل صفراست (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)95 .
 .1فإمّا أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم اليختلج في النفس معانده ،أو على وجه ظنّ غالب .و الذي
على وجه ضرورة ،فإما أن تكون ضرورته ظاهريّة – و ذلك بالحسّ أو بالتجربة أو بالتواتر-أو تكون ضرورته باطنيّة.
 .2برای مطالعه دربارۀ رابطۀ یقین و ضرورت ر.ک :ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.122 .
 .3و أمّا «المجرّبات» فهي قضايا و أحكام تتبع مشاهدات منّا تتكرّر ،فتفيد إذكاراً بتكرّرها ،فيتأكّد منها عقد قويّ اليشكّ فيه.
« .4إسهال» اصطهحی خاص در طب اخهطی و بهمعنای خارجکردن هرگونه ماده از بدن ازطریق رودۀ مستقیم است.
مقصود از «صفرا» نیز یکی از اخهط چهارگانه درکنار دم ،بلغم و سوداست و آن را «مرارة» نیز مینامند.
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با اندکی دقت درمییابیم این قیا  ،مطلب جدی دی نس بتب ه قی ا

مبتن یب ر قاع دۀ

االتفاقی بهدست نمیدهد و به عبارتی برگرفته از آن است .اب نس ینا در اینج ا از اص طهح
«دارای قوۀ چیزی بودن» استفاده کرده است که میتوان آن را بی انی دیگ ر از «س ببیت ت امّ
داشتن برای چیزی» دانست .1کبرای قیا

هم بیانگر قاعدۀ علی ت اس ت یعن ی معل ول از

علت تامّ خود حاصل میشود .شیخالرئیس در تحلیل نهایی خوی

از این قیا  ،حدوس ط،

یعنی دارای قوۀ اسهال صفرا بودن را هم سبب علم ب ه حم ل محم ول (اس هال ص فرا) ب ر
موضوع (سقمونیا) و هم سبب تحقق عینی محمول برای موض وع دانس ته و ای ن قی ا

را

مفید یقین بهشمار آورده است (ابنس ینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البره ان ،ص )95 .درنتیج ه،
این قیا  ،یک برهان لمّی محسوب میشود و از آنجا ک ه فق ط بره ان لمّ ی ،مفی د یق ین
حقیق ی اس ت (اب نس ینا ،1396 ،ص 258 .احم د ثال ث ،3447 ،گ ،519 .پ،

،)8 .

مجرّبات نیز از باالترین حد یقین برخوردار خواهند بود.
ابنسینا این قیا
اما بهنظر میرسد قیا

را بهلحاظ نوع مواد و مقدمات بهکاررفته در آن بررسی نک رده اس ت
موردبحث از این جنبه نی ز در دامن ۀ بره ان ق رار م یگی رد .ب رای

رسیدن به این نتیجه ،الزم است ابتدا قیا
اول این قیا

از نتیجۀ قیا

مبتنیبر قاعدۀ االتفاقی بررسی شود زیرا مقدم ۀ

مبتنیبر قاعدۀ االتفاقی بهدست آمده است (درواق ع ،س قمونیا

دارای قوۀ اسهال صفراست چون رابطۀ آن با اسهال صفرا اتفاقی نیس ت) .مقدم ۀ اول ای ن
قیا

(یعنی «رخداد مشاهدهشده ،اکثری یا دائمی است») از مشاهدۀ مستقیم بهدست میآید

و بهنوعی درزمرۀ محسوسات قرار میگیرد .2محسوسات هم طب ق نظ ر مش هور ب وعلی از
مبادی برهان هستند (ابنسینا ،2005 ،ص .)100 .کبرای قیا

اول ،قاعدۀ االتفاقی است ک ه

 .1باید به این مسئله توجه کرد که مقصود از قوه ،یک امر واحد نیست و درواقع ،ابنسینا قضایای تجربی را دارای
کلیت مشروط میداند یعنی موضوع با قیود متعددی ناظر به شرایط مختلف حاکم بر مشاهده ،در تجربه لحاظ میشود

()McGinnis, 2003, p. 323-324؛ درنتیجه ،قوه یا عاملی که در سقمونیا موجب اسهال صفرا میشود ،مشتمل
بر تمام اجزای دخیل در علیت تامّ یا به عبارتی همۀ شرایط زمینهای مؤثر در رخداد است.
 .2البته این قضیه به خودی خود ازنوع محسو

