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چکیده

روشهای علمی ،ابزارهایی برای حل مسائل هر علم هستند .در دوران جدیدد و معاصدر بد تددریج مباحد مسدتلل،
دربارۀ چندوچون این روشها رواج یافت  ،ب تدو ین متدولوژی (روششناسی) علوم دامدن دد .هدر چندد باد اد روش
فلسف در دورانگذشت نیز مطرح بود ،امروده این با در شاخۀ نوپیدایی ب نام فرافلسف دنبال میشود .نوشتار پدی رو
در پی برداشتن گامی اولی ب منظور شناسایی مختصات روش فلسفی ابنسینا است .ابنسینا با مستلل و مسدتوفایی
دربارۀ روش فلسف مطرح نکرده است؛ اد این رو برای شناسایی روش فلسفی او باید اد فرافلسفۀ ضمنیاش بهدره بدرد و
با مرور بر آثارش روشهایی را ک وی در عمل ب کاربست است ،شناسایی کرد.در ایدن ملالد پدا اد با دی ملددماتی
دربارۀ روش علوم و روششناسی فلسفی ،با های ابنسینا در مورد روش فلسف را مدرور مدیکنم .در مرحلد بعدد بدا
نگاهی بر روشهای کمابی رایج در فلسفۀ تالیلی ،چهار روش استدالل قیاسی ،تالیل مفهدومی ،تالیدل منطلدی و
آدمون ذهنی ب عنوان الگو و چارچوب با  ،انتخاب شده و نمون هایی اد ب کارگیری این روشهدا در فلسدفۀ ابدنسدینا
ارائ میگردد .بادشناسی روش فلسفی ابنسینا در این چارچوب نشان میدهدد فلسدفۀ وی بد لادار روشدی شدباهت
دیادی ب فلسفۀ تالیلی معاصر دارد.
واژگان کلیدی :روش فلسف  ،فرافلسف  ،فلسفۀ تالیلی ،تالیل مفهومی ،تالیلی منطلی ،آدمون ذهنی ،ابنسینا.
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مقدمه

روش ب معنای عام آن با دندگی بشر عجین شده است .هر کاری ک انجام مدیدهدیم نداگزیر بدا روشدی (خودآگداه یدا
ناخودآگاه) انجام میشود .اد آنجا ک گریزی اد فعل و کن اختیاری وجود نددارد ،اد بد کدارگیری روش نیدز گریدزی
نخواهیم داشت .روش ب این معنای عام هر گون ابزاری است ک در یک فعالیت برای دستیابی ب هدفی بد کدار گرفتد
میشود .فعالیت علمی نیز نوعی فعالیت انسانی است ک با بهرهگیری اد روش یا روشهای خاص ،بد م ابدۀ روشهدای
علمی ،مالق میگردد .بدین ترتیب ،روش ،ب معنای خاصی ک در با پی رو مورد نظر است ،چیزی است کد بدا
ب کارگیری آن تالش میشود راه حل مناسب مسائل در علوم ارائ گردد.
در قرون گذشت کمتر دربارۀ روشهایی ک در علوم ب کار گرفتد مدیشددند ،بد صدورت مسدتلل باد و کداوش
صورت میگرفت؛ گو یا در دید عالمان ،بر اثر غلبدۀ نگداه ابدزاری بد روش ،نگداه اسدتلاللی بد آن اهمیدت درخدوری
نداشت .در دوران جدید و معاصر ب تدریج پرس ها در باب روشهای علوم با جدیت بیشتری دنبال شدد و تالیلدات
مستلل در این دمین ب شکلگیری رشت ای انجامید کد امدروده روششناسدی (متددولوژی) نامیدده مدیشدود.میتدوان
روششناسی را دانشی درج دوم دانست ک ب بررسی روشهای معمول در هر یک اد علوم درج اول میپدردادد .علدوم
با استفاده اد روش ،ب م ابۀ یک ابزار ،مسائل خود را بررسی میکنند و روشن شناسی علوم ب بررسدی خدود ایدن ابزارهدا
(روشها) میپردادد .با توج ب اشتراکات روشی شاخ های مختلف علدوم ،گداه اد روششناسدی شداخ هدای کدالن و
اصلی علوم ،مانند روششناسی علوم اجتماعی سخن گفت میشود .طبیعی است ک با توج ب گسدترۀ داند بشدری و
تنوع علوم میتوان ،بلک باید گون ای اد تک ر روشی را پذیرفت .بر این اساس ،میتوان اد روش علم «الدف» در ملایسد
با روش علم «ب» سخن گفت .بنابراین ،گاه بر سر روششناسی علدم خاصدی مانندد فلسدف باد میشدود .در ایدن
رو یکرد ،افزون بر مشترکات روشی علم خاص با علوم دیگر ،چ بسا بر تمایزات روشی نیز تأکید میشود و و یژگیهدای
علم مورد با اد جهت روش ،مورد دقت قرار میگیرد.
فیلسوفان دوران باستان و سدههای میان چندان عالق ای ب طرح با های تفصیلی دربدارۀ روش فلسدف نداشدتند،
گو یا ب صورت ارتکادی روشهای کمابی رایج را ب م اب ابزار پیشبرد با های فلسفی ب کار میبستند بدو ن آن کد
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دربارۀ چندوچون این ابزار تأمل نمایند .در این دوران ،فلسف ب عنوان علم کلی و دان ملدم بدر دیگدر علدوم (بد م ابدۀ
علوم جزئی) ب شمار میآمد .اداینرو ،دیگر دان ها ک در تنلیح و ت بیت مبادی نظدری خدود ،مسدتلیم یدا غیرمسدتلیم
وامدار فلسف بودند ،طبیعتا خود را شایستۀ با اد روش فلسف نمییافتند .امدا در دوران جدیدد و معاصدر و بد دنبدال
اهمیت یافتن با های ناظر ب روششناسی ،با اد روش فلسف نیز ب تدریج با جددیت بیشدتری پیگیدری شدد .در
نتیجۀ این تاوالت ،امروده شاخ ای نوپا ب عنوان «فرافلسف » 1پدیدد آمدده اسدت کد مجموعد ای اد مسدائل در بداب
سرشت فلسف اد جمل روش شناسی آن را بررسی میکند.
با اد روششناسی (متدولوژی) فلسف  ،در پی پاسخ ب پرس های مهمی است.برخی اد این پرس هدا بد ایدن
شرح هستند :آیا اساسا روش یا روشهایی مختص ب فلسف وجود دارند؟ آیا برای کشف ،بررسدی و توجید یدک روش،
ما ب روش نیادمندیم و اگر چنین است چگون میتوان اد ابتال ب دور یا تسلسل گریخت؟ رابطۀ میدان روش و نتدایج در
فلسف چیست؟ آیا این ایدۀ دکارتی درست است کد همدۀ مدوارد تفداوت در نتدایج بد تفداوت در روش بدادمیگدردد؟
غیرروشمند بودن در فلسف چ مشکلی دارد؟ ابتدا باید روش مناسب را یافت و سپا فلسف وردید یا برعکا؟
نوشتار پی رو در پی بررسی و یژگیهای روشی فلسفۀ ابنسینا اسدت .هدر چندد در ایدن دمیند تالیلداتی در آثدار
فارسی صورت گرفت  ،2ب نظر میرسد ک میتوان با رو یکردهای دیگری نیز ب این مسئل نگریسدت ،بد و یدژه اینکد تدا
آنجا ک مرور نگارنده در آثار ابنسینا نشان میدهد ،وی در هیچ یک اد آثار فلسفی خود باد مسدتلل و مسدتوفایی اد
روش ندارد .در این ملال میکوشم با مراجع ب آثار ابنسینا اد یکسدو ،و در نظدر داشدتن روشهدایی کد کمدابی در
فلسف تالیلی معاصر رایج هستند ،برخی مختصات روش فلسفی ابنسینا را استخراج کنم.
 .1ابنسینا و روش فلسفی

