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رس، هاارمن، و هم ازیشو پ یشب ین،زمدر دوران معاصر، و در مغرب یست؟چ گریینتب یۀکشف فرض ی  شناسروش ه، پ 

 یا ناو  دل یا است، که  یدهانجام «یینتب یناستنتاج بهتر»آنان به مفهوم  یها. تالشاندیچیدهپرسش درپ ینبه ا یپتونل

پرساش  ین،. بناابرایاینتب ین( انتخااب بهتار9) گار،یینتب هاییهفرضا ید( تول1: )است مشتم  بر دو مرحله یرقیاسیغ

و در جهاان  ی،دو مرحله فروکاسته خواهد شاد. در دوران سانت یناز ا ی هر  یشناسشرو یستی  به پرسش از چ ینآغاز

َدَوران؛ )ب(  یاا)الاف( رارد و سکا ،  یهابه نام است رواج داشته یدو روش استنتاج یهان،اسالم، نزد متکلمان و فق

 یژه،وبااه کاارد و یاا تأو یااینتب یناز اسااتنتاج بهتاار دیاادهایییشرا بااه پ هاااآن تااوانیکااه م یاادترد یاااو ساابر،  یمتقساا

و  یلساوفانف یرا در برابار نقادها یادخاوانش ناه تنهاا َدَوران و ترد یان( باه کاار بسات. ا1) ۀمرحل شناسی  ۀروشمثاببه

و از  بخشیده معاصر یارراحان آن دو، چهره ی  شناسسو، به روشی  زا بلکه ،دفا  خواهد کرددانان مسلمان قاب منطق

منطاق،  یختاار یبارا هایافته ین. اخواهد دادکاماًل متفاوت  یکهن در فرهنگ اییشینهپ یینتب ینبهتر به استنتاج یگرسو،د

 مهم باشند. توانندیم سلم ۀفلسف یختار یکالم، و حت یختار

   ربایییهفرض یین،تب یناستنتاج بهتر ید،َدَوران، ترد یم،ررد و سک ، سبر و تقس واژگان کلیدی:
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 درآمد

سازد،  یانرا س یتدر قلمرو واقع یدهپد ی  سلت خواهدیکه م ستا یندیفرآ یاست. اّول 2یهاز توج یرا، غ، آشکار1تبیین

بتاوان گفات  ید. شااباشادمیگازاره  یا شناسا باه باور فاس  یبرا ی دل ۀاقام یکه در پ ستا یروند یدوم کهیدرحال

 یننهااد. بار هما یزتماا یو برهاان اّنا یبرهاان لّما انیکه م ارسطو بود ،کرد یبندرا صورت یزتما ینکه ا یکس یننخست

 فرق گذاشت:  بایدیم یزدو گونه پرسش ن یاناساس، م

 را کشف کرد؟ یدهپد ی  سلت توانیچگونه م .1

 را اثبات کرد؟ یاصدق گزاره توانیچگونه م .9

 یهتا فرضا یراز آن است؛ زتر او مهم بر آن مقدم ی،از جهات اثبات و یشناساز روش یرکشف غ یشناسروش بنابراین،

 .رسدینم هاآنابطال  یانشوند، نوبت به اثبات  یشنهادکشف و پ ،گریینتب هایییهفرض یا

ارس باود ،ه کاردتوجا گریینتب هاییهکشف فرض یشناسکه به روش یکس یندوران معاصر، نخست در کاه مفهاوم  پ 

 یرا بارا یاینتب ینکرد و اصطالح استنتاج بهتار تریقدق یا اندکمفهوم ر یناز او، هارمن ا. پ نمودمطرح  را ُربایییهفرض

گوناه از اساتنتاج را صاورت داد. او  یانا یقتنس یتالش برا ترینو روشمند ینترگسترده یپتونسرانجام، لو  نهاد یشآن پ

 یاد( تول1لاه دانسات: )کرد و آن را مشتم  بار دو مرح ی بالقوه تأو یینتب ینتراباستنتاج جذ را به یینتب یناستنتاج بهتر

 .یینتب ینتر( انتخاب جّذاب9) ؛بالقوه یینیتب هاییهفرض

در جهان اسالم، استنتاج  یهانمان و فقتکلم دهیممیبحث، نشان  اتینّقادانه بر ادب یاز مرورجستار، پ  یندر ا ما

 یازن« و َسابر یمتقسا»و « و سکا  رارد» یبترتا که باه «یدترد»و « َدَوران»چون  یگرید نیوارا تحت سن یینتب ینبهتر

از  یاپااره توانادیم ،انداساتنتاج داشاته یوۀشا ینکه آنان از ا یدرک یو حت اندشناختهبازمی یخوبا به اندشدهیم یدهنام

 ( را رفع و رفو کند.1) ۀمرحل یشناسها در روشرخنه

و ناامعتبر  یدهرا باه نقاد کشا یهاانن و فقمتکلماا اساتنتاجی   هاییوهشا یندانان مسلمان، او منطق فیلسوفان اما

                                                 
1. Explanation 

2. Justification 
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جساتار  یاۀکه، بار پا یلیاست؛ دال ی دال ینَانگاشتن  ا یاسیق ،آنان یه نقدهاناموج فرضیشاند. به نظر ما، پشمرده

کاابب باه دسات  اییجاهنت ،از مقدمات صادق است عکه ممتن ستا یلیدل  ،یاسیق ی . دلندهست یرقیاسیغ ی،کنون

 اییجاهنت ،مقادمات صاادق از یستکه ممتنع ن ستا یلیدل  ،یرقیاسیغ ی دل ین،بنابرا ،(Cook, 2009: 81دهد )

 ینآفرتنهاا احتماال یرقیاسایغ یا دال یولا ،ندهسات بخشیقاین یاسیق ی سخن، دال یگرکابب به دست دهد. به د

هام  یا . اساتقرا )کاه تمثیستمنحصر در آن ن یاسیق ی ست؛ اگرچه دلا یاسیق یلیدل  ،ییارسطو یاس. قندباشمی

اساتنتاج  یاا ربایییهو فرض یستمنحصر در آن ن یزن یرقیاسیغ ی اگرچه دل ست؛ا یرقیاسیغ یلی( دلگرددیبدان بازم

 .گیرددربرمیهم را  یینتب ینبهتر

 رباییفرضیه. 1

رس  ) چارلز از  یکایکاه  اسات  یکااییآمر ییگراسما  گاذاریانسلام و بن ۀفلسف یشگاماناز پ (1210-1302سندرز پ 

 ۀ، در کنار دو گونا ُربایییهفرض یا  سازییهاز استدالل، به نام فرض یسوم ۀگون ینررح و تدو ،گذارشاثر یآوردهادست

رس در ا هایتهو نوش هایشهو استقرا است. اند یاسق ۀشدشناخته رو، در  ینتکام  اسات. از هماو روباه یااپو ،بااره ینپ 

. دهادیدسات مساوم  اساتدالل به ۀگونا یناز ا یمتفاوت و متکامل هاییبندو صورت هایفتوص ها،یگذارآثارش نام

با سناوان وی  گفتارسدر در شود،یبدان استناد م بیشترکه  ربایی،یهاو از فرض یفاتتوص ینترو واضح ینتراز کام  یکی

 :گویدیفتار مگدرس یندر ا یسرضه شده است. و 1240به سال  «ربایییهو فرض ییگراسم »

 یافتههدانان در کرده باشم، منطق یبنداستنتاج رده یکعنوان را به ربایییهبار فرض یننخست یکه من برااز آن تریشپ بسیار

 یعنهی. باشهدمی یه مشروط بهه شهرو  ستا ربایییههمان فرض یقا  ه که دق گریینتب یۀفرض یکبودند که عمل انتخاب 

 یهینرا تب ههاآناز  یبرخه یها  ههاتیفرض شود واقع کهینته شود مگر ایرفپذ تواندینم یه،رضف یک ۀمنزلبه یحت یه،فرض

 است: ینشکل از استنتاج چن ینا یه،پا ین. بر اکندیم

 مشاهده شده است؛ C یبعج واقعیت

 .بودیم یعاد یامر  C بود،یصادق م Aاگر  ولی

 .(Pierce, 1931-1958, 5:189) صادق است A یمهست که گمان کن یلیدل رو،ینا از
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 :آیدیمهم به دست م ۀپنج نکت یفتوص ینا از

رس تصر .1 کاه از  یترممتقاد هاییبنداز صاورت یکای. او در ساتا یریقینیغ ربایییهفرض یجۀکه نت کندیم یحپ 

« حادس معقاول یا  ۀمثاببه یااحتمال،  ی  ۀمنزلبه»استدالل را آشکارا  ینا یجۀنت یزبه دست داده است ن ربایییهفرض