محسوب نمیشود بلکه با تحلیل میتوان آن را به محسوسات

بازگرداند مثهً اگر دَه مشاهده بهعنوان مهک مشاهدۀ اکثری لحاظ شود ،در یک قیا  ،با کنار هم قراردادن دَه مشاهدۀ
حسی با این قضیه که دَه بار مشاهده ،ازنوع اکثری است ،این نتیجه بهدست میآید که پدیدۀ مشاهدهشده ازنوع اکثری
است.
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به احتمال زیاد ،1ازنظر ابنسینا بهدلیل ارتباطی که ب ا اص ل علی ت دارد ،قض یهای عقل ی و
یقینی است درنتیجه ،از آنجا که قیا
مقدمۀ اول قیا

مبتنیبر قاعدۀ االتفاقی بهلحاظ ماده نیز برهانی ب ود،

اخیر نیز بهلحاظ مادّی ،برهانی میشود .کبرای این قیا

علیت است و بر این اسا  ،تمام مقدمات قیا

نیز هم ان قاع دۀ

اخیر هم برهانی محسوب میشوند.

 .3تردید ابنسینا در یقینیبودن مجرّبات

بهرغم تمام آنچه گفتیم ،بررسی جامعِ دیدگاه شیخالرئیس دربارۀ روش تجرب ی ،م انع از آن
میشود که قضاوتی زودهنگام و شتابزده درب ارۀ یق ین حاص ل از تجرب ه داش ته باش یم.
درواقع ،نحوۀ بیان این فیلسوف در برخی سخنان

بهنحوی است ک ه گوی ا یق ین تجرب ی

ازنوع تامّ و حقیقی نیست مانند« :و [استقرا] بهنحوی برای تجربه استفاده میشود و همراه ب ا آن
[یعنی استقرا] هرچند که مستوفی نباشد ،نوعی از یقین حاصل میشود آنگونه که بهزودی درب ارۀ

آن در کتاب برهان سخن خواهیم گفت( »2ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،2 .القیا  ،ص.)566 .
ابنسینا پساز نقد و بررسی دقیق روش استقرا به تجربه اشاره میکند و معتقد است اگر
از استقرای ناقص درقالب تجربه استفاده شود« ،ضرب من الیقین» شکل م یگی رد و از ای ن
تعبیر ،معنایی غیراز یقین تامّ به ذهن خطور میکند.
و حس موجب تصدیق نیست بلکه معانی اضافهشده بدان [یعنی حس] هستند از جمع
حوا

گذشته و حال [که] بر ادراک آن [یعن ی ح س] نس بت ب دان [یعن ی تص دیق]

مؤثرند و قیاسی که مخالف آن باشد ،وجود نداشته باشد ،پس افادۀ نوعی یقین میکن د
که میباید از یقین محض جدا دانسته شود و به یقینی که بهاندازۀ ظرفیت انسان اس ت،

 .1ابنسینا خود هیچگاه بهصورت مجزا دربارۀ اعتبار این قاعده سخنی نگفته است و بهنظر میرسد آن را بهعنوان امری
مسلّم از ارسطو و سنت ارسطویی پذیرفته است .ارسطو هنگام بحث دربارۀ این قاعده ،بهنوعی آن را واضح و بدیهی
دانسته است:
اوالً مشاهده میکنیم که برخی امور همواره و برخی در اکثر موارد ،به یک منوال رخ میدهند .واضح است که دربارۀ
هیچیک از آنها ،نه آنچه ضروری و همیشگی است و نه آنچه اکثری است ،نمیتوان گفت که بخت یا نتیجۀ بخت،
علت آنها بوده است ().)Aristotle, 1984, p. 26 (196 b10-13
 .2و قد يستعمل بوجه مّا للتجربة و يحصل معه ضرب من اليقين و إن كانت من غير استيفاء ،كما سنتكلّم فيه فى كتاب البرهان.
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اضافه شود ،و این مقدمات ،تجربی نامیده میشوند( 1ابنسینا ،احمد ثال ث ،3447 ،گ.
 ،535پ،

 -17 .گ ،536 .ر،

.)3-1 .