اگر بخواهیم ردپایی آشکار اد با روش فلسف در آثار اولیۀ فیلسوفان مسلمان بیدابیم ،دسدتکدم بایدد در دو موضد
جستجو کنیم؛ نخست ،مبا طبل بندی علوم و دوم ،با اد رئوس هشتگانۀ فلسف .
ابنسینا با اد طبل بندی علوم را در برخی آثار خود اد جمل الهیات شفا ،منطقالمشرق یین و رسرالة فری ا سرا
العلو العقلیه مطرح کرده است 3.او در این آثار بیشتر بر تمایز موضوعی و غایی تأکید میکند و سخن آشکاری دربدارۀ
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تمایز روشی ب میان نمیآورد 4.اگر ابنسینا در این با در پی بیان تفاوت روش علوم عللی یا فلسفی (آنچد کد او آن
را حکمت ب صورت کلی و مطلق 5مینامد و ب دو دستۀ نظری و عملدی تلسدیم مدیکندد) بدا روش دیگدر علدوم بدود،
میتوانستیم دیدگاه وی را در باب مختصات روشی فلسف کشف کنیم ،با این حال او چنین کاری انجام نداده است.
موض دیگر،مباح ملدماتی است ک پی اد ورود ب مسائل علم فلسف  ،قابل طرح هسدتند .قددما بدر ایدن بداور
بودند ک پی اد ورود ب مسائل یک علم ،الدم است طالب آن علم اموری ملدماتی را دربارۀ آن علدم بداندد تدا اد ایدن
رهگذر ،انگیزۀ الدم برای پرداختن ب آن در وی ب وجود آید .در دوران اخیر این امدور ملددماتی را اد آنجدا کد  8امدر را
دربرمیگیرد ،رئوس ثمانی نام نهادهاند .در شمارش این امور اختالفاتی ب چشم مدیخدورد .بندابر یدک تعبیدر ،رئدوس
ثمانی عبارتند اد .1 :غرض علم؛  .1منفعت علم؛  .3موضوع علم؛  .0عنوان علم؛  .5مولف (مدون) علدم؛  .6جایگداه
و مرتبۀ علم (در طبل بندی علوم)؛  .7قسمت علم (بخ های درونی علم)؛  .8روش علم.
ابنسینا در بعضی اد آثار خود در مورد برخی اد رئوس هشدتگاندۀ فلسدف باد کدرده اسدت؛ اد جملد در آغداد
الهیات شفا اد تعریف ،موضوع ،منفعت ،جایگاه و اقسام اصلی با های فلسفی سخن گفت است .با این حال در ایدن
جا نیز با ی مستلل اد روش فلسف نمییابیم و ابنسینا تنها در تعاریفی ک را برای فلسف یادآور میشود ب روش آن نیدز
اشاره میکند؛ اد جمل فلسف «حکمت مطلق است و برترین دان ب برترین دانستنی اسدت .»6و «معرفتدی اسدت کد
صایحترین و استوارترین معرفتهاست .»7همان گون ک شارحان اشاره کرده اند ظاهرا ملصدود ابنسدینا اد «برتدرین
بودن» دان فلسف این است ک چون اد روش قیاسهای برهدانی اسدتفاده مدیکندد ،نتدیج بد کدارگیری چندین روشدی
دستیابی ب معرفتی یلینی است ک برترین معرفت (در ملایس با معرفتهدای ظندی حاصدل اد دیگدر روشهدا) اسدت.
صایحترین و استوارترین معرفت نیز ب همین روش برهانی و یلینی بودن نتایج آن اشاره دارد .ابنسینا کمی بعددتر ایدن
مطلب را با صراحتی بیشتر بیان میکند« :و هو أیضا الاکمة التی هی أفضل علم بأفضل معلوم ،فإنهدا أفضدل علدم أی
الیلین ،بأفضل المعلوم أی بالل تعالی و باألسباب من بعده» (ابنسینا .)15 :1040 ،بنابراین ،مفاد ضمنی عبدارات یداد
دشده این است ک روش فلسف  ،بهرهگیری اد قیاسهای برهانی است.
ابنسینا در آثار منطلی خود اد جمل منطق شفا و منطق نجات بد تفصدیل بد قیداس برهدانی ،اقسدام و احکدام آن
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پرداخت است .با فرض این ک وی طبق اشارات یاددشده برتدری فلسدف بدر دیگدر علدوم را بهدرهگیدری اد روش برهدانی
میداند ،مشخص میشود ک برجست ترین و یژگی روشی در نگاه او اثبات مدعیات این علم با استفاده اد قیداس برهدانی
است .بر این اساس میتوان تالشهای اردشمند ابنسینا برای بررسی شرایط صوری و مدادی قیاسهدای برهدانی را در
واق تالش برای طراحی مهمترین خصیصۀ آنچ دانست ک اد دیدگاه وی روش درست فلسف وردی است .با این حدال
همانگون ک خواهیم دید روشی ک ابنسینا در فلسف وردی خود ب کارگرفت  ،مؤلف های دیگدری نیدز دارد کد در کندار
قیاس برهانی ،شبک ای پیچیدهتر اد روش را تشکیل میدهند.
 .2فرافلسفۀ صریح و ضمنی