(Pierce, 1931-1958, 2:623)  و احتماال صادق  ّیتصرفًا معقول دهدیفرام یابییهآنچه فرض ین. بنابراکندیم یتلّق

A و بالفع   آن.  یاست، نه صدق قطع 

 یراز د؛شمار آیبه یرقیاسیغ یلیدل ۀمنزلخارج شود و به یاسیق ی از شمول دال ربایییهکه فرض آیدیالزم م یناز ا. 9

 .ندهست آفرینیتو قطع آوریقین یف،تعر یۀبر پا یاسی،ق ی دال یم،که در آغاز گفتچنان

 یدر وضاع تاال یراز ؛یستن یدارد، وضع تال یبا وضع تال یریگاگرچه شباهت چشم ربایییهاساس، فرض ینبر ا .0

A سات،ا یرقیاسایغ یا دل یا که  ،رباییهیدر فرض یول شود،یسرضه م یاسیق ی دل ی  یجۀیقینی  سنوان نتبهA   فقا

باا  یرقیاسایغ یا دال یاابیکاه ارز دهادینشاان م وتتفاا ین. اشودینهاده م یشمحتم  و معقول پ فرض ی سنوان به

 .ستا یشناختروش ییخود، خطا یاسی،ق یارهایمع

0 .A  خواه  یینتب یدۀپد تواندیکه م است گریینتب یۀفرض ی C دهد. یحرا توض 

رس5  یاان:انتخاب از میدپرسا باید ی. ولداندیم «گریینتب یۀفرض ی سم  انتخاب »همان  یقاً را دق ربایییهفرض . پ 

دو مقاام  ینا ی از تفک یلرزان یکورسو شده باشند. اگرچه یدتول ینهگز ینچند یدانتخاب، با ازیشالبد پ یزهایی؟چه چ

رس د  داشته است. ینهزم یندر ا یافشف تیربص یگفت که و توانینم شود،یم یدهدر سبارت پ 

 ۀخوشا ۀهنگاام مطالعا یسای،سو  دانیزیا ، اخترفیکیتساو  یت . فارکنممطرح مای ربایییهفرض یبرا مثالی را

 یتر از آن است کاه باراکوچ  یارخوشه بس یندر ا یترؤقاب  یهاآنکه جرم و گرانش کهکش یافتدر یسوگ یکهکشان

 یبارا یگااه جارم و گارانش کاافوجود داشته باشاد، آن  ری تا ۀاگر ماد یباشد. ول یافداشتن  خوشه کنگه یوستهپهمبه

 گاریینتب اییهفرضا ۀمنزلرا به ی تار ۀهست که وجود ماد یلیدل رو،ین. از اشودیداشتن  خوشه فراهم منگه یوستهپهمبه

 .یممحتم  بشمار

شده، بادون مفاروض گارفتن اصالح یوتونی  ن ینامی . دستین اییدهپد ینچن یممکن برا یینتنها تب ی تار ۀماد اما
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 ین،. بناابراساتا یبندصاورتشاک  قاب  یندرست به هما یزبه دست دهد، که آن ن یبیرق یینتب تواندیم ی ،تار ۀماد

رس نسبت به فرض ربایییهفرض  نیااز ا یفهرسات یدتول یبرا یروش یچمعنا که ه ینبد ست؛ا یخنث ،یبرق یینی  تب هاییهپ 

 یما ا وضع تاال یردر قالب  ا به تعب هاآن یبندفهرست، تنها با صورت ینا یداز تولبلکه پ  دهد،یبه دست نم هایهفرض

رس نسبت به فرضا ربایییهفرض ین،. همچنسازدیرا آشکار م هاآن یینیکارکرد تب یرمغالطی،غ  یازبهتار ن یینای  تب هاییهپ 

رس بپرساکندیارا ه نم یینیتب یۀفرض ینانتخاب بهتر یابر یروش یچمعنا که ه یناست؛ بد یخنث  ،کاه بهان یم. اگر از پ 

  ربایانهیهفرضا یشنهادپ: »گویدیبلکه م کند،یبه ما سرضه نم اییشناسروش یچه ُرباید،یرا درم گریینتب یۀچگونه فرض

-Pierce, 1931)« یرخطاپاذ یتغاهب یرتیاز بص یاست، اگرچه ناش  یرت. کار  بصآیدیم یددر ما پد یاهمچون جرقه

ارس م ربایییهفرضاکه ند هست مسبوق نکته ینخود، به ا یصه،دو نق ینا .(5:181 ,1958  یزتماا یادشادهدو مقاام  یاانپ 

رس از سه کاست یۀنظر ین،. بنابراگذاردینم یروشن  :بردیمهم رنج م ی  پ 

 یینی؛تب یۀفرض ینو مقام انتخاب بهتر یبرق یینی  تب هاییهفرض یدمقام تول یانشّفاف م ی سدم تفک .1

 یب؛رق یینی  تب هاییهفرض یدتول ی  شناسندادن  روشدستبه .9

 .  یینیتب یۀفرض ینانتخاب بهتر ی  شناسندادن  روشدستهب .0

 یینتب ینبهتر استنتاج. 2
 یلبارتواشاکافد گ: ا ب ت( را یکوتاهپا ، باه یان)از ا «یینتب یناستنتاج بهتر»که تالش کرد تا مفهوم  یکس نخستین

ارس  یناام کاهآنیسناوان، ب ینکوتاه باا هما یادر مقاله 1295که به سال  ست،یکاییمعاصر آمر یلسوفهارمن ، ف از پ 
 :نویسدیو م انگاردیم یکسان ربایییهرا با فرض «ا ب ت» یاورد،ب

 ،«اییهاستنتاج فرضه» ،«سازییهفرض روش» ،«ربایییهفرض» یگرانمنطبق است بر آنچه د یبا  تقر  «یینتب ینبهتر  استنتاج»

معتقهدم  یهراز  ؛دهمیم یح. من اصطالح خودم را ترجاندیدهنام «ینظر  یاستقرا»و  ،«یحذف یاستقرا»، «روش حذف»

 .(Harman, 1965: 88-89) کندیم گیرییشپ یلاصطالحات بد ۀکنندالقائات گمراه یشتر  که از ب

 :گویدیو م رودیا ب ت م یفبالفاصله به سراغ تعر هارمن

 یهخواههد کهرد، بهر صهدق آن فرضه یهینشهاهد  را تب ّین،مع اییهکه فرض یتواقع یناستنتاج، از ا ینساختن ا ی  فرد
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، چندکندیاستدالل م کهه فهرد،  یاکنند، بهه گونهه یینشاهد را تب توانندیوجود خواهند داشت که م یهفرض ین. عموما 

بطهال  یبهیرق هاییهفرضه ینچن ۀقادر باشد تا هم یدموّجه باشد، با ایگیریجهینت ینکه در شکل دادن چنآن ازیشپ را ا 

شهاهد بهه دسهت  یبرا یبهتر  یینتب یگری،د یۀنسبت به هر فرض ّین،مع اییهمقدمه که فرض ینسان فرد، از ا ینکند. بد

 .(Harman, 1965: 89) صادق است ّینمع یۀکه آن فرض کندیرا استنتاج م یجهنت ینا دهد،یم

رس از فرض یف، در سنجش با تعر«ا ب ت»هارمن از  تعریف  یرگضاعف چشام یا قّوت بزرگ و  ی  ربایی،یهپ 

بهتار  یینای  تب یۀاز مقاام انتخااب فرضا یروشانرا به یابرق یینای  تب هاییهفرض یداست که مقام تول ینش اقوت ۀدارد. نقط

 یاا تریناه احتماال قاو شامارد،یبهتر م یۀفرض قرا صد «ا ب ت» یجۀاست که نت ینش اضعف ۀو نقط کند؛یم ی تفک

 .کنندیرا ضمانت نم یجهصدق نت یاسی،ق ی بر خالف دال یرقیاسی،غ ی که دال یمگفت یشترآن. پ یشتر  ب یت  معقول

کاه در قالاب دو  ساازدیم یاانرا نما یگارضاعف د ۀخود، دو نقط رود،یهارمن به شمار م یفقّوت تعر ۀنقط آنچه

پرساش  ینهارمن نه تنها به ا ؟یستچ یینیتب هاییهفرض یدتول یشناسروش کهین. نخست اشوندمطرح میپرسش مهم 

 یاا یاارچاه مع یاۀبهتار بار پا یینی  تب یۀانتخاب فرض کهینهم ندارد. دوم ا یبلکه اصاًل بدان التفات دهد،ینم یپاسخ یچه

پرساش دوم  یانباه ا . هاارمن،یساتچ یینتب ینهترانتخاب ب یشناسسخن، روش یگربه د ؟گیردیصورت م یارهاییمع

 :نویسدی. او مدهدیبه آن نم یقیپاسخ دق یول ،ه داشتهتوج

 اییهبهتر از فرض یکاف ۀبه انداز  یهفرض یکقضاوت کند که  تواندیفرد چگونه م کهینا ۀوجود دارد دربار  یامسئله البته،

تر اسهت، کهدام سهاده یهاستوار خواهد بود کهه کهدام فرضه ینا مانند یبر مالحظات یقضاوت یناست. قاعدتا  چن یگرد

 ۀانکار کنم کهه دربهار  خواهمی. من نمهاآناست، و جز   یکمتر تصّنع مکدا کند،یم یینتب یشترتر است، کدام بمعقول

 م گفتواهمسئله نخ ینا ۀدربار  یشتریب یزچ یچحال، ه ینمالحظات مسئله وجود دارد؛ با ا ینا یقدق یتماه یحتوض

(Harman, 1965: 89). 