این متن ،واضحتر از سخن پیشین ابنسیناست زیرا وی تأکید میکن د یق ین حاص ل از
تجربه ،ازنوع محض نیست بلکه گویا ظرفیتِ شناختی بشر بهنحوی است که او نمیتوان د
درحوزۀ قضایای تجربی به یقین محض دست یابد.
 .4تحلیل نوع یقین حاصل از تجربه

با توجه به اینکه سخنان دستۀ دوم ،مخصص و مقیدی برای سخنان دستۀ اول هستند که در
آنها تجربه ،مفید یقین حقیقی بود ،باید این مسئله را بررسی کرد که آیا میتوان با اس تفاده
از مبانی نظری و عملی ابنسینا راهحلی برای توجیه چرایی فاصلهگرفتن مجرّب ات از یق ین
تامّ بهدست آورد یا خیر.
 .4-1پاسخ منطقی (حداقلی)

یک پاسخ اولیه به این پرس

را میتوان از این کهم ابنسینا در اشارات استنباط ک رد« :چ ه

بسا تجربه موجب حکمی جزمی شود و چه بسا موجب حکمی اکثری( »2اب نس ینا ،1381 ،ص.
.)124-125
همانگونه که در مقدمه توضیح دادیم ،نفی اتفاق و درنتیج ه ،کش ف رابط ۀ س ببیت در
قضایای تجربی ،هم در حالت وقوع دائمی یک پدیده حاصل میشود و هم در حالت وقوع
اکثری .طبق کهم نقلشده از شیخالرئیس ،با توجه به تقابلی که میان «قضتتاءً جزمتاً» و «قضتتاءً
اکثريتا» ایجاد شده است ،نتیجه میگیریم حکم قطعی و جزمی ،متعلق به حالت دائمی است
ّ
و در حالتی که تجربه ،حاصل یک مشاهدۀ اکثری باشد ،جزم و یقین تامّی نسبتبه محتوای
قضیۀ مجرّب حاصل نمیشود .درواقع ،در حالت اکث ری ،هرچن د س بب ت امّ کش ف ش ده
است ،موانع رفع نشدهاند و در مواردی دیده میشوند .همین مسئله موجب میش ود قض یۀ
تجربی درمعر

نقض قرار گیرد و تصدیق آن ازنوع دائمی و زوالناپذیر نباشد.

 .1و ليس يکون الحسّ هو موجب التصديق ،لکن معان منضافة إليه من اتّفاق الحواسّ الماضية و الحاضرة علی وجدانه عليه ،و
اليوجد قياس يخالفه ،فيفيدنا نوعاً من اليقين يجب أن يفرد عن اليقين المحض و يضاف إلی اليقين الکائن بحسب طاقة
اإلنسان و هذه المقدّمات تسمّی تجربيّة.
 .2فربّما أوجبت التجربة قضاء جزماً ،و ربّما أوجبت قضاء أكثريّا.
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اگر به همین تحلیل بسنده شود ،در تجربۀ مبتنیبر مش اهدۀ دائم ی ،یق ین ت امّ حاص ل
خواهد شد ولی پذیرش این مسئله کمی دشوار است زیرا برخی سخنان ابنسینا که یق ین
تجربی را به چال

میکشند ،از نوعی کلیت برخوردارن د و ب رای تقلی ل آنه ا ب ه م وارد

اکثری ،دلیلی مجزا موردنیاز است اما چه بسا بتوان مبتنیبر مبانی معرفتشناختی اب نس ینا
درحوزۀ محسوسات ،تحلیلی از قضایای تجربی بهدست داد که نش ان ده د چ را نق د ای ن
فیلسوف بر یقین تجربی ،بهصورت کلی بیان شده است و حتی ح االت مش اهدۀ دائم ی را
نیز دربر میگیرد.
 .4-2پاسخ منطقی (حداکثری)

همانگونه که در مقدمه گفتیم ،مشاهده و ادراک حس ی ،نقش ی بس یار مه م و مح وری در
شکلگیری فرایند تجربی دارد و بر همین اسا  ،ابنسینا هنگام شکلدادن به قی ا

اص لی

خود در تجربه ،صغرای آن را بر همین مشاهدات استوار کرده« :رخداد مشاهدهشده ،اکث ری
یا دائمی است» بنابراین ،اعتبارسنجی قیا