جول بین دو گون فرافلسف تمایز قایل شده است :صریح 1و ضمنی .(Joll, 2017) 2ملصود اد گونۀ نخست ،فرافلسف
ب م ابۀ یک دیرشاخۀ فلسف است .این گون اد فرافلسف در قرن بیستم فراد و فرودهایی را پشت سر گذاشت اسدت ،ولدی
تا کنون در ملایس با خود فلسف  ،رشد کمی داشت و در حد انتظار مورد توج فیلسوفان قرار نگرفت اسدت .شداهد ایدن
مدعا آن است ک تعداد کتابهایی ک ب ناو مستلل ب فرافلسف پرداخت باشند ،بسدیار کدم اسدت .منظدور اد فرافلسدفۀ
ضمنی آن مباح ی است ک در ضمن با های فیلسوفان مطرح شده و خصلت فرافلسفی دارند .طبعدا حجدم مباحد
این بخ در آثار فیلسوفان بسیار بیشتر اد حجم بخ نخست میباشد 8.اد با بخ قبل ،روشن شدد ابنسدینا بد
شکل مفصل و صریح اد روش فلسف با نکرده است .بنابراین ،با توج ب تفاوت میان فرافلسدفۀ صدریح و فرافلسدفۀ
ضمنی باید گفت ک مباح روششناختی ابنسینا را باید در چارچوب یک فرافلسفۀ ضمنی بادشناسی کرد.
برای این کار دستکم دو راه فراروی ماست .نخست آنک با گردآوری مطالب مدرتبط بدا روش کد وی بد صدورت
ضمنی و پراکنده مطرح کرده است ،برداشت وی اد روش فلسف را دریابیم .با توج ب اندک بدودن اشدارات ابنسدینا بد
روش فلسفی ،این راه ما را ب نتایج قابلتوجهی نمیرساند .در راه دوم -ک دشوارتر و البتد کارآمددتر اسدت -بدا مدرور
دقیق بر آثار ابنسینا ،روشهایی را ک وی در عمل برای پیشبرد با های فلسفی خود بد کارگرفتد اسدت ،بادشناسدی
1. Explicit
2. Implicit
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کرده ،با قرار دادن آن در یک طرح منسجم ب انگارهای اد روش فلسفی ابنسینا دست خواهیم یافت 9.با توجد بد تندوع
روشهای اصلی و فرعی (کالن روشها و خرده روشهای) مورد استفادۀ ابنسینا اد یک سو ،و تندوع دسدت بنددیهدای
روشی در متون ناظر ب روش(های) فلسفی ،ب نظر میرسد برای تدو ین یک روششناسی اولی در حدودۀ روش فلسدفی
ابنسینا ،ما اد یک سو ب منابعی برای استخراج فرافلسفۀ ضمنی ابنسینا (در باب روش) نیاد داریم و اد سوی دیگر بایدد
الگو یی اولی برای طراحی این روششناسی داشت باشیم .من در این ملال  ،الگوی مورد نیاد را اد مباح معاصدری کد
دربارۀ روششناسی فلسف (های) تالیلی معاصر مطرح است ،ب دست خواهم آورد و برای اسدتنبا فرافلسدفۀ ضدمنی
ابنسینا ب بخ هایی اد آثار او ک انتظار طرح مباح مربو در آن وجود دارد ،مراجع خواهم کرد .بددیهی اسدت بدا
توج ب گستردگی این کار ،نوشتار پی رو ب هیچ وج ادعای جامعیت نددارد و بادشناسدی روش فلسدفی ابنسدینا بد
صورت جام  ،نیادمند تالیلات بسیار گستردهتر است.
 .3روش در فلسفۀ تحلیلی؛ به سوی یک الگو

در باب چیستی فلسفۀ تالیلی و تمایز آن با فلسفۀ قارهای مباح فراوانی مطدرح اسدت .اگدر اجمداال دوگاندۀ «فلسدفۀ
تالیلی/فلسفۀ قارهای (یا غیرتالیلی)» را بپذیریم ،پرس اساسی ایدن خواهدد بدود کد تمدایز میدان ایدن دو چیسدت.
تالشهایی جهت ایجاد این تمایز تمایز بر اساس موضوعات و مباح مطرح در هریک اد این دو شاخ صورت گرفتد
است ،ولی ب نظر میرسد کوش برای یافتن موضوعاتی ک اوال تنها موردبا فیلسوفان تالیلدی باشدد و ثانیدا همدۀ
فیلسوفان تالیلی اد آن با کنند (ب بیان دیگر ،موضوعاتی ک «جام و مان » باشد) ب نتیج نینجامیده است.
هانا یوهان گالک در فصل پنجم کتاب فلسفۀ تحلیلی چیست؟ برداشتهایی اد فلسفۀ تالیلی را کد بدر اسداس
تمایز موضوعی آن با فلسفۀ قارهای شکل میگیرد ،برداشتهای «مادی» دانست و برداشتهایی را ک بدر اسداس تمدایز
روشی یا شیوهای شکل میگیرد ،برداشتهای «صوری» مینامد ( .)Glock, 2008: p. 115گدالک در بررسدیهای
بعدی خود ب این نتیج میرسد ک هیچ موضوع یا روشی نمی تواند (ب ناو جدام و مدان ) ف
معدرل فلسدفۀ تالیلدی
باشد .بنابراین ،هیچ یک اد برداشتهای مادی و برداشتهای صوری اد فلسفۀ تالیلدی قابدل پدذیرش نیسدتند .وی در
فصل ششم ب بررسی روشهای فلسفۀ تالیلی میپردادد .اگرچ او معتلد است این روشها نمیتوانند معدرل فلسدفۀ
10
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تالیلی و تمایزبخ آن اد دیگر فلسف ها باشند ،آنهدا را روشهدایی کمدابی رایدج ندزد برخدی اد فیلسدوفان تالیلدی
میداند .او با تفکیک میان خصوصیات روشی و خصوصیات شدیوهای ،1امدوری همچدون «تالیدل« ،»2روح علمدی3

(تجربی)»« ،آدمون ذهنی و موارد معماگون  »4و «روشهای قطع قطع ای »5را اد جمل روشهایی میداندد کد میدان
گروهی اد فیلسوفان تالیلی رایج است.
در بارۀ خصوصیات شیوهای نیز وی اد اموری همچون وضوح( 6در تفکدر و در بیدان) را باد میکندد و در انتهدا
روش تعللی و پایبندی ب استدالل را ب عنوان یکی اد خصوصیات فلسفۀ تالیلی بررسی مینمایدGlock, 2008: ( 10

 .)151-178کریا دالی نیز با نگاهی تاریخی ک البت سرآغاد آن ب اوایل قرن بیستم بادمیگردد ،فهرسدت بلنددتری اد
روشهای مرسوم در فلسف ارائ داده است ک

هفده مورد را دربرمیگیرد11.

من در اینجا قصد ندارم ب ناو تفصیلی اد این با کنم ک آیا فلسفۀ تالیلی دارای روش یا روشهدای اناصداری
است یا ن ؟ آنچ برای با ما اهمیت دارد ،یافتن فهرست اولی ای اد برخی روشهای مهم است ک اد یدکسدو میدان
فیلسوفان تالیلی رواج نسبی دارد و اد دیگر سو ،میتوان در فلسفۀ ابنسینا نمون هایی اد ب کارگیری آن را بادجست .بدر
این اساس ،در ادام ب چهار روش میپردادم ک عبارتندد اد .1 :اسدتداللهای قیاسدی (برهدان)؛  .1آدمدون فکدری؛ .3
تالیل منطلی؛  .0تالیل مفهومی.
 .1-3استداللهای قیاسی  -برهانی

همانگون ک بیان شد ابنسینا یکی اد و یژگیهای مهم فلسف (مابعدالطبیع ) را یلینی بودن گزارههدای آن مدیداندد و اد
آنجا ک روش دستیابی ب گزارههای یلینی (غیربدیهی) در ب کارگیری قیداس برهدانی مناصدر اسدت ،مهمتدرین ویژگدی