 هبالقو یینتب ینترابجذ استنتاج. 3

در  یکتااب نسابتًا مفّصال 1221و او در  یافتبس  و توسعه   یپتونل یتربه دست پ «ا ب ت» ۀهارمن، بحث دربار ازپ 

 مان،اییناهزم پ یها و باورهاداده یرشپذ باما » :شودیم یفتعر ینچن «ا ب ت»کتاب،  ینباب منتشر کرد.  در ا ینا
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را  ینبهتر یمآور یدها پدآن داده یبرا توانیمیکه م یبیرق هاییینتب یاناگر صادق باشد، از م که کنیمیرا استنتاج م یزیچ

 .(Lipton, 2004: 58) «دهدیبه دست م

رس همساز، و با تعر ربایییهبا فرض یفتعر این  یحرفا ین،همسان اسات. بناابرا یشکماب «ا ب ت»هارمن از  یفپ 

 «ا ب ت»کاه از رهگاذر  یینایناو   تب ۀبلکه در شرح او دربار شود،ینم یاننما یفتعر ینگفتن دارد در ا یبرا یپتونکه ل

محتما   هاییینو تب سوی بالفع  و بالقّوه ، از  هاییینان تبینهادن م یزبا تما یپتون. لگرددیآشکار م ،شودیبازجسته م

 .کندیم یرتفس«  بالقّوه یین  تب ینتراباستنتاج جذ»را به  «ا ب ت» یگرسو،از د و جذاب

 یعنایاسات؛   «یینایو تب یاساتنتاج ی  گروواقع»همانا  یپتونل فرضیش، پ«ا ب ت» ی( برای)مدل ییالگو ۀارا  در

 ینند؛ بادهساتمحور صدق یاما معطوف به صدق،  ی  واقع یها)الف( هدف استنتاج صدق است، )ب( استنتاج کهینا

صاادق  یبااً تقر یااصاادق  یادبالفع  باشاد، با یینیه تبکینا یو )ج( برا برند،یهدف م ینا یعنا که سمومًا ما را به سوم

 یبااً تقر یااکاه در واقاع صاادق،  یینایسبارت است از تب یدهپد ی بالفع   یینتب ین،بنابرا (Lipton, 2004: 57) .باشد

 «لفعا با یاینتب» توانادیم «یاینتب»مراد از  یاآ بریم،یکار مرا به «یینبت یناستنتاج بهتر» یرتعب یصادق است. حال، وقت

 یبالفعا  الگوسااز هااییینتب یااناز م یاینتب یناساتنتاج بهتار ۀمثابرا به« ا ب ت» توانیمیم یاسخن، آ یگرباشد؟ به د

 :ی به سه دل ست؛یمنف یپتونپاسخ ل یم؟کن

 ۀچاون هما یم،خاوب هسات یلایدر مقاام اساتنتاج خ یید کاه گاوما را چنان جلاوه خواهاد دا ییالگو ینچن» .1

کاذب  یما گااه»است و  یرخطاپذ« ا ب ت»که  ستیدر حال ینا (Ibid« ).ما را صادق جلوه خواهد داد یهااستنتاج

   .(Ibid) «کنیمیرا به نحو معقول استنتاج م

سباارت از آنجاکاه  یاراز؛ (Ibid) «یاردر بگدر نظا ینقشا یبرق هاییینتب یدر استنتاج برا تواندیالگو نم ینا» .9

 تاوانیمی. ماا نمنااممکن اسات یبالفع ، امر هاییینتب یاناز م یینتب یناستنتاج بهتر ،معناستیب« بالفع  هاییینتب»

 تواننادینمهماه  یننوسًا ناسازگارند و بنابرا هایبرق ینا»چون  ،باشندصادق  یکه همگ یمداشته باش یبرق یینتب ینچند

 .(Lipton, 2004: 57« )ادق باشندص

و پرساش را دوبااره در لبااس پاساخ سرضاه  افکنادیما را باه دام مصاادره م ییالگو ینچن کهینا تراز همه مهم .0
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باه ماا  یادشده ی. حال الگویستچ X یدۀدرست پد یینتب دانیمیکه نم زنیمیم «ا ب ت»دست به  ی. ما هنگامکندیم

درسات اسات،  یاینتب ینرا، کاه بهتار C اناد،یدهپد یندرست  ا هاییین، که تبC، و A ،B یانم که ا مثاًل ا از گویدیم

 ین،دوم گفته شد، اصاًل درست نخواهند بود. بناابرا ی که در دل، چنانBو  Aباشد،  Xدرست   یینتب C. اما اگر ینیدبرگز

C درست   یینبلکه تنها تب ین،نه تنها بهترX درسات   یینکه تب یمالگو بپرس یناست. اکنون اگر از اX  را چگوناه کشاف

کاه از را  یتا راها کنیمیما تالش م» یپتون،! به قول لیدرا کشف کن Xدرست   یینراه که تنها تب ینخواهد گفت از ا یم،کن

جاا ه آنبا یدنرسا یکه بارا کندیبالفع  ما را ملزم م یینتب یناستنتاج بهتر یول یم،کن یفتوص پیماییمیم یجهشاهد تا نت

 .(Lipton, 2004: 58) «یستکارآمد ن یشناختالگو به لحاظ معرفت ین. ایمباش یدهرس اجبه آن تریشپ

 «ا ب ت»نهاده شاود، و  یزبالقوه تما یینبالفع  و تب یینتب یانکه م بیندیم ینرا در ا یادشدهحّ  مشکالت راه لیپتون

و  یام،آور یادباالقوه را پد هاایییناز تب یابر ماست که برکاه»اساس،  ینا گردد. بر ی بالقوه تأو یین  تب ینبه استنتاج بهتر

باه چاه  یقااً سان که مناساب  ا ب ت باشاد، دق، آن«بالقوه یینتب»(. اما Ibid) «یمکن اجبالقوه را از آن استنت یینتب ینبهتر

 :Lipton, 2004« )رگ سااختچاه انادازه باز یادبرکه را با ینا»پرسش وابسته به آن است که  ینمعناست؟ پاسخ به ا

 یا ( منطقًا ساازگار، و هاآن مۀه یباً تقر یامشاهدات ما ) ۀکه با هم ستا یینیهر تب»بالقوه  یینگفت که تب توانیم .(59

بازرگ  یاربالقوه بس هاییینتب ۀکه برک شودیموجب م یفتعر ینا یول (Ibid« ).باشد مربوط هاییدهممکن  از پد یینتب

 یپتاونرو، ل ین. از همایارددر برگ« نخواهاد گرفات یکا  جاّد  یچکه هرا  یهاآننابخرد هاییینقسام  تبا ۀهم»شود و 

 یا  یبارا یجاّد  یزنده اناد: نامزدهاا هایینهبالقوه فق  گز هاییینتب»آن  یۀکه بر پا دهدیم ستبه د یگرید یفتعر

 .(Ibid« )بالفع  یینتب

 یاناز م یصاف ین. اگیردیم فرضیشرا پ  «یمعرفت یصاف» ی  یپتون،ل یردوم، به تعب یفاست که تعر ینمهم ا نکتۀ

 یصااف یرا بارا یناهحاال، زم ین. در سکندیم یهرا تصف یهو بق دهدیزنده را سبور م هاییینممکن تنها تب هاییینتب ۀهم

از اساتنتاج  یارتقر یانان، اسا ینباد. »گزینادیرا برم ینبهتار ،زنده یهایینتب یانکه از م سازدیآماده م یگرید ی  معرفت

را<  ین>بهتار هااآن یاانکه از م یو دوم گزیند،یمعقول را برم یکه نامزدها یکی شود،یم یشام  دو صاف یینتب ینبهتر

 .(Lipton, 2004: 59) «کندیانتخاب م



 1041بهار و تابستان ، سیزدهم ۀشمار ،هفتم سال

  
 

 03 

به )باشد « بالقوه یینتب» یدبا «یینتب»مراد از  بریم،یرا به کار م «یینتب یناستنتاج بهتر» یروشن شد که وقت جاینا تا