یا برهان موجود در تجربه ،درگرو فهم جایگ اه

معرفتی محسوسات است.
مشهور است که ابنسینا محسوس ات را ج زء مب ادی بره ان م یدان د و البت ه س خنان
متعددی در آثار وی نیز این مسئله را تأیید میکنند 1بر این اسا  ،اگر برهان در اصل بای د
مفید یقین تامّ باشد ،مبادی برهان نیز به طریق اولی باید از این ویژگی بهرهمن د باش ند ام ا
تتبع بیشتر در آثار این فیلسوف ،حاکی از آن است که گویا نظر فنی و دقی ق او مخ الف ب ا
مبدأبودنِ محسوسات برای برهان است و دلیل وی برای این مسئله ،ب ه پی روی از ارس طو،
جزئیبودن اینگونه قضایاست:
سپس در تعلیم اول گفته شده است :حس از آن جهت که حس است ،نه برهان اس ت،
نه مبدأ برهان زیرا برهانها و مبادی آنها کلیاتاند و به زمان و شخص و مکان معیّنی
اختص اص ندارن د .و ح س ،حکم ی را درب ارۀ جزئ ی در زم ان و مک ان مشخص ی
درمییابد( 2ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.1)249 .
 .1برای مطالعۀ برخی از این سخنان ر.ک :ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص 112 .ابنسینا ،1396 ،ص 251 .و
.254
 .2ثمّ قيل في التعليم األوّل إنّه ليس الحسّ برهاناً و ال مبدأ للبرهان بما هو حس :ألنّ البراهين و مبادئها كلّيّات التختصّ بوقت و
شخص و أين .و الحسّ يجد حكماً في جزئيّ في آن بعينه و أين بعينه.
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شاید این اشکال مطرح شود که نسبت تساوی میان مب دأ بره ان و یقین یب ودن وج ود
ندارد و نسبت میان آنها عموموخصوص مطلق است یعنی ه ر مب دأ بره انی بای د ازن وع
یقینی باشد ولی هر قض یۀ یقین ی لزوم اً مب دأ بره ان نیس ت ام ا نق د دوم اب نس ینا ب ر
محسوسات ،مستقیماً با مفهوم یقین مرتبط میشود و درنتیجه ،وی مبدأبودن و یقین یب ودن
محسوسات را بهصورت توأمان نفی میکند:
یا تبیین آن [یعنی تبیین ثبوت محمول برای موضوع] ،فقط ازطریق حس اس ت ک ه در
این صورت ،موجب دوام و از میان برداشتهشدن امر ممکنالزوال نمیشود و از ایننوع
مقدمهها یقین حاصل نمیگردد( 2ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)93 .
پس اگر برهان بر امور دائمی باشد ،برهانی بر موجودات فاسد وجود نخواهد داش ت
و علم یقینی به آنها نخواهد بود پس چگونه میشود که به فاس د ،علم ی یقین ی تعل ق
گیرد؟ پس چگونه میشود که حمل دائم یا سلب حمل دائمی نسبتبه چیزی که ش أنیت
دوام ندارد ،صورت گیرد؟( 3ابنسینا ،احمد ثالث ،3447 ،گ 530 .پ،

همانگونه که در ابتدای این بخ

.)9-7 .

گفتیم ،دائمیبودن و زوالناپ ذیری تص دیق ،چ ه در

تصدیق اول و چه در تصدیق دوم ،یکی از شروط اصلی یقینیش دن ی ک قض یه محس وب
میشود .ابنسینا معتقد است در محسوسات که اساساً قض ایایی جزئ ی هس تند ،ه یچگون ه
دوامی برای حمل محمول برای موضوع نمیتوان درنظر گرفت و هر آن امکان دارد تصدیق
به نسبت میان موضوع و محمول ،با زایلشدن موضوع که امری م ادّی و محس و