1. Stylish
2. Analysis
3. Scientific Spirit
4. Puzzle Case
5. Piecemeal Methods
6. Clarity
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روش فلسفی ،بهرهگیری اد استدالل برهانی است .اداینرو ،ابنسینا در آثار منطلی خود اد جمل منطق شفا بد تفصدیل
اد برهان ،شرایط و احکام و اقسام آن با کرده است .وی آن گاه ک در جایگاه یدک فیلسدول قدرار دارد ،بد خدوبی اد
آمودههای منطلی خود در باب قیاسات برهانی بهره میبرد و ب ناوی گسترده اد استداللهایی ک خدود ،آنهدا را برهدان
میداند ،استفاده میکند.
بسامد بهرهگیری اد استداللهای قیاسی در آثار ابنسینا چنان باالسدت کد کمتدر صدفا ای را مدیتدوان خدالی اد
نمون ای اد این استداللها یافت .قابل انتظار است ک بسیاری اد این استداللها ن در قالب قیاسی بسیط کد در چهدرۀ
قیاسهای مرکب و تودرتو عرض میشوند و این پیچیدگی تا آنجا پی میرود ک گاه ب سختی میتوان مراحل استدالل
را اد ابتدا تا انتها ردیابی کرد .برای ذکر چند نمون میتوان ب فصل هفتم اد ملالۀ اول الهیات شفاء ک ب اثبدات وحددت
واجبالوجوداختصصاص دارد ،نظری افکند .در بخ آغادین این فصل ابنسینا دو استدالل بلند ارائ میکند کد هدر
یک مشتمل بر مراحل تودرتو و پیچیده ،حدود دو صفا را ب خدود اختصداص مدیدهندد .ابنسدینا در هریدک اد ایدن
استداللها میکوشد تمام فروض ماتمل مرتبط با انااء ک رت را در بارۀ واجبالوجود بررسی و ابطال کند تا بتواندد در
پایان با ب اثبات توحید دست یابد( 12بنگرید ب  :ابنسینا.)06-03 :1040 ،
همچنین ابنسینا در مواردی برای پیشبرد استدالل خود ناچار میشود ابتدا مبانی و اصول منطلی مورد نیاد را مدنلح
کند و سپا در چارچوب آن ب استدالل همت گمارد .نمون ای اد این روش با دی اسدت کد در رسدالۀ الحکومرة فری
حجج المثبتین للماضی مبدأ زمانیا و تحلیلها الی القیاسات مطرح شدده اسدت .همدانگوند کد اد عندوان ایدن رسدال
پیداست قرار است ابنسینا در آن میان موافلان و مخالفان حددو دمدانی عدالم داوری کندد .اد آنجدا کد وی خدود اد
مخالفان حدوثی دمانی است ،قاعدتا باید دلیل یا دالیل موافلان را رد کند .با توج ب ساختار منطلی استدالل موافلدان،
ابنسینا در فصول اولیۀ رسدال ملددماتی را در حدودۀ منطدق مطدرح مدیکندد؛ اد جملد در فصدل سدوم دو صدورت اد
صورتهای منتج قیاس اقترانی شرطی را طراحی کرده ،ب گون ای بیان میکند ک تشریح ساختار منطلدی ایدن قیاسدات
اد ابتکارات خود اوست 13.وی در ادام ب برخی شکلهای این قیاسها ک در نلد استدالل موافلدان حددو عدالم بد
کار او میآید ،اشاره میکند اد جمل این شکل  :اگر الف ،باء باشد ،آنگاه جیم ،هاء است .و هر هاء ،دال است .نتیجد :
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اگر الف،باء باشد ،آنگاه جیم ،دال است.
ابنسینا در ادام  ،صور مختلف استدالل بر حدو عالم را برمدیشدمارد اد جملد ایدن صدورت )1(:اگدر اامدور
گذشت  ،ابتدایی نداشت باشند ،آنگاه اشخاص امور متتالی در گذشت بینهایت خواهندد بدود )1( .اشدخاص متتدالی در
گذشت ب فعلیت رسیدهاند .نتیج  :اگر اامور گذشت  ،ابتدایی نداشت باشند ،آنگاه اشخاص امور متتالی در گذشت -کد
بینهایت هستند -ب فعلیت رسیدهاند .وی در ادام  ،نتیجۀ اخیر را ملدمۀ اول یک قیاس اسدت نایی قدرار داده ،بدا اعمدال
قاعدۀ رف تالی نتیج میگیرد ک  :چنین نیست ک اامور گذشت  ،ابتدا نداشت باشند (ک معادل است بدا ایدن کد امدور
گذشت ابتدا (ی دمانی) دارند) (ابنسینا.)01 :1307 ،
ابنسینا پا اد تلریر صورتهای مختلف استدالل بر حدو عالم ،ملدمات این ادل را ب تفصدیل و طدی فصدول
متعددی اد رسال تالیل و نلد میکند.
 .2-3آزمون فکری

یکی اد روشهای اثبات یا تأیید مدعا ک اد دیردمان ن تنها در فلسف ک در علوم نیز کاربردی قابلتوج داشت  ،توسل بد
آدمون فکری 14است .مشکل بتوان تعریفی اد آدمون فکری ب دسدت داد کد بتواندد همدۀ گوند هدای مختلدف آن را در
برگیرد.در نظر برخی ،آدمون فکری ،آدمونی است ک در خیال ما انجام میگیرد (. )Daly, 2010: 104ب تعبیر دیگدر،
آدمون فکری را سناریویی خیالی دانست اند ک با هدل تأیید یا انکار یک فرضی یا نظری در حودههای مختلدف معرفتدی
ب کارمی رود .با این حال ،اد آنجا ک ارائۀ تعریف جام و دقیق اد این آدمونها کار سادهای نیست ،بیشترین کداری کد
میتوان انجام داد ،ارائۀ م الهای گوناگون است (بنگرید ب  :سعیدیمهر و خادمداده.)1388 ،
آدمونهای فکری ب ناوی گسترده در شاخ های مختلف فلسفۀ تالیلی معاصر اد جمل متافیزیک ،فلسدفۀ دبدان،
فلسفۀ سیاست و فلسفۀ علم ب کار میروند .اتاق چینی جان سرل ،دوقلوی دمین و مغز در خمرۀ پداتنم ،ماشدین تجربدۀ
نودیک ،و یولونیست تامسن ،موقعیدت اصدلی راولدز ،دامبدی چدالمرد و مدرد بداتالقی 1دیویدسدن نموند هدایی اد ایدن
آدمونهای فکری هستند ( .)Stuart et al, 2018: 1البت این آدمونها ب فیلسوفان تالیلی اختصاصی ندارد ،ولدی اد
1. Sawmpman
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آنجاک این گروه اد فیلسوفان بیشتر در پی وضوح و شفافیت و دوری اد ابهام و ناسادگاری هستند ،ب آدمونهدای فکدری
اهمیت بیشتری میدهند و اد آن برای ارائۀ تعریف ،ایجاد تمایزهای مورد نیاد و طراحی الگوهدای اسدتنتاجی و ...بهدره
میبرند .)Sorensen, 1992: 15( 15آدمونهای فکری اد جهدات گونداگونی تلسدیم شددهاندد (بدرای برخدی اد ایدن
تلسیمبندیها بنگرید ب (.)Brown &Fehige, 2019, chap. 2
ابنسینا در بخ های مختلف فلسف خود آدمونهای فکری مختلفی را معرفی و ب کارگرفت است ک بدی تردیدد ایددۀ
انسان معلق او معرولترین و مهمترین آنهاست .ابنسینا این ایده را در آثار مختلف اد جمل شفا و اشارات بدا تعدابیری کد
کامال یکسان نیستند ،مطرح کرده است .با این حال ،شاید بتوان گفت ک بخ مشترک این تعابیر آن اسدت کد ابنسدینا اد
ما میخواهد خود را در شرایط خاصی فرض کنیم ک تمام حواس (ظاهری و باطنی) ما تعطیل شددهاندد .مددعای ابنسدینا
این است ک با فرض چنین موقعیتی ما «خود» را در مییابیم ،هر چند درک بالفعلی اد هیچ امر ماسوسی ندداریم .در ایدن
ک تعابیر مختلف ابنسینا در بیان آدمون فکری انسان معلق در پی چ نتیجد ای اسدت ،دیددگاههای مختلفدی وجدود دارد،
ولی با توج ب عبارات وی شاید بتوان گفت ک دستکم ابنسینا در پی تأیید سد امدر اسدت .1 :وجدود نفدا (خدود)؛ .1
مغایرت نفا با بدن و تجرد نفا؛  .3علم بیواسط (و غیرحسی) ما ب

نفا خود16.