 یباه معناا توانادیم «یاینتب ینبهتار»کاه  گویادیم یپتونباشد؟ ل یدچه با «ینبهتر». اّما منظور از (که گذشت ییمعنا

هام  ّیت،احتماال و جاّذاب یار  که دو مع دهدیم یحباشد. او توض  «یینتب ترینابجذ» یبه معنا یا  «یینتب ینترمحتم »

نااظر باه  تیابجذ کهیاحتمال ناظر به صدق است، درحال ی،داق، تفاوت دارند. به لحاظ مفهومدر مفهوم و هم در مص

 ابانادازه ا جاذ هماانواحد هم محتم  و هام ا باه  یینتب ی اگرچه ممکن است که  ی،فهم است. به لحاظ مصداق

هم وجود دارند که اگرچاه  هایینییو تب یستنداب نند، جذباشمی هستند که اگرچه محتم  هایییینحال، تب ین، با اباشد

 یاکچرا مصرف تر»است که در پاسخ به پرسش   ینا زندیم یلاو یبرا یپتونکه ل ی. مثالیستندمحتم  نیت دارند، جذاب

 تورئه است. هاییتئور ی،دوم یو مثال او برا«. آورش!خواب نیروهایت به سل»گفته شود: « آور است؟خواب

اساتنتاج »باه  یادرا با «ا ب ت»کاه  آیدیم یدپرسش پد ینمعلوم شد، ا تیابمال و جذاحت یارکه تفاوت دو مع حال

نخسات، و قباول  یناۀرّد گز یپتاونپاسخ ل .کرد ی تأو «بالقوه یینتب ینتراستنتاج جّذاب»به  یا« بالقوه یینتب ینترمحتم 

، در ُبن و از آغاز، اساتنتاج «ا ب ت»ا از انتظار م یراز ؛است صادرهمستلزم م ،نخست ینۀدوم است. به نظر او، گز ینۀگز

. یمرا بازشناس یینتب ینترمحتم  ییهاچه نشانه یۀو بر پا یاست که با چه اصول یناما پرسش ا ،است یینتب ینترمحتم 

 داّل  یهاپاسخ داده شده است: با اصول و نشاانه ییگو یین،تب ینتراستنتاج محتم  یاگر پاسخ داده شود: بر اساس الگو

 :  نویسدیاو م یینتب ینتربر محتم 

اسهتنتاج  یالگهو یهک. مها دههدیسهوق م  گهویییهودهب یرا به سهو یینتب ین< احتمال، استنتاج بهتر یار>مع گزینش

یمیکار مرا به یکند چه اصول یفکه توص خواهیمیم ییاستقرا  یگهریتر از دمحتمل ،استنتاج یککه  یمکن یتا داور  بر

مان سهخن، مها از شهرح یگر. به دیستسودبخش ن ،کنیمیم جرا استنتا یینتب ینتر محتمل کهینن  اگفت یناست، بنابرا

 یتکهه مها را ههدا یهلدل یهکدر  هایییژگیو  عنییاحتمال را به دست دهد،  یها تا نشانه خواهیمیدر باب استنتاج م

 مصهادرهها را مسهئله ینا یینتب ینتر اج محتملاستنت ی. الگوسازندیرا محتمل م یجهها نتکه مقدمه ییمتا بگو  کنندیم

 .(Lipton, 2004: 60) کندیم

معقاول  یبلکه پاسخ دهد،یرخ نم یامصادره یچنه تنها ه یم،پاسخ ده تیابجذ یۀها را بر پامسئله یناگر هم اکنون
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 یانپاسخ ا شناسیم،یرا بازم ینیتب ینترمحتم  ییهاچه نشانه یۀو بر پا یاگر بپرسند که با چه اصول یراز ؛شودیسرضه م

فهام را فاراهم  ینترکه، در صورت صدق، ژرف یینیتب» یرا. زیینتب ترینابذبر ج دال یهاخواهد بود: با اصول و نشانه

 .(Lipton, 2004: 61« )احتمال صدق را دارد یشترینکه ب ستا یینیتب ،خواهد کرد

 ینتراباساتنتاج جاذ ،یمه قرار دهمورد توج یدکه ما با یینتب ینبهتراز استنتاج  یریتقر ینبنابرا»که  گویدیم لیپتون

 یاسات کاه سااختار یاندارد، ا ّیاتبحاث ماا اهّم  یکه برا یر،تقر ینا هاییژگیاز و یکی (Ibid« ).بالقوه است یینتب

کاه چنان .(Ibid:149) «کنادیم یزمتماا یهرا از انتخاب فرضا فرضیه یدکه تول یساختار» نهد،یم یشرا پ یادومرحله

 :  گویدیم یپتونل

یمیم یمکه با آن تصم ینگرش، سازوکار  ینا یۀپا بر ممکن اسهتنتاج شهود دو مرحلهه  علت یناز چند یککه کدام  گیر

ه قهرار ممکهن را مهورد توجه یهاتاز عل یاست که ما تنها شمار اندک ینا اشیجهکه نت باشدمی یدروند تول یدارد. اّول

 .(Ibid) است دهزن یآن نامزدها یانانتخاب از م روند یدوم دهیم؛یم

. باه نظار ماا، یستانتخاب چ ۀمرحل یشناسو روش ید،تول ۀمرحل یشناساست که روش ینا مهم یارپرسش بس اما

. اماا دهنادیباه دسات م یینیتب هاییهفرض یدتول یاکشف  یبرا ییهاهستند که روش «ا ب ت»از سنخ  ید،َدَوران و ترد

ها معمواًل در بساتر اساتدالل روش ینجا که اد و از آننتیسها چروش ینکه ا یمبدان یدسا، نخست، بامد ینااثبات  یبرا

 .یماستدالل را مرور کن قسم از ینا یدنخست، بگذار اند،شدهسرضه  یلیتمث

 یلیتمث استدالل. 4

( بار Aه نشاان داده شاود اکبار )وجود دارد کا یهنگام ی تمث گویدیم 90، فص  9نخست، دفتر  ی در آناکاو ارسطو

معلاوم باشاد  یدحال، با ینو در س است یه( شبΓ( که به اصغر )Δ)مانند  یحّد  یلۀوسبه یول شود،ی( حم  مBاوس  )

روشن اسات کاه  یز(. ن86b38-41) شودی( حم  مΔبه اصغر ) یه( بر حّد شبA(، و اکبر )Γ( بر اصغر )Bکه اوس  )

. شاودیحما  م یزن Δبر  Bمعلوم باشد که  یداست؛ پ  با B یعنیول مشترک آن دو، همانا محم Γبه  Δوجه شباهت 

 را در نظر دارد: یساختار یناساس، ارسطو چن ینبر ا
1 (1 )Γ ،B  .مقدمه است 
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9 
0 
9 ،0 
1 ،9 ،0 

(9 )Δ ،B .است 
(0 )Δ ،A .است 
(0 )B ،A .است 
(5 )Γ ،A .است 

 مقدمه
 مقدمه

 (0( و )9از )
 1(0( و )1از )

 کرد: یبندصورت ینچن توانیم یزرا ن (1a69-11مثال او ) و
1 
9 
0 
9 ،0 
1 ،9 ،0 

 ( جنگ آتنیان با ثباییان، جنگ با همسایه است.1)
 ( جنگ ثباییان با فوکیسیان، جنگ با همسایه است.9)
 ( جنگ ثباییان با فوکیسیان، بد است.0)
 ( جنگ با همسایه، بد است.0)
 ان، بد است.( جنگ آتنیان با ثبایی5)

 مقدمه
 مقدمه
 مقدمه

 (0( و )9از )
 (0( و )1از )

 یکارده اسات. بارا یبندکرده باشد، صاورت یفرا تعر ی که تمثآن ازیشآنچه گفته شد آشکار است که ارسطو ب از

 :ییمبازگو ینباال را چن ی  روند استدالل یاییدب یف،تعر ی دادن  دستبه
Γ در اّتصاف به ،B همانند ،Δ .است 
Δ به سبب اّتصاف به ،B وصف ،A پذیرد.را می 
Γ  نیز، به سبب اّتصاف بهB ، وصفA پذیرد.را می 

 بازنوشت: ینچن توانیاساس، مثال ارسطو را هم م ینا بر
                                                 

(، در واقع، ی  استقرای ناقص مبتنی بر 0( و )9( از )0ست و، بنابراین، استنتاج )ی  حّد شخصی Δ. باید توّجه کرد که در این ساختار، 1
رود، حتی اگر از راه گوید که تمثی  به همین شیوۀ یادشده پیش میاز توصیف باال میویژه که ارسطو بالفاصله پ مشاهدۀ ی  فرد است؛ به

 مثاًل، داشته باشیم: (؛ یعنی حتی اگر،69a12شود )چندین حدِّ شبیه به اصغر این باور ایجاد شود که اکبر بر اوس  حم  می
1 
9 
0 
9 ،0 
1 ،9 ،0 

(1 )Γ ،B  .است 
(9 )Δ،E،Z،H ...و ،B .است 
(0 )Δ،E،Z،H ...و ،A .است 
(0 )B ،A .است 
(5 )Γ ،A .است 

 مقدمه
 مقدمه
 مقدمه

 (0( و )9از )
 (0( و )1از )

رس معتقد است که ارسطو تمثی  را   (. CP 7.249داند )می« تغییرشک  استقرا»از همین روی، پ 
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 که جنگ با همسایه است، همانند جنگ ثباییان با فوکیسیان است.جنگ آتنیان با ثباییان، در این

 ن جنگ با همسایه است، بد است.جنگ ثباییان با فوکیسیان، چو

 جنگ آتنیان با ثباییان نیز، چون جنگ با همسایه است، بد است.