اس ت،

ازمیان برود درنتیجه ،محسوسات به هیچ وجه ،بهرهای از یق ین ت امّ ندارن د و ح داکثر ب ه
یقین موقت متصف میشوند.
مسئلۀ جالب آن است که شیخالرئیس ضمن بحث موشکافانه و دقیق خود دربارۀ نسبت
میان یقین و برهان ،به مطلبی اشاره کرده است ک ه نش ان م یده د هرگون ه مداخل ۀ ام ور
غیردائمی در صغرای برهان ،نتیجه را از حالت یقین تامّ خارج میکند:
 .1برای دیدن کهم مشابه دیگری در نفی مبدأبودنِ محسوسات برای برهان از جنبۀ جزئیبودن آنها ر.ک :ابنسینا،
 ،1396ص.305 .
 .2فإمّا أن يكون البيان بالحسّ فقط ،و ذلك اليوجب الدوام و ال رفع أمر جائز الزوال ،فاليكون من تلك المقدّمات يقين.
 .3فإذا کان البرهان علی األمور الدائمة فليس علی الکائنات الفاسدة برهان و ال فيها علم يقينيّ و کيف يکون بالفاسد علم يقينيّ
فإنّه کيف يکون حمل دائم أو سلب حمل دائم علی ما من شأنه أن ال يدوم.
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و سرانجام باید دانست که در حصول یقین تامّ و دائم ،فقط علتبودن حد اوسط ب راى
ثبوت اکبر بر اصغر ،کافى نیست ...زیرا وقتى حد اوسط بهط ور دائ م ب ر ح د اص غر،
ثابت نباشد ،آنچه آن [یعنی ثبوت محمول برای موضوع] را ایج اب م یکن د و عل ت
است ،دائمى نخواهد بود پس اگر [حد اوسط ]،علت هم باشد ،موج ب یق ینِ موق ت
میشود( 1ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)91-90 .

از این سخن ،چنین برمیآید که ازنظر ابنسینا نهتنها طبق مطالبی ک ه پیش تر ذک ر ش د،
برهان إنّ مفید یقین تامّ نیست و هر برهان لمّیای نیز به ایجاد یقین ت امّ منج ر نم یش ود
بلکه برای رسیدن به چنین یقینی عهوهبر اینک ه حدوس ط بای د عل ت وج ود (واس طه در
ثبوت) اکبر برای اصغر باشد ،در صغرای قیا

برهانی هم وجود اوس ط ب رای اص غر بای د

دائمی باشد .این ویژگی همان چیزی است که قضایای محسو  ،فاقد آن هستند.
درنتیجه ،از آنجا که صغرای برهان تجرب ی ،حاص ل مش اهدات حس ی اس ت و حال ت
جزئی دارد ،علیرغمِ لمّیبودن این برهان بهدلیل اشتمال بر علت ،ب ازهم نم یتوان د اف ادۀ
یقین تامّ کند و بهنظر میرسد این همان دلیلی است که م یتوان د ای ن ادع ای اب نس ینا را
توجیه کند که مجرّبات ،خارج از حیطۀ یقین محض و تامّ هستند.
 .4-3پاسخ ناظر به مقام عمل

صرفنظر از تحلیلهای منطقی ابنسینا درخصوص یقین حاصل از تجرب ه ،ازمنظ ر عمل ی
نیز میتوان به این موضوع نگاه کرد .مقص ود از مق ام عم ل ،آن اس ت ک ه ف ار از اینک ه
بهلحاظ تحلیل نظری ،تجربه ،چه نوع تصدیقی را درپی دارد ،در عالم واقع ،آیا میت وان ب ه
یک تجربۀ خالص دست یافت یا خیر.
همانگونه که در مقدمۀ مقاله گفتیم ،روش تجربی ب ر کش ف رابط ۀ س ببیت ت امّ می ان
موضوع و محمول قضیۀ مجرّب استوار است .درواق ع ،آنچ ه موج ب برهانیش دن تجرب ه
میشود ،کشفِ سبب ذاتی و علت عینی وقوع ی ک پدی ده اس ت و دانش مند طبیع ی ط ی
مشاهدات مکرر و نظاممند ،رسیدن ب دین مقص ود را پ ی میگی رد ب اوجود آن ،ازدی دگاه