مک گینیا اد جمل ماللانی است ک در باب ایدۀ انسان معلق ابنسینا تالیق کرده اسدت .وی بدرای روشدنگری
در بارۀ جایگاه این ایده ب م ابۀ یک آدمون ذهنی ،میان دو دست اد آدمونهای فکری تفکیک میکند:
 -1آدمونهایی ک بر اساس فرضی شکل میگیرد ک امکان (فیزیکی) ندارند و علی االصول تالق آنها در واقعیدت
ممتن است (هر چند امتناع متافیزیکی ندارند و اداینرو میتوان تصور کرد ک خداوند قدادر مطلدق بتواندد آن را ایجداد
کند) .وی این دست را آدمونهای افسان ای 1مینامد.
 -1آدمونهایی ک ب حسب ظاهر امکان تالق دارند .این دست  ،آدمونهای آرمانی 2نام دارند.
اد سوی دیگر ،آدمونهای فکری را میتوان بر حسب نسبت آنها با استدالل موادی خود (استداللی ک بر ل همدان

1 . Fictional
2. Idealized
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نتیجۀ آدمون ذهنی اقام میشود) ب دو گروه تلسیم کرد :آدمونهایی ک جزء یا مؤلفدۀ اصدلی اسدتدالل نیسدتند ،بلکد
صرفا ب فهم و پیشبرد استدالل موادی کمک میکنند و آدمونهایی ک مؤلفۀ اصلی استدالل هستند ،خواه کل اسدتدالل
را تشکیل دهند و خواه برخی ملدمات ضروری آن را فراهم آورند .آدمونهای گدروه دوم در صدورتی کد مدردود شدوند،
اصل استدالل بر مدعا مخدوش خواهد شد (.)McGinnis, 2018: 77-78
مکگینیا در ادام  ،ایدۀ انسان معلق ابنسینا را اد جمل آدمونهای افسان ای کد مؤلفدۀ اصدلی یدک اسدتدالل را
تشکیل نمیدهند ،میداند .ب باور وی ابنسینا برهان مستلل بر تجرد نفا دارد و آدمون فکری انسدان معلدق صدرفا بد
فهم بهتر این برهان کمک میکند (.)Ibid: 81
آدمونهای فکری ابنسینا مناصر در انسان معلق نیسدت .وی در بخ هدای دیگدری اد فلسدفۀ خدود ،بد ویژه در
فلسفۀ طبیعی ،آدمونهای فکری دیگری را ارائ داده است .برای م ال ،ابنسینا پا اد نلد آدمون فکریای ک طرفدداران
خأل ب آن تمسک جست اند ،خود آدمونی در رد خأل ارائ میکند :راهکار ابنسینا این است ک نشان دهد امکدان خدأل،
مستلزم امتناع حرکت خواهد بود .او با تفکیک میان س گونۀ حرکت؛ یعندی حرکدت طبیعدی َد َوراندی ،حرکدت طبیعدی
مستلیم و حرکت قسری ،ادعای خود را در هر س مورد اثبات میکندد .ماحصدل آدمدون فکدری او بدرای اثبدات امتنداع
حرکت قسری در خأل چنین است :او ابتدا همراه با موافلان خأل فرض میکند کد یدک خدأل نامتنداهی وجدود دارد کد
اشیاء در آن حرکت میکنند .ابنسینا فرض میکند ک شخصی تیری را در این خأل پرتاب کند ،حال یا حرکت ایدن تیدر
تا ابد ادام مییابد یا پا اد مدتی قط میشود .احتمال نخست ،باطل است ،چون فعل فاعل متناهی ،متنداهی اسدت.
اد سوی دیگر ،اگر این حرکت ،منلط شود ،عدم حرکت تیر یا اد ذاتیات تیر است (و ادایدنرو بد علدت خدارجی نیداد
ندارد) یا معلول یک علت خارجی است .فرض اول ،باطل است ،چون اگر عدم حرکت ،ذاتی تیر بدود ،اساسدا حرکدت
آن اد همان آغاد ،ممتن میبود ،در حالی ک فرض آن است ک تیر حرکت کرده است .فرض استناد انلطداع حرکدت بد
علت خارجی نیز باطل است چون با فرض خلو خأل اد هر چیزی ،سدادگار نیسدت ( Avicenna, 2010, 2.8 [18]:

.)195-196
 .3-3تحلیل منطقی
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یکی اد روشهای مورد توج و استفادۀ ابنسدینا چیدزی اسدت کد مدیتدوان آن را تالیدل منطلدی 1نامیدد .بسدیاری اد
فیلسوفان تالیلی کم یا بی در فلسف وردی خود اد روش تالیل منطلی بهره میگیرند .تعریدف مشخصدی اد تالیدل
منطلی ک مورد اتفاق همگان باشد ،وجود ندارد .ب اجمال میتوان گفت ک در این روش ،سروکار ما بیشدتر بدا تالیدل
ساختار منطلی گزاره هاست ،ب گون ای ک بتوان اد این تالیل ب نتایج فلسفی دست یافت .یک ایدۀ معرول ایدن اسدت
ک دبان طبیعی در بسیاری اد موارد نمیتواند دیرساخت درست منطلی یک عبارت را ک در دبدان طبیعدی بد کاررفتد
نشان دهد و اداینرو برای فهم درست معنای آن عبارت باید اد رهگذر تالیل منطلی ب دیرساخت آن دست یافت.
یکی اد مشهورترین نمون های کالسیک تالیل منطلی کاری است ک برتراندراسل در طراحی نظریدۀ توصدیفات خدود
اد آن بهره برد .برای نمون  ،راسل در بخشی اد این نظری ب تالیل گزارهای میپردادد ک موضدوع آن توصدیف معیندی مانندد
«پادشاه کنونی فرانس » است (توصیفی ک هیچ شیئی در خارج آن را ارضا نمی کند و ب عبارتی ،مدلول بدالفعلی در خدارج
ندارد) و مامولی مانند «تاس بودن» بر آن حمل میشود و گزارۀ «پادشاه کنونی فرانس  ،تداس اسدت» بد دسدت مدیآیدد.
راسل با مشکل صدق این گزاره روبروست؛ دیرا ب نظر میرسد هم «پادشاه کنونی فرانس  ،تاس است» و هم سلب آن ،هدر
دو کاذب هستند و این با قانون تناقض در گزارهها (امتناع کذب یک گدزاره و نلدیض آن) سدادگار نیسدت .راسدل بدا تالیدل
منطلی این گزاره ب این نتیج میرسد ک این گزاره با وجود ظاهر آن ،ک در دبان طبیعی ب عندوان یدک گدزارۀ حملدی بیدان
میشود ،ساخت منطلی متفاوتی دارد ک بر پایۀ آن ،در واق س گزاره بر هم عطف شده اند :شدیئی وجدود دارد کد پادشداه
کنونی فرانس است و حداک ر یک شیء وجود دارد ک پادشاه کنونی فرانس است و این شیء ،تاس است .در ادام  ،با توجد
ب کاذب بودن گزارۀ نخست اد این س گزاره ،طبق معناشناسی منطق گزارهها ،کل ترکیب عطفی کداذب بدوده ،معدادل آن در
دبان طبیعی ،یعنی جملۀ «پادشاه کنونی فرانس  ،تاس است» نیز کاذب است (.)Russell, 1905
ابنسینا در با اد اعتبارات مختلف «کلی» ب مسئل ای میرسد ک بعدها تات عنوان قاعدۀ «الماهیة من حید
هی لیست اال هی» معرول شده است .در اینجا مدعا آن است ک اگر ماهیت و طبیعتی همچون انسانیت یا فرسدیت را
اد حی ذات و بدون لاار هر امر دیگری در نظر بگیریم ،آنگاه همۀ مفاهیم دیگر اد آن قابل سدلب خواهندد بدود .بدا
توج ب اینک دامنۀ «همۀ مفاهیم» مفاهیم متناقض را هم دربرمیگیرد ،این شبه پی میآیدد کد قاعددۀ بداال مسدتلزم
1. Logical analysis
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ارتفاع نلیضین خواهد بود ،یعنی م ال اگر بپرسیم ک فرسیت اد آن حی ک فرسیت است (یعنی با حصر توجد بد ذات
آن) موجود است یا موجود نیست ،پاسخ آن است ک چنین نیست ک موجود باشد و چنین نیست ک موجود نباشد.
ابنسینا ،هر چند تصریای ب این اشکال نمی کند ،ولی با دقت در ساختار منطلی پاسخهای سدلبی کد بد چندین
پرس های داده میشود ،تالیلی ارائ میدهد ک میتواند شبهۀ ارتفاع نلیضین را دف کند .در جملۀ بیانگر پاسدخهای
سلبی ب پرس اد حمل مفاهیم بر ماهیت من حی هی ،دو قید وجود دارد :قیدی ک با واژۀ حی یت (=اد آن حی کد
فرسیت است) بیان میشود و قیدی ک بیانکنندۀ سلب است .بر این اساس ،جملۀ مز بور ب لاار تلدم و تدأخر ایدن دو
قید ،ب دو شکل قابل بیان است :تلدم حی یت بر سلب و تلدم سلب بر حی یدت .در اینجدا ابنسدینا تأکیدد مدیکندد در
جملۀ پاسخ ،سلب باید بر حی یت ملدم شود .ب تعبیر دیگر ،حی یت باید در دامنۀ سلب قرار گیرد ن بالعکا« :هر گداه
اد ما در مورد فرسیت ب دو طرل نلیض پرس کنند ،م ال اینک آیا فرسیت ،الف است یا الف نیست؟ جدواب تنهدا بد
صورت سلب نسبت بر هر چ ب آن پرس شده ،خواهد بود .البت ن ب این صورت ک سلب بعدد اد «اد حید » قدرار
گیرد ،بلک ب این صورت ک قبل اد آن قرار گیرد .یعنی الدم نیست گفت شود فرسدیت اد آن حید کد فرسدیت اسدت،
الف نیست ،بلک (باید گفت شود) چنین نیست ک فرسیت اد آن حی ک فرسیت است ،الف یا هر چیدز دیگدر باشدد»
(برای با کاملتر بنگرید ب ابنسینا.)197 :1040 ،
این ک چگون با تلدیم سلب بر حی یت ،مشکل ارتفاع نلیضین حل میشود برای با مدا اهمیدت نددارد .مسدئلۀ
اصلی در اینجا این بود ک ب نمون ای اد روش ابنسینا در تالیدل منطلدی عبدارتهدا جهدت پیشدبرد باد فلسدفی و
جلوگیری اد خلط و آشفتگی اشاره شود.
 .4-3تحلیل مفهومی

ملصود اد تالیل مفهومی  1آن است ک یک مفهوم مرکب ب مؤلف های مفهومی آن تالیل شدود ،بد صدورتی کد ایدن
تالیل ب فهم بهتر یک با فلسفی کمک کند .برخی ،تالیل مفهومی را شامل دو طرح میدانند .نخستین آن عبدارت
است اد فراهم آوردن شرایط الدم و کافی برای ب کار گیری یک مفهوم .این تالیل بیشتر در قالب یدک گدزارۀ دوشدرطی
بیان میشود:برای هر ( x ،xمصداقی اد)  Fاست اگر و تنها اگر...
1. Conceptual analysis
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دومین امر عبارت است اد ردیابی روابط ساختاری میان مفاهیم ،گدزارههدا و تجربد و مرتدب کدردن دسدت هدایی اد
مفاهیم بر حسب تلدم نسبی آنها بر یکدیگر (.)Kirk, 2014, 219
نمونۀ معرول ب کارگیری روش تالیل مفهومی اد سوی فیلسدوفان تالیلدی ،تالیدل جدرج ادوارد مدور اد مفداهیم
اخالقی همچون مفهوم «خوبی» است .وی در کتاب تأثیرگذار اصول اخالق با تالیلی ک اد مفهوم «خوب» ب عندوان
یکی اد مفاهیم اساسی اخالق ارائ میکند ،نشان میدهد این مفهوم ،مفهومی بسیط و پای اسدت کد بد هدیچ مفهدوم
دیگری ب خصوص مفاهیم طبیعی ،تاو یل نمیشود .او نشان میدهد هر گون تالش برای تعریف «خوب» بدر اسداس
مفاهیمی طبیعی مانند «لذت» ما را برابر یک پرس گشوده قرار میدهد و اد سوی دیگر ،دچار مغالطد ای مدیشدو یم
ک وی آن را «مغالطۀ طبیعتگرایان » مینامد (بدرای توضدیای فشدرده بنگریدد بد  .) Sosa, 2001: 45-46نموند ای
دیگر اد تالیلهای مفهومی بسیار معرول ،تالیلی است ک اد مفهوم «معرفت» 1در معرفتشناسدی تالیلدی معاصدر
ارائ شده است.
ابنسینا نیز در مواردی دست ب کار تالیل مفهومی شده است .برای نمون میتوان با او در باره تعریف ناپذیری
مفاهیم س گان موجهاتی یعنی ضرورت (وجوب) ،امکان و امتناع را در نظر گرفت .وی با تالیلی ک اد این س مفهدوم
ارائ میکند ،نشان میدهد هر گون تالشی برای تعریف این مفاهیم ،ناگزیر ما را با دور در تعریف روبرو میسادد .مد ال
در تعریف ضرورت (وجوب) باید اد مفهوم امکان یا امتناع استفاده کندیم و همدین مشدکل در مدورد تعریدف امکدان و
امتناع هم وجود دارد .ابنسینا در پایان این تالیل ،نتیج میگیرد ک این مفاهیم بدیهی هستند (ابنسینا.)35 ،1040 ،
نمونۀ دیگر ،تالیلی است ک ابنسینا اد مفهوم «جوهر» ارائ میکند .مطلب اد با صفات خدا آغاد مدیشدود و
این ادعا ک خداوند ن جوهر و ن عرض است .در این مرحل ابنسینا خود را با ایدن پرسد روبدرو مدیبیندد کد چدرا
مفهوم جوهر بر خداوند قابل اطالق نباشد ،در حالی ک تعریف جوهر ب عنوان «موجودی ک در موضوع نیست» قطعدا
بر خدا صدق میکند .ابنسینا با تالیل مفهوم جوهر (ب م ابۀ یک جنا) چنین احتجداج مدیکندد کد ممکدن نیسدت
مفهوم «موجود» در تعریف جوهر اخذ شده و «موجودیت» ،ملوم ذات جوهر باشدد .وی در سدایۀ با دی دقیدق نشدان
میدهد ک تعریف صایح جوهر عبارت است اد ماهیتی ک هرگاه موجود شود ،در موضوع نیست .نتیجدۀ روشدن ایدن
1. Knowledge
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تالیل مفهومی آن است ک چون خداوند مبرای اد ماهیت است ،مفهوم جوهر بر او صدق نمیکند (همان.)308 :
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نتیجهگیری