باه سابب  یگاری،از دو همانناد باه د یکایکرد: انتقال حکام   یفتعر ین( را چنی)همانندساز ی تمث توانیم اکنون

 ار است:استو یهبر چهار پا ی گفت که تمث توانیم ین،آن دو. و، بنابرا یانم یهمانند
 .«ییانبا ثبا یانجنگ آتن»همچون  شود،یهمانند م یگرید یزکه به چ یزیماننده )ممثَّ (: چ .1
 .«یسیانبا فوک ییانجنگ ثبا»همچون  شود،یکه ماننده به آن همانند م یزیبه(: چمانسته )ممثَّ    .9
 .«یهجنگ با همسا»ون همچ شود،یآن به مانسته همانند م یۀکه ماننده بر پا یزی(: چی )وجه تمث یمانرو .0
 .«یبد»همچون  یابد،یاز مانسته به ماننده انتقال م یهمانندساز یۀکه بر پا یحکم: صفت .0

مسااتق  از ارسااطو،  کننااد،یگاازارش م یخینکااه شااچنان ینا،سااو ابن یفاااراب ۀزماناا یهااان  را متکلمااان و فق تمثیاا 

؛ 135 :1 ،1043 ی،)فااراب انادنامیدهیم «یااسق»و  «یاباستدالل به شاهد بار غا» یب،ترتو آن را، به اندشناختهیبازم

از اصاطالحات  یب،ترتسه رکان نخسات، باه ین تفاوت اصطالح، متکلمان برایهم یۀ(. بر پا901: 1، 1020 ینا،سابن

 انادکردهاساتفاده « سلات»، و «اصا »، «فار »از اصاطالحات  یهاانو فق« جاامع» یاا« معنا»، و «شاهد» ،«یبغا»

 (50و  09: 1025 یمی،؛ سظ994: 1229، یگران؛ جبر و د909: 1، 1030ی،)روس

 

  

 

 

ت سلا یااباشاد،  یو اگار ثباوت اسات یثبوت یایسلب یاو اگر داشته باشد،  دارد یاجامع ندارد  یا یبه حصر سقل تمثی 

هام  ت حکم است هم در اصا  وسل یات حکم است تنها در اص  سل یات حکم باشد، و اگر سل هست یا یستحکم ن

 :اشدوجود داشته ب تواندیم ی پنج قسم تمث ین،در فر . بنابرا

 که جنگ با همسایه است، همانند جنگ ثباییان با فوکیسیان است.جنگ آتنیان با ثباییان، در این
 جنگ ثباییان با فوکیسیان، چون جنگ با همسایه است، بد است.
 جنگ آتنیان با ثباییان نیز، چون جنگ با همسایه است، بد است.

 شاهد / اص  معنا / جامع/ سّلت ب/فر غای

 حکم
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 ؛جامعیب ی تمث .1

 ؛یجامع سلب یدارا ی تمث .9

 ؛یستحکم ن سلتکه  یجامع ثبوت یدارا ی تمث .0

 ؛حکم است تنها در اص  سلتکه  یجامع ثبوت یدارا ی تمث .0

 حکم است هم در اص  و هم در فر . سلتکه  یجامع ثبوت یدارا ی تمث .5

اسات و باه آن  یااسکرد. قسم پنجم به قّوت ق یبندرده توانیم ترینیبه قو ترینیفاساس، از ضع ینبر هم را ها تمثی

 یچهاارم یا تمث ینو پرکااربردتر ترینیقاو یم،قسام کاه بگاذر ینباشد. از ا بخشیقین تواندیم رو یناز هم گردد؛یبازم

 ،کاه جاامع کننادیچگوناه ثابات م یا ،قسام از تمث یاندر ا انیهو فق مانکلاست که مت ینا یاست. اکنون پرسش محور

رارد » یهاان،مان، از متکلمان و فقراه نخست را متقد ؛راه از رریق گویندیت حکم است. منابع باواسطه به ما مسل یراستبه

 .اندخوانده «یدترد»شان و متأخران  « م و َسْبریتقس» یشانو راه دوم را متقدمان  ا اندیدهنام «َدَوران» و متأخران  « و سک 

 َدَوران  یاو عکس،  طرد. 4-1

راارد اسات کاه وجاود بادون حکام را رارد کناد و پا  بزناد.  یو جامع در صورت «زدنپ » یعنیدر لغت  «ررد»

موجاود  یازهرگاه جاامع موجاود باشاد، حکام ن»گفت:  توانیم یموجب  کل ی  شرر ۀگزار ی در قالب  صورت،یندرا

هرگاه حکم موجود باشاد، جاامع : »ییمم و بگوینحو صادق بر خودش سک  کنگزاره را به ینا یمبتوان اکنون اگر«. است

اگر و تنها »گفت:  توانیم یدوشرر یادر قالب گزاره یعنیگاه جامع و حکم متالزم خواهند بود؛ ، آن«موجود است یزن

اگر و تنها اگر جامع موجود نباشد، حکم موجاود » :آیدی، که از آن الزم م«موجود است ،اگر جامع موجود باشد، حکم

 .(005: 1039 ی،؛ روس95: 1034 ینا،س)ابن «یستن

، «مادار»چرخناده، و  یمعنا، باه«دا ار» همچناینچرخش اسات.  یمعناکه روشن است، به ، چنان«َدَوران» واژۀ

رد  چرخانکهن هاییابند. در آسهست آن ۀخانوادهم ۀمحور، دو واژ یاچرخشگاه  یمعنابه وجود داشات کاه  ی، سنگ  گ 

قارار داشات کاه سانگ  اییلاه( مشاک  ایرهمانند )د دو سنگ  َپرهون ینو در مرکز ا چرخیدیسنگ ثابت م ی  یبر رو

سانگ  وجاود داشات، یلاهباود. اگار آن م« مادار» ،یلهو آن م« دا ر»،سنگ  چرخان  ین. اچرخیدیچرخان بر گرد آن م
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 یازن یهااناز متکلمان و فق یاپاره سان،ینهمبچرخد. به توانستیو نم آمدیم یرونب یز جابچرخد، وگرنه ا توانستیم

ش معادوم موجاود و باا سادم ،یرا با وجود وصاف یمعنا که حکم ینبه ا دیدند،یم یرا دا ر بر مدار وصف یهرگاه حکم

اگار َخمار  ی،شارس ی دال یۀبرپا که ندگفتینمونه، آنان م یحکم است. برا ینت اسل ،که آن وصف گفتندیم یافتند،یم

ت سلا یورآیکاه از نظار شاار  مسات کردنادیحکم م ی،رو یناز هم چنین نیست.حرام است، وگرنه  ،باشد آوریمست

 .(150-159: 1024 یمی،حرمت خمر است )سظ

جاامع و  نیااجاامع و حکام اسات و تاالزم و دوران م یاانتالزم و َدَوران م ۀدهندررد و سک  نشان کهینا حاص 

 حکم است. یجامع برا یتسل ۀدهندنشان یهان،حکم، از نظر متکلمان و فق

 یدترد یاو َسبر،  تقسیم. 4-2

حکام را از دو راه  یجامع برا تی( سلیهانمتکّلمان و فق یعنیجدل ) که اصحاب گویدیم حکمة اإلشراقدر  سهروردی

 راه دوم یساهروردباه بیاان . (گذشت شرحشکه ) َوران نام دارددَ  یاررد و سک   هاآن ین  که نخست رسانند،یبه اثبات م

. شامرندیرا برم شااهد یااصفات اص   یعنیتوافق است،  وردکه وجود حکم در آن م یزیصفات چ یشانآن است که ا

بحاث(  یهااکم ررفدسات یااهماه ) یعنیمورد توافق است؛ « خانه»بر « حدوث»صدق  یر،ز ی نمونه، در تمث یبرا

 «.حادث است ،خانه»که  دپذیرنیم
 جهان مرّکب است، همچون خانه.