 .1فيجب أن يعلم أنه اليكفي في اليقين التامّ الدائم أن يكون األوسط علّة لوجود األكبر في األصغر فقط ...و ذلك ألنّه إذا كان
األوسط ليس دائم الوجود لألصغر ،فإنه اليجب أن يدوم ما يوجبه و ما هو علّة له .فإن كان علّة فيكون ما يفيده من اليقين إنما
يفيده وقتاً ما.
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ابنسینا یک مشکل عملی بسیار مهم در این مسیر وجود دارد ک ه عب ارت اس ت از امک ان
بروز اشتباه در تشخیص سبب ذاتی .او از این معضل یا به عبارتی مغالطه با عنوان «أخذ مييا
بالعرض بدل ما بالذات» نام برده و گفته است:
و بنابراین ،تجربه در موارد بسیارى نیز که «ما بالعر » بهجاى «ما بالذّات» اخ ذ ش ود
غلط خواهد بود و نه یقین ،بلکه تولید ظن مىکند و فقط زمانى تولید یقین مىکند ک ه
تجربه باشد و در آن ،شیئی که تجربه برروی آن انجام شده ،بهشکل بذاته لحاظ گ ردد.
و اگر امرى اعم یا اخص از آن لحاظ شود ،تجربه تولید یقین نخواهد کرد( 1اب نس ینا،
1404ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.2)96 .

هرچند در این کهم بوعلی ،غلطبودن قضایای تجربی ،عبارت از ظنیشدن آنها تفس یر
شده ،در اِشکالی که وی پی از این متن آورده و اساساً بحث درخصوص خطای تجرب ه را
درقالب آن مطرح کرده ،مقصود از اشتباه در تجربه ،کاذبشدن قضیۀ تجربی اس ت .اش کال
بدین صورت مطرح شده که اگر فر

شود جز در سرزمین سودان ،مردمانی وجود نداشته

باشند و همۀ اهالی سودان نیز سیاهپوست باشند ،طبق مشاهدات مک رر ،ه ر ک ودکی ک ه از
آنها متولد میشود نیز سیاهپوست است درنتیج ه ،فراین د تجرب ه ای ن حک م را ب هدس ت
میدهد که هر انسانی که متولد شود ،سیاهپوست است و بهتبع آن ،هر انس انی س یاهپوس ت
خواهد بود .چنین نتیجهای قطعاً نادرست است .مستشکل از این مثال نتیجه میگی رد روش
تجربی ،قابل اعتماد نیست (ابنسینا1404 ،ق-ب ،ج ،3 .البرهان ،ص.)96-95 .
ابنسینا در پاسخ بدین اشکال ،معتقد است اشکالکننده در اینجا دچار مغالطۀ خلط میان
سبب ذاتی و عَرَضی شده و «مجرَّبٌعلیه» را بهصورت دقیق شناسایی نکرده است ب ه بی ان
دقیقتر ،آنچه مشاهده شده ،زادهشدن کودکان سیاهپوست از انس انه ای س یاهپوس ت ب وده
است نه از مطلق انسانها درنتیجه ،انسانبودن به خودی خود ،سبب عَرَضی و ناقص برای
 .1و لهذا فإنّ التجربة كثيراً ما تغلط أيضاً إذا أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات فتوقع ظنّا ليس يقيناً .و إنما يوقع اليقين منها ما اتّفق
إن كان تجربة و أخذ فيها الشيء المجرّب عليه بذاته .فأمّا إذا أخذ غيره ممّا هو أعمّ منه أو أخصّ ،فإن التجربة ال تفيد اليقين.
 .2قوام صفری قید «کثیراً ما تغلط» را بهصورت مطلق ترجمه کرده و به اصل تجربه بازگردانده است («و بنابراین،
تجربه در موارد بسیاری غلط است» (ابنسینا ،1391 ،ص .))122 .هرچند این ترجمه با مقصود این مقاله تطابق
بیشتری دارد ،با توجه به سیاق بحث بهنظر میرسد بهتر باشد این قید ،ناظر به حالت خلط میان سبب ذاتی و عَرَضی
قلمداد شود.
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والدت کودکان سیاهپوست است و سبب ذاتی در اینجا انسان بهقید سیاهپوستبودن اس ت.
درواقع ،طبق کهمی که از ابنسینا نقل کردیم ،سببی که برای یک رخداد در قض یۀ تجرب ی
ذکر میشود ،نباید بهلحاظ مفهومی ،اعم یا اخص از سبب ذات یای باش د ک ه مج رّبٌعلی ه
بهدست میدهد زیرا در هردو صورت ،به سبب عَرَضی یا اتفاقی تبدیل میشود.1
بهعهوه ،توجه به آثار ابنسینا درحوزۀ علوم طبیعی و کاربستِ تجربه نشان میده د در
برخی موارد ،دستیابی به تجربهای کامل که در آن ،سبب ذات ی ب هص ورت کام ل شناس ایی
شود ،بسیار دشوار است .نمونۀ بارز این مسئله را در بح ث ای ن فیلس وف درب ارۀ ش روط
هفتگانۀ دستیابی به تجربۀ موثق میتوان یافت:
باید زمانیکه اثر و فعل دارو ظاهر میشود را درنظر داشت .اگر بیدرن گ ظ اهر ش د،
قانع میکند که دارو آن اثر را بذاته بروز داده است اما چنانچه اثر آن در اول ین مرحل ۀ
استعمال ،تأثیری بخشید اما بعد برخهف آن عمل ک رد ی ا در ب ادی ام ر ،فعل ی از آن
ظاهر نگشت بلکه در آخر امر ،از آن بروز کرد ،این مسئله محل اشتباه و اشکال اس ت
و در این حالت ،شاید فعل دارو بالعَرَ