ابنسینا در آثارش با گستردهای اد روش فلسفی نکرده است و تنها در برخی عبارات  ،مانند آنجدا کد در ملدام تعریدف
فلسف است ،ب چیستی روش در فلسف  ،اشاراتی دیده میشود .البت او در مباح منطلی خدود ،مباحد مفصدلی دربدارۀ
قیاس و ب ویژه قیاسهای برهانی مطرح کرده است ،ولی در ایدن آثدار ،رو یکدرد او ،رو یکدردی منطلدی و ند روششدناختی
است .بنابراین ،اد مباح ی ک ابنسینا در دمینۀ طبل بندی علوم و معرفی فلسف (رئوس هشتگان ) آورده ،نمیتدوان دیددگاه
وی را دربارۀ روش فلسف ب دست آورد؛ اداینرو چارهای جز مراجع ب آثدار فلسدفی وی و اسدتخراج اصدول و و یژگیهدای
روش فلسفی او نیست .در این ملال با نگاهی ب برخی روشهای کمابی رایج در فلسفۀ تالیلدی ،چهدار روش اسدتدالل
قیاسی-برهانی ،تالیل مفهومی ،تالیل منطلی و آدمون ذهنی در آثار ابنسینا ردیابی شده ،با بیدان نموند هدایی نشدان داده
شد ک این چهار روش را میتوان ب عنوان برخی اد مهمترین و یژگیهای روش فلسفی ابنسینا در نظر گرفت .ایدن ردیدابی،
شباهت فلسفۀ ابنسینا با فلسف های تالیلی در روش را نشان میدهد.
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پینوشتها

 .1برخی ب جای واژۀ ” “Metaphilosophyترجیح میدهند اد اصطالحات دیگری همچدون «فلسدفۀ فلسدف » اسدتفاده کنندد.
تیموتی ویلیمسن تعبیر اخیر را ترجیح میدهد و معتلد است واژۀ نخست این معنا را ب ذهن متبادر میسادد ک مباح مطرح در
این حوده ،مباح درج دوم و اد منظر بداال بد فلسدف اسدت در حدالی کد بد نظدر او ایدن مباحد جزئدی اد فلسدف ب شدمار
میآید ) .(Williamson, 2007, p. ixدر یک نگاه مسائل مهم و کالن فرافلسف در س مسئل جم میشدود :چیسدتی فلسدف ،
هدل و غرض آن ،روش آن .اما مسائل جزئیتر فراوانی هم وجود دارند؛ اد جملد ایدن کد  :فلسدف یدک فرآیندد اسدت یدا یدک
ماصول؟ فلسف ب چ نوع معرفتی دست مییابد؟ چگون میتوان اختالل نظر فلسفی را تبیین کرد؟ آیا فلسدف  ،امدری تداریخی
است؟ آیا باید فلسف ما را ب انسانهای بهتر یا سعادتمندتری تبدیل میکند؟ آیا فلسف  ،امدری سیاسدی اسدت؟ در فلسدف اد چد
قراین و شواهدی میتوان بهره برد؟ موریا الدرویتا مدعی است ک