 خانه حادث است.
 جهان حادث است.

( 0( ممکان اسات؛ )9( مرّکب است؛ )1) :که خانه گویندیو م شمرندیدر گام نخست، صفات خانه را برم حال،

اصا  اسات؛  درت وجاود حکام سلا ،صفات یناز ا یکیکه تنها  کنندیسا مجسم است. سپ  اد( 0جوهر است؛ و )

را  هااآن تاوانیکه م کنند،یاثبات م یوهش وسا را به داد یناست. و ا« خانه»بر « حدوث»ت صدق سل« ترّکب»مثاًل تنها 

 قلمداد کرد. «یدترد» یا« و سبر یمتقس»از روش  یردو تقر

 اّول تقریر. 4-2-1
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در صافات « امکاان»کاه چنان یست؛کم نت حسل یگر،د یدر جا یگر،از صفات د ی  یچکه ه گویندیم یرتقر ینا در

بلکاه  باشاند،نمیحاادث  ،ندهست ممکن –متکلمان  یناز نظر ا - کهینصفات خدا با ا یراز؛ یستت حدوث نسل ،خدا

جاوهر  -متکلماان  یناز نظر ا - کهینا بابات خدا  یراز ؛یستت حدوث نسل ،در بات خدا یزن «یتجوهر»و  اند؛یمقد

از نظار  - کاهینه باا اماد یراز ؛یستت حدوث نسل ،هدر ماد یزن «یتجسم»؛ و باشدمی یمقدبلکه  یستحادث ن ،است

 :یابدیگسترش م ینچن یادشدهسان، مثال  ین. بدباشدمی یمبلکه قد ،یستحادث ن ،جسم است -متکلمان  ینا

 است، همچون خانه. جهان مرّکب
 است. حادث ،خانه
 ، یا جوهریت، یا جسمیت.حدوث خانه یا ترّکب است، یا امکان سّلت
 نیستند. ولی حادث ،اندنیست، چون صفات خدا ممکن امکان ،حدوث خانه سّلت
 نیست. ولی حادث ،است خدا جوهر جوهریت نیست، چون بات ،حدوث خانه سّلت
 نیست. ولی حادث ،جسمیت نیست، چون ماّده جسم است ،حدوث خانه سّلت
 ترّکب است. ،حدوث خانه سّلت

 است. جهان حادث

 دوم تقریر. 4-2-2

و بادون اوصااف  مساتق  روربه یگر،د ینهاده شده است، در جا یشحکم پ سلت ۀمثابکه به یآن صفت گویندیم یرتقر ینا در

کاه اگرچاه مرکاب و حاادث اسات،  کنندیم یداپ -اگر وجود داشته باشد  -را  یزیچ سنوان مثال. بهحکم است یمقتض یگر،د

 :آیدیاز آب درم ینچن یادشدهسان، مثال  ینبد (00 :1034 ی،)سهرورد .یستن ممکن و جوهر و جسم یول
 است، همچون خانه. مرّکب ،انجه

 است. حادث ،خانه
 ، یا جوهریت، یا جسمیت.حدوث خانه یا ترّکب است، یا امکان سّلت
 و جسم نیست. و جوهر است، ولی ممکن و حادث مرّکب Xترّکب است، چون  ،حدوث خانه سّلت
 است. حادث ،جهان
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

. «یادترد» یشاانو متاأخران  ا انادیدهنام« و َساْبر یمتقسا» یهاانروش را متقدمان  از متکلماان و فق ینا یردو تقر هر

هام « سابر. »در اصطالح منطق اسات «یفصل یبترک»و « انفصال»در اصطالح فقه و کالم همان  «یدترد»و  «یمتقس»

حکام باه صاورت  ی  که در آن سل  احتماال اندچنین نامیده یرو ینروش را از ا ینو کام . ا یقدق یبررس یعنیدر لغت 

 نه. یاحکم باشند  سلت توانندیم یراستبه یاکه آ گیرندیقرار م یو سپ  مورد بررس شوندیم بیانمنفص   یاگزاره

 یینتب ینبهتر یهااستنتاج ۀمثاببه یدو ترد َدَوران. 5

( مقاام 9)  ؛باالقوه یینی  تب هاییهفرض ید( مقام تول1نهاد: ) یزدو مقام تما یانم یدبا «ا ب ت» یا ربایییهکه در فرض دیدیم

مسالمان،  یهاانمان و فقما، متکل نظربه  یست؟دو مقام چ یناز ا ی هر  یشناسبالقوه. روش یینتب ینترابانتخاب جذ

 یانا ی اند که ضمن تفکداشته «ا ب ت»از  دیدهاییید،پیشَدَوران و ترد هایروش یاحششم ھ. ق. با رر ۀسد ازیشپ

گااه آن یم،بادان یدهپد ی  سلتکشف  یرا به معنا ییناند. اگر تبه کردهمقام نخست توج یشناسبه روش یژهودو مقام، به

 یادتول یبرا ییهاواقع، روش رد دهند،یبه دست م یدهپد ی  ی  کشف سل  احتمال یبرا ییهاروش یدچون َدَوران و ترد

 ارا ه خواهند کرد.  یزن گریینتب هاییهفرض

جا که هر از آن یاست، ول تیررد و سک ، نشانگر مالزمت است و مالزمت اسم از سل یااست که َدَوران،  درست

 یشاترب یادهپد ی  یهامالزم یاندر م سلت مالزم  معلول خود است ا اگرچه، نه بر سک  ا باز هم احتمال کشف یسلت

 یسنوان سلا  احتماالهاا را باهاز مالزم یفهرست تواندیم َدَوران ین،. بنابراهاستیرمالزمغ یاناز احتمال کشف آن در م

 کند. یدرا تول گریینتب هایییهراه فرض یننهد، و از ا یشپ

را  یابسج یادۀپد یانا یگار،د یاریمانند بسا یوتن،ران است. نکارکرد َدَو  ینا یحتوض یبرا یجزر و مّد مثال خوب پدیدۀ

که اگار فارض شاود  یشیده. سپ ، با خود اندرودیم یینروز باال و پادر رول شبانه یاهامشاهده کرده است که سطح آب در

 یلایدل ،ین. بناابراشاودیم یاینتب یادشاده یابسج یادۀپد کشد،یم یشخو یها را به سویاگرانش خود آب در یرویماه با ن

 یا دل یا  یان. اکشدیم یشخو یرا به سو یاهاگرانش آب در یرویکه ماه با ن گریینتب یۀفرض ینهست بر احتمال صدق ا

رس، که هارمن و ل یبنداست، مطابق با صورت ربایانهیهفرض باا چاه  یاوتنبهن ن یآن توافق دارند. ول اهم المحاله ب یپتونپ 

رارد و سکا . او مشااهده  یااَدَوران  یاقاست که از رر ینپاسخ ا ینترده است؟ معقولرا درربو گریینتب یۀفرض ینا یروش
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 ربا و دهاد؛یمّد رخ م کند،یمعنا که هرگاه ماه رلو  م ینکرده است که جزر و مّد دا ر بر مدار رلو  و غروب ماه است؛ بد

بار سکا ، هار  و آیدیم یدجزر پد کند،یهرگاه ماه غروب م همچنینماه رلو  کرده است.  دهد،یسک ، هرگاه مّد رخ م

و  یاد؛را تول یمختلفا یینیتب هاییهفرض توانیروش، در گام نخست م ینماه غروب کرده است. به هم آیدیم یدگاه جزر پد

 انتخاب کرد. ست،یوتونین یینتب نهما جاینکه در ا ،را هاآن ین  بهتر یدر گام بعد

بهان  یاین،تب یازمنادن اییادهباا پد یاروییکارکرد را داشته باشد. هنگام رو ینمه تواندیم یزن یدترد یاو سبر  تقسیم

 یاۀبار پا هاآن یرا فهرست کند و سپ  با بررس« زنده هایینهگز»از  یامجموسه ،یدهبا برشمردن اوصاف آن پد تواندیم

 تریینپاا یاانجماد آب در ۀکه نقط کنیمینمونه، ما مشاهده م برای. رُربایدرا د گریینتب یۀفرض بهترین«یینیمالحظات تب»

 ۀموجاب افات نقطا ،در آب یرفاّرارمحلاول غ ۀکاه وجاود مااد یماگر فرض کن یول ،ستیدنیانجماد آب آشام ۀاز نقط

کاه  پارس اسات یبندمطاابق باا صاورت ربایییهفرض ی  ین. اشودیم یینتب یادشده یدۀگاه پدآن شود،یانجماد آن م

 رسادیرا چگونه درربوده است؟ به نظار م گریینتب یۀفرض ینا بهن ما ابا آن مخالف باشند. ام یدهم نبا یپتونهارمن و ل