بوده است . ...اگر دارو بع داز مفارق ت ان دام

موردنظر ،فعل نمایان شد ،این حد تقویت میشود که فعل دارو بالعَ َر است ...و
گاهی اتفاق میافتد که برخی از اجسام ابتدا فعل بالعَرَ دارن د و بع د ًا فع ل بال ذات
خود را نشان میدهند و این در حالتی است که قوۀ غریبی را اکتساب کرده باشد که ب ر
قوۀ طبیعیاش غالب آید( 2ابنسینا ،1394 ،ص.)63-62 .

ابنسینا در این بخ

از کتاب قانون ،راهکاره ایی را ب رای شناس ایی ق وای داروه ای

مختلف با استفاده از روش تجربه عرضه کرده است .شرط مذکور ،آش کارا نش ان م یده د
تشخیص سببیت ذاتی درمقام عمل تا چه حد دشوار است .ش یخال رئیس ابت دا اث رگ ذاری
 .1البته مثال ابنسینا دربارۀ مردم سودان ،ناظر به اعمبودن مفهومیِ سبب است ولی او به نمونهای از حالت اخص
اشاره نکرده است .درواقع ،از آنجا که حکم عام ،در خاص نیز برقرار است ،مشخص نیست حالت اخص به چه نحو
موجب شکلگیری نتیجۀ کاذب یا ظنی میشود.
 .2أن يراعَی الزمان الذي يظهَر فيه أثره و فعله ،فإن ظهر مع أوّل استعماله ،أقنَعَ أنّه يفعَل ذلك بالذات ،و إن كان أوّل ما يظهَر منه
فعالً مضادّا لِمَا يظهَر أخيراً أو يكون في أوّل األمر اليظهَر منه فعلٌ ،ثمّ في آخر األمر يظهَر منه فعل ،فهو موضع اشتباه و إشكال
و عسى اْن يكون قد فَعَل ما فَعَل بالعَرَض  ...و الحدس أنّ فِعْلَه إنمّا كان بالعَرَض ،قد يقوَى إذا كان الفعل إنما يظهَر منه بعد
مفارقته مالقاة العضو  ...و ربّما اتّفق أن يكون بعض األجسام يفعَل فعلَه الذي بالذات بعد فعله الذي بالعَرَض ،و ذلك إذا كان
اكتسب قوّة غريبة تغلب قوّته الطبيعيّة.
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فوری را مهک شناخت علت معرفی کرده سپس این اثرگذاری را بدین صورت مقید ک رده
است که نباید پساز تأثیر فوری ،دارو ویژگیای متفاوت از خود بروز ده د .در پای ان ،وی
اساساً در اصل مهک عرضهشده تردید کرده و احتمال داده است اثر اوّلیۀ دارو ،حاصل ی ک
سببیت عَرَضی باشد .این مطالب و تعابیر مورداستفادۀ ابنسینا در آن همچون «و هتتو موضتتع
اشتباه و إشکال»« ،عسی أن يکون»« ،و الحدس أنّ» و «ربّما» دا ّل بر این مسئله است ک ه گوی ا
وی نهایتاً نمیتواند به مهکی قطعی برای تشخیصدادن سبب ذاتی برس د و ب هتب ع ،نتیج ۀ
تجربی حاصل نیز تاحدودی متزلزل خواهد بود.1
نتیجهگیری