برای نخستین بار در سال 1904کلمۀ Metaphilosophy

را در دبان انگلیسی اختراع کرده است ) .(Joll, 2017وی در یادداشتی کد در اولدین شدمارۀ مجلدۀ  Metaphilosphyدر سدال
 1974منتشر شد ،فرافلسف را این گون تعریف میکند« :پژوه در باب سرشت فلسف » .اگر سرشت را ب گون ای معنا کنیم کد
هدل و روش را هم دربرگیرد ،تعریف الدرویتا بسیاری اد مسائل عمدۀ فرافلسف را در برخواهد گرفدت .بد هدر تلددیر یکدی اد
مباح اصلی فرافلسف  ،مسئلۀ روش فلسفی است .البت چنین نیست ک همۀ فیلسوفان معاصر ب اهمیت باد اد روش صدا
گذارند .برای م ال ،گیلبرترایل میگوید :دلمشغولی ب پرس هایی در باب روشها احتماال حواسمدان را اد پیگیدری خدود ایدن
روشها پرت می کند .اگر ما (در حال دویدن) دیاد در مورد پاهایمان فکر کنیم ،قاعدتا ب شیوۀ بدتری خواهیم دویدد» (Ryle,
) 2009: 331ب نلل اد ). (Overgaard et all, 2013
 .2در سالیان اخیر ملاالت معدودی ب دبان فارسی در باب روش فلسفی ابنسینا نگاشت شده است .برای م ال ،حسدین دمانیهدا
در ملالۀ «روش فلسفی ابنسینا ،الگویی برای تاول در علوم انسانی» کوشیده است با تالیل ابعاد روش ابنسدینا الگدویی بدرای
یافتن اینک تاول در علوم انسانی باید با کدام روش و در چ مراحلی انجام شود ،بیابد .نگارنده روش ابدنسدینا را دارای سد گدام
عمدۀ فهم دقیق ،نلد مبنایی و تاول ساختاری میداند ک هر گام ب نوبۀ خود دارای سد ضدل تالیدل معندایی ،توجد بد وجدوه
مختلف موضوع و تالیل و ترکیب است .این روش ب اعتبار نتیجۀ آن «تادول سداختاری» نامیدده مدیشدود (دمانیهدا.)1393 ،
برخی ملاالت نیز ب صورت خاص ب روش علمی ابنسینا پرداخت اند .اد جمل بنگرید ب ( :گدوهری و غزالدی فدر )1390 ،و در
پارهای دیگر روششناسی فلسفۀ اسالمی ،ب صورت عام ،مرور شده است (نادری و خدابخشیان.)1386،
 .3بنگرید ب  :ابنسینا ،1040 ،ص  5-3و ابنسینا ،1045 ،ص .8-5
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 .4برای نمون  ،در ابتدای الهیات شفا تمایز میان حکمت نظری و حکمت عملی را هم بر حسب موضوع و هم بر حسدب غایدت
بیان میکند .موضوع حکمت نظری اموری است ک اد سنخ اعمال و احوال انسان ،اد آن جهت ک اعمال و احوال انسان هسدتند،
نیستند ،در حالی ک موضوع حکمت نظری اموری است ک اد سنخ اعمال و احوال انسان ،اد آن جهت ک اعمال و احوال انسان
هستند ،میباشند .افزون بر این ،غایت حکمت نظری استکمال قوۀ نظری نفا است ،در حالی ک غایت قریب حکمدت عملدی
استکمال قوۀ نظری است و غایت بعید و نهایی آن استکمال قوۀ عملی نفا میباشد (ابنسینا .)3 :1040 ،در منطق المشرق یین
نیز آنجا ک ابنسینا در صدد تمایز میان علوم حکمی و غیرحکمی است ،بدون آن ک اشارهای ب روش و حتی موضدوع یدا غایدت
داشت باشد ،تمایز را در این میبیند ک گزارههای علوم حکمی در طول دمان ثابت هستند و آدمیان ب آن نیاد دارندد ،در حدالی کد
گزارههای علوم غیرحکمی فاقد این اوصال میباشند (ابنسینا.)5 :1045 ،
 .5گفتننی است ک در اصطالح دیگری ،ابنسینا مابعدالطبیع را ک یکی اد اقسدام حکمدت نظدری اسدت ،شایسدتۀ «حکمدت»
نامیده شدن ب صورت مطلق و بدون قید میداند؛ در ملایس با حکمت ریاضی یا طبیعی یا خللدی کد در ایدن مدوارد بایدد بدرای
«حکمت» مضالالی آورد و آن را ملید کرد« :و نان نبین اآلن أن هذا العلم الذی نان بسبیل هو الفلسف األولی و أند الاکمد
المطلق ( »...ابن سینا ،1040 ،ص .)5
 .6هی الاکمة المطللة التی هی أفضل علم بأفضل معلوم.
 .7هی المعرفة التی هی أصح معرفة و أتلنها.
 .8برای توضیح بیشتر و آشنایی با هر دو بخ بنگرید ب .)Joll, 2017( :
 .9گفتنی است ک نگارنده در این ملال با توج ب تعریفی ک اد فلسف در نظر دارد ،صرفا بر روش فلسفی ابنسینا تأکید میکندد.
درست است ک ابنسینا شخصیتی چند وجهی است و آثار فکری و قلمی وی در آثار فلسفی خالص نمدیشدود .بندابراین روش
ابنسینا م ال درآثار طبی یا تفسیری خود و نیز در داستانهای رمزی و مباح ی ک با رنگ و بوی عرفانی نگاشت اد حودۀ با این
ملال خارج است.
 .10همان گون ک در متن اشاره شد ،گالک ،همرأی با عموم نویسدندگانی کد در بداب تمدایز فلسدف تالیلدی اد غیدرآن باد
کردهاند ،براین باور است هیچکدام مختصات موضوعی یا روشی نمیتوانند ب عنوان ف
معرل فلسفۀ تالیلی در نظر گرفتد شدوند؛
دیرا ن مان اغیار و ن جام افراد هستند.
 .11عناوینی ک برای اشاره ب این مراحل تاریخی-روشی استفاده شده است ،عبارتند اد :روشهای صوری (منطلی) ،علل سدلیم
) ،(common senseچرخ دبانی ،تالیل مفهومی ،تالیقپذیریگرایی) ،(verificationismفلسفۀ دبدان متعدارل ،شدهود،
تعادل اندیش وردان ) ،(reflective equilibriumماافظ کداری معرفتدی) ،(epistemic conservatismفدراروی اد چدرخ
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دبانی ،کلگرایی تأییدی ،علم و طبیعتگرایی ،گروهبندی  regimentationو تسدویر ،چدرخ موجهداتی ،آدمدونهدای ذهندی،
فلسفۀ آدمونی ) (experimental philosophyو صدقسادی ).(Daly, 2015, 5-19
 .12ابنسینا در تلریر این استداللها و بسیاری اد استداللهای مشاب اد روشی ک گاه روش «سبر و تلسیم» نامیده میشدود،
بهره میگیرد .در این روش ،تالش میشود ک بر پایۀ تلسیماتی ک نوعا تلسیم عللی و دایرمدار سلب و ایجاب هستند ،تمدام
فروض و صورتهای ماتمل در با بررسی شود و همین تعهد ب بررسی همۀ شلوق ،ب طوالنی و پیچیده شدن اسدتدالل
اصلی میانجامد.
 .13ابنسینا میگوید :قیاسهایی ک اد گذشتگان ب ما رسیده است ،خواه حملی و خواه شرطی ،صدرفا قیداسهدایی هسدتند کد
نتایج آن گزارههای حملی است و ب ما قیاسی ک نتیجۀ آن مطلوبهای شدرطی باشدد ،نرسدیده ایدم .و مدا مدیداندیم کد برخدی
گزارههای شرطی ،اولی و برخی ،مکتسب هستند ،ب گون ای ک علم ب آن ،در فطرت نهفت نیست و هر گدزارۀ شدرطی کد چندین
باشد ایعنی بدیهی نباشد علم ب آن اد طریق حد وسط حاصل مدیشدود .اد آنجدا کد دیگدران مدا را در نیادمنددی بد ایدن امدر
واگذاشت اند و آن چ فیلسول ایعنی ارسطو در این باب انجام داده برای ما نلل نشده است ،خود را بد انددادۀ تدوان بد دحمدت
انداختم تا این امر را اد اصول آنچ اد اصول قدما استفاده کرده بودم ،استخراج کنم( »...ابنسینا.)101-104 :1377 ،
 .Thought experiment .14این اصطالح را نخستین بار فیلسول دانمارکی هانا کریستین ارستد در سال  1811معرفی کدرد،
ولی تا دهۀ هشتاد قرن بیستم چندان مورد توج قرار نگرفت (Stuart et al, 2018: 1) .البت گاه ارنست مدا را نخسدتین کسدی
میدانند ک این اصطالح را ب کار برده است .با این حال ،میتوان در آثار دانشمند-فیلسول آلمدانی گئدور لیختنبدر (-1701
 )1799نیز نظری ای غیرصریح دربارۀ «آدمونهایی ب وسیلۀ افکار و ایدهها» یافت).(Brown &Fehige, 2019
 .15گفتنی است روایی توسل ب آدمونهای فکری در میان فیلسوفان تالیلی ،مخالفان جدی هم دارد .برای مروری کوتاه بدر آرای
مخالفان آدمون فکری ،اعم اد فیلسوفان تالیلی و غیرآنان ،بنگرید ب .Sorensen, 1992: 16-20 :
 .16ماللان غربی ک در باب آدمون فکری انسان معلق تالیق کردهاند ،گاه تنها بر یکی اد ایدن نتدایج تأکیدد دارندد .مد ال مدک
گینیا در برخی آثار خود ،هدل این آدمون فکری را تنبی بر تجرد نفا انسانی مدیداندد ) .(McGinnis, 2018: 81امدا دبدورا
بلک در ملال ای اردشمند ،هدل ایدۀ انسان معلق ابنسینا را اثبات «خودآگاهی» انسان و تلدم آن بر هر گون آگاهی اکتسابی در
نظر میگیرد .ب نظر میرسد ک با توج ب تعابیر گوناگونی ک ابنسینا در آثار مختلف اد ایدۀ انسان معلق آورده است ،نمیتدوان
آن را ب نتیجۀ واحدی مانند تجرد نفا یا آگاهی مستلیم ب آن ،مناصر کرد ،بلک باید ب همۀ نتایجی ک ابنسینا در پی آن بدوده،
توج داشت .بنگرید ب  :سعیدی مهر و خادم داده.1388 ،
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