 سلاتساان کاه گفتاه شاود  ینبد یده؛آن پد یاوصاف برا یناز ا ی هر  تیو فرض  سل یاکه با برشمردن اوصاف آب در

 یان( ا0) یاااست کاه فاالن رناگ را دارد،  نی( ا9) یااست،  یعاست که ما ین( ا1) یا یا،انجماد آب در ۀبودن نقط یینپا

 ۀهماان مرحلا یانا نم  ا در آن محلول اسات. ا یرفّرارغ ۀمادّ  ی است که  ین( ا0) یااست،  یانآبز یستگاهاست که ز

 ۀباودن نقطا یینپاا سلات: رسادیاز اقسام، م ی هر  یینی  ارزش تب ی  بررس یعنیاز آن نوبت به َسبر، و پ  است یمتقس

چاون  یست؛( هم ن9. )یستن یینانجمادش پا ۀنقط یول ،است یعچون آب خالص هم ما یست،( ن1) یارانجماد آب د

 یپرورش مااه یهاچون آب حوضچه یست؛( هم ن0. )یستن یینانجمادش پا ۀنقط یول ،دارد یرنگ ینچن یزآب برکه ن

 .ماندیم ی( برجا0) ین،. بنابرایستن یینانجمادش پا ۀنقط یاست، ول یانآبز یستگاهز یزن
 

 و تردید بر روش َدَوران یسّنت نقدهای. 6

 . نقد روش َدَوران6-1

و  یاناد کاه در کاالم ساهروردَدَوران وارد کرده یاادر مجمو ، سه نقد بر روش ررد و سک   ی،سّنت اسالم دانانمنطق
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 اند. منعک  شده یخوببه یرنصخواجه

جامع و حکم، بر استقرا استوار اسات؛  یاندوران  م یاررد و سک   ۀکه رابط شودیآشکارا دانسته م یماز آنچه گفت. 1

دا ار بار مادار  یاامّطرد و منعک ،  ،که جامع و حکم یافتیدکه از کجا در یمبپرس یادشده یهانمتکلمان و فق زاگر ا یعنی

ء جز اساتقرا یزیچ ینا ی. ولایمیافتهو حکم را با جامع  ا جامع را با حکمخواهند گفت که چون بارها و باره یکدیگرند،

شاده نشاده بارخالف ماوارد مشاهدهاست که موارد مشاهده نممک یراز یست؛ن آوریقین ،ناقص راءو استق یستناقص ن

کاه  ییکاه جاامع و حکام تاا جاا یاریمگ»: گویادیو م کرده یدنکته تأک ینبر هم حکمة اإلشراقدر  ی،باشند. سهرورد

 یگر بررساکاه احتجااج یینباشد کاه در جاا یزچرا جا یول ،نداشته باشند ییکرده است از هم جدا یگر بررساحتجاج

 ی،)ساهرورد «ماننادیاز پاساخ بازم شود،یم یدهپرس یشانسؤال از ا ینا کهیداشته باشند؟ هنگام یینکرده از هم جدا

1034 :00). 

داللت تاالزم بار  یول د،کنی، داللت ررد و سک  بر تالزم جامع و حکم را انکار نمشرح اإلشاراتدر  ی،روس .9

حکام  یتسل ی دل یدحکم باشد، با یجامع برا یتسل ی   دل ،که اگر تالزم جامع و حکم گویدیو م کندیم یرا نف یتسل

از حکام  یازجاامع ن ،آیادیهمچنان که حکم از جامع الزم م واست  یهدوسو یارابطه ،تالزم ؛ زیراباشد یزجامع ن یبرا

 ،در نهایات یاا،َدَوران تنهاا نشاانگر مصااحبت  یاسخن، ررد و سک   یگربه د .(909: 1، 1030 ی،)روس آیدیالزم م

 یازیچ ود یااناسات و م تیاسم از سل ،مصاحبت یراحکم. ز یجامع برا تیسل یانگرمالزمت  جامع و حکم است، نه ب

 کنادینم یاینتع یت، ولااس تیو مالزمت اگرچه مساوق سل شودیم یافتندارند هم  یمعلول-یسلّ  یوندگونه پ یچکه ه

 .  است و کدام ررف معلول سلتکه کدام ررف 

 گااهیچه داشات،یوجاود م یمالزمتا یراستجامع و حکم به یانکه اگر م افزایدی، مشرح اإلشاراتدر  ی،. روس0

م و اگر جاامع باا حکا جامع است ۀفر ، همچون اص ، دربردارند یراز ؛خاستیبرنم یثبوت حکم در فر  نزاس ۀدربار

باه اساتدالل  یازیاصاًل ن صورت،یندرا و شدیحکم بدون وسارت اص ، بر فر  بار م بایستیم داشت،یمالزمت م

 .(همان) بودن یلیتمث
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 یدروش تردنقد  .6-2

به  یدترد ۀ. سه نقد  نخست او دربارپردازدیبه سنجش آن م ،«یدترد»از گزارش روش ، پ حکمة اإلشراقدر  سهروردی

سلا   ۀمثاباشااهد، به یاارا در اصا   یکه اوصااف متعادد ستیمنفصل ۀنقد او ناظر به گزار ینست. نخستاّول ا یرتقر

 یمنتفا ،که ماورد غفلات واقاع شاده باشاد یکه احتمال وجود وصف گویدیم ی. سهروردشماردیحکم، برم یاحتمال

 یااساز ق یکاربسات ،برو سا یمساخن، روش تقسا یگارحکام باشاد. باه د سلات ،و بسا که همان وصف  مغفول یستن

ج اسات کاه منفصا   باه یدر صورت یانفصال یاسو ق ستیانفصال و منفصا   کاررفتاه در آن مانعاا الخلاّو باشادُمنات 

 یارو دا ییحاصر است کاه ُثناا یتنها هنگام یمو تقس حاصر باشدیم، که تقس آیدیبه دست م یصورت درالخلّو تنها مانعا

 .شوندیوسبرپاس داشته نم یمشروط در تقس ینو اثبات باشد. اما ا ینف میان

را در  یمنفص  اوصااف متعادد ۀکه گزاراز آن. پ گرددیبه همان نقد اّول بازم ی،نحوبه یزن ینقد سهرورد دومین

 ۀو هما شاودیحکم فرض م یقطع سلت ۀمنزلاحتماالت به یناز ا یکی شمارد،یبرم حکم یسل  احتمال ۀمثاباص ، به

لغا م - یسهرورد یربه تعب - یا ینف یگراحتماالت د  یگاراحتمااالت د ۀهم یکه الغا گویدیا، مام ی،. سهروردشوندیا 

 یاابلکه خصوص اصا  باشاد  یده،حکم، نه وصف برگز سلتاست که  یبرجا یزاحتمال ن ینچون ا یست؛ن یرپذامکان

 یادهناه وصاف برگز یاا ص  اختصااص داردکه به ا یباشد از آن رو یدهوصف برگز کهبه نحو ساّم، بل یدهنه وصف برگز

ل او یاال و دوم، هم، بلکه دوگان دوگان )مثاًل او اوصاف با ۀنه هم یا حکم باشند سلتاوصاف با هم  ۀبلکه هم تنهایی،هب

ل او یاال و دوم و سوم، گان )مثاًل اوگان سهسه یاسوم و چهارم(  یادوم و چهارم،  یادوم و سوم،  یال و چهارم، او یاو سوم، 

کاه  ساتا یهماه در فرضا یانحکام باشاند. ا سلاتدوم و ساوم و چهاارم(  یال و سوم و چهارم، او یاو دوم و چهارم، 

 خواهند بود.  ینا ازیشب یبس یبیاحتماالت ترک ،باشد یشترحال اگر ب ،چهار تا باشد یاحتماالت اصل

 یااترّکاب اسات  یااحدوث خانه  سلتکه  گویدیمثال م ینمنفص  در ا ۀ. گزاریمبرو یادشدهبه سراغ مثال  بگذارید

 یعنای یگار،احتمااالت د ۀترّکب اسات، هما ،حدوث خانه سلت کهینسپ  با فرض ا ،یتجسم یا یتجوهر یاامکان 

احتمااالت  ۀهما یاتساه سل یانکاه ا گویادیاماا م ی. ساهروردشاوندیم ینفا یتو جسم یتامکان و جوهر یتسل

 است:  یبرجا یگراحتمال د نیهنوز چند یراز یستند؛ن ماندهیبرجا
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 .  گیردیمرا هم در بر« جهان»، «خانه»ن بر افزو که یسامّ  یباشد، نه معنا« خانه بودن»خود   ،حدوث خانه سلت .1

 .  گیردیمجهان را هم در بر «خانه»به نحو سام که افزون بر « ترّکب»باشد، نه « نهترّکب خود  خا» ،حدوث خانه سلت .9