بررسی اولیۀ مطالب ابنسینا دربارۀ جایگاه معرفتی مجرّبات نشان میدهد ای ن قض ایا از دو
جنبه باید بهرهمند از یقین تامّ باشند :یکی ق رارگ رفتن مجرّب ات درزم رۀ مب ادی بره ان و
دیگری ابتنای ساختار تجربه بر نوعی برهانی لمّی.
بررسی دقیقتر سخنان شیخالرئیس دربارۀ یقین حاصل از تجربه ،بیانگر آن است که این
یقین با یقین محض ،فاصله دارد .هرچند او بهصورت مج زا تف اوت می ان یق ین تجرب ی و
یقین تامّ را تحلیل نکرده است ،از دو دیدگاه نظری و عملی میتوان پاس خ

را بازس ازی

کرد البته رویکرد نظری را نیز میتوان در دو دستۀ حداقلی و حداکثری جای داد :براس ا
رویکرد حداقلی ،یقین تامّ بهص ورت کام ل از قض ایای تجرب ی نف ی نم یش ود بلک ه در
تجربههای دائمی انحصار مییابد اما در تحلیل منطقی حداکثری ،نقد ابنسینا بر یقینیب ودن
محسوسات از یک سو و قائلشدن به این مسئله که برهان لمّ ی تنه ا درص ورتی م یتوان د
یقین تامّ ایجاد کند که صغرای آن ،دائمی باشد ،نهایتاً به این نتیجه میانجام د ک ه مجرّب ات
هم در حالت اکثری و هم در حالت دائمی ،صرفاً دارای یقین غیرتامّ هستند .ازمنظر عمل ی،
حتی اگر تجربه به خودی خود و درمقام نظر بتواند به یقین تامّ منجر ش ود ،درمق ام عم ل،
کشف دقیق سبب ذاتی ،بسیار دشوار است از این روی ،حصول یقین محض در این زمینه،

 .1در همین راستا ،کریماهلل نیز معتقد است ابنسینا در سخنانی از این دست ،از رویکرد فلسفی و ایدئالگرایانۀ خود
دربارۀ فرایند اکتساب علم تجربی و یقین حاصل از آن فاصله میگیرد ( .)Karimullah, 2017, p. 130
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بسیار دشوار یا خارج از ظرفیت ش ناخت بش ری اس ت 1بلک ه هرق در دانش مند طبیع ی،
مشاهدات بیشتر و نظاممندتری داشته باشد ،اج زای س بب ذات ی ،بیش تر ب رای

منکش ف

خواهد شد و قضیۀ تجربی از اعتبار معرفتی بیشتری برخوردار میشود.
در پایان بهنظر میرسد خود مفهوم یقین غیرتامّ را نی ز بای د ب هلح اظ ق وّت تص دیقی،
دارای مراتب مختلفی دانست که با توجه به رتبهبندی قیا

ازنظر ابنسینا ،باالت رین مرتب ۀ

آن ،یقین غیرتامّ حاصل از برهان لمّی است ،بعداز آن ،یقین غیرت امّ حاص ل از بره ان إنّ ی
قرار دارد و پایینتر از همه ،یقین غیرتامّ جدلی درنتیج ه ،هرچن د مجرّب ات ازن وع یقین ی
نیستند ،بهلحاظ اطمینان معرفتی به بیشترین میزان ،به تصدیق یقینی نزدیکاند.
بهعهوه ،قراردادن مجرّبات درزمرۀ مبادی برهان و به دیگر سخن ،داخلدانس تن برخ ی
اقسام شبهیقین در علوم برهانی ،بهلحاظ مبانی موردنظر خود ش یخال رئیس ،ناموج ه جل وه
میکند (بهسبب ابتنای این مجربات بر برهان و همچنین غیریقینیبودن آنها) ام ا چ ه بس ا
این تصمیم ابنسینا را باید حاصل رویکرد کهنتر او درخصوص مبدأبودن ادراکات حس ی
در نظام معرفتی دانست .این نگرش ارسطویی در معرفتشناس ی س ینوی ب هش کلی ک امهً
منقح و نظاممند تبیین شده است.2
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