 باشد.  «یتجسم»و  «یتجوهر»و « امکان»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .0

 باشد. « امکان»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .0

 باشد.  «یتجوهر»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .5

 باشد.  «یتجسم»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .9

 باشد.  «یتجوهر»و « امکان» ،حدوث خانه سلت .3

 باشد.  «یتجسم»و « امکان» ،حدوث خانه سلت .3

 باشد.  «یتجسم»و  «یتجوهر» ،حدوث خانه سلت .2

 باشد.  «یتجوهر»و « امکان»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .14

 باشد.  «یتجسم»و « امکان»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .11

 باشد.  «یتجسم»و  «یتجوهر»و « ترّکب» ،حدوث خانه سلت .19

 باشد. «یتجسم»و  «یتجوهر»و « امکان» ،حدوث خانه سلت .10

شده محتم  است که به دو قسام منقسام شاود:  یینحکم تع سلت ۀمنزلآنچه بهاست که  ینا ینقد سهرورد سومین

که مستلزم حکام اسات در محاّ   یدرست همان قسم یست؛که مستلزم حکم ن یکه مستلزم حکم است و قسم یقسم

 ینها اّولاکه ت شودیمنقسم م «یریاث»و  «یسنصر»به دو قسم  « ترّکب»که در فر ، وجود نداشته باشد. چنان یعنینزا ، 

 مستلزم حدوث نباشد. رویناز ا باشد و یریجهان اث« ترّکب  »است و محتم  است که « حدوث»مستلزم 

فار ،  ،«یاوهج»کاه در آن  «پ  جاماد اسات، همانند نقره، فلز است یوه،ج»است که گفته شود:  ینا یاترگو نمونۀ

 یانو سبر بتوان نشان داد که نقاره باه ا یمبا تقس فرض،به حکم است. پ  اگر ،«جامد»جامع، و  ،«فلز»اص ،  ،«نقره»

فلاز بار دو قسام اسات:  یاراز ؛جامد است، است لزچون ف یزن یوهگفت که ج توانیسلت جامد است که فلز است، نم

 جامدند. یرجیوهو تنها فلزات غ یرجیوهو غ یوهج
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نموناه، پا   یمغفول استوار بود. برا یاست. نقد اّول بر احتمال وجود وصف ی به نقد اّول نزدسهروردی نقد سوم 

 یاا« امکاان» یاااسات « ترّکب» یا« حدوث خانه» سلتکه  شودیگفته م یمتقس ۀ، در مرحل«حدوث خانه»از توافق بر 

باشاد. « حدوث خانه» سلت تواندیم« ترّکب»که تنها  شودیسبر گفته م ۀ. سپ ، در مرحل«یتجسم» یا «یتجوهر»

 سلاتوجاود داشاته باشاد کاه هماان  یگاریو بسا که شاق د یستحاصر ن ،یمتقس ینه ادر نقد اّول گفت ک یسهرورد

کاه  «یترّکاب سنصار»و  باشاد «یاریاث»و  «یسنصار»بر دو قسم  « ترّکب»که بسا  گویدیحدوث باشد. در نقد سوم م

 یادشاده یمسابازگفت کاه تق ینچن توانینقد سوم را م ینوجود نداشته باشد. ا« جهان»در  ،است« خانه دوثح» سلت

 «یاریترّکاب اث» یااست  «یترّکب سنصر» یا« حدوث خانه» سلتکرد که  یانب ینآن را چن توانیچون م یست،حاصر ن

 .گرددیبازم لسان، نقد سوم به نقد اّو  ین. بد«یتجسم» یا «یتجوهر» یا« امکان» یا

و  یساتروش حاصار ن یندر ا یمکه تقساست  ینو سبر ا یماّول  تقس یربر تقر یحاص  هر سه نقد سهرورد بنابراین،

 ۀهما یااحاصر باشد، باز هم الزم است دّقات شاود کاه آ ،یماگر تقس یافزود که حتّ  ید. باسازدیمانعا الخلّو نم یاگزاره

شاوند،  یاتشروط به کمال و دقت رسا یناگر تمام ا یحت ی،ا نه. ولیاند ابطال شده یدرستجز قسم مطلوب، بهاقسام، به

 یازسلت ثبوت حکم در فار  ن ،که جامع دهدیو نشان نم سلت ثبوت حکم در اص  است ،که جامع دهدین متنها نشا

و  اش،یزیکایش، نه حالت فنه رعم یش،حرمت َخمر، نه رنگ آن است، نه بو سلتکه اگر ثابت شود که هست. چنان

 ،خمر آوری  یاست که مست ینا آیدیدست مو سبر به  یمگاه آنچه از تقسآن اش،آورییآن، جز مست یگر  صفت د یچنه ه

 یایماثاًل ممکان اسات کاه دارو رو،یانسلات حرمات اسات. ازا مطلقااً  آورییمسات ینکهسلت حرمت آن است، نه ا

 حرام نباشد. آوری،یرغم مستشفابخش، به

شاده اسات،  یینتع حکم سلت ۀمنزلکه به یکه آن وصف شودیسا ماد یم،که گفتو سبر، چنان یمدوم  تقس یرا در تقرام

و بادون  مساتق نحو باه یاز،ن جااینپ  در ا ،حکم است یمقتض یگر،و بدون اوصاف د مستق نحو به یگر،د یدر جا

و  مساتق نحو باهوجود داشته باشد(  یا Xن ی)اگر چن Xدر مورد « ترّکب». مثاًل باشدمیحکم  یمقتض یگر،اوصاف د

و بادون  مساتق نحو به یزن« خانه»پ  در مورد  ،است« حدوث» یمقتض «یتجسم»و  «یتجوهر»و « امکان»بدون 

 است.« حدوث» یمقتض «یتجسم» و«یتجوهر»و « امکان»
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 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 یاینحکام تع سلت ۀمنزلکه به یممکن است وصف یراز ؛رساندینم یشانبه ا یسا سوداد ینکه ا گویدیم سهروردی

. پا ، از مساتق نحو باهحکم باشد، نه  یمقتض ی ،بد یبا اوصاف یول یگر،بدون اوصاف د یگر،د یشده است، در جا

 توانادیم شادهیینرسااند، بلکاه وصاف تع اتحکام را باه اثبا یدر اقتضا شدهییناستقالل وصف تع توانیراه نم ینا

 ،یگاردر محاّ  نازا ، باا هماان اوصااف د یعنی جا،ینهمچنان محتم  است که در ا رو،یناهمچنان نامستق  باشد. از

و  «یاتجوهر»و « امکاان»، بادون Xدر ماورد « ترّکاب»که محتم  است . چنانمستق نحو به، نه حکم باشد یمقتض

هام، باا « خاناه»در ماورد  رو،یاناو از  مساتق نحو باهباشد، ناه « حدوث» ی  ، مقتضZو  Yو  Wبا  یول ،«یتجسم»

و « امکاان»هماان  گاریمحتم  است کاه آن اوصااف د همچنین. مستق نحو بهحکم باشد، نه  یمقتض یگر،اوصاف د

بادون  یکیمتفاوت باشد که در  ۀتام سلتجزء دو  تواندیم« ترّکب»سخن،  یگرباشند. به د «یتجسم»و  «یتجوهر»

اسات. « حادوث» ی  مقتضا هااآنباا  یگاریاسات، و در د« حادوث» ی  مقتض «یتجسم»و  «یتجوهر»و  «انامک»

 تاوانیاسات، نم« حادوث» ی  مقتضا «یتجسم»و  «یتجوهر»و « امکان»بدون  یدر اّول« ترّکب» کهیناز ا ین،بنابرا

 است.« حدوث» یبدون آن سه مقتض یزن یگرفت که در دوم یجهنت

 

 

 

« حادوث»چون  یمعلول  واحد ،متفاوت ۀتام سلتباشد که دو  یزجا یدصورت با یناست گفته شود که در ا ممکن

ساخن،  یگاربه د یا، واحد دارد سلت ،: معلول واحدگویدیالواحد است که م ۀبر خالف سک  قاسد ینو ا داشته باشند

شکال مقّدر ینا بهدر پاسخ  ی،محال است. سهرورد ،توارد سل  تامه بر معلول واحد « احادو»که مقصاود از  گویدیم ا 

واحاد »قاساده  یاندر ا« واحاد»ساخن، منظاور از  یگارباه د ،«واحد سام»است، نه « واحد متشخص» ،قاسده یندر ا

متکّثار، و حکام واحاد ساام  ۀسلا  تاما یاست که معلول واحد نوس یزجا رو،ینا. از«یواحد نوس»است، نه  «یشخص

 داشته باشد. یراسباب کث

شاده، ماثاًل  یینتع سلت ۀمنزلکه به ی، آن وصف«خانه»مثاًل اوصاف  که از اوصاف اص ، گویدیم سپ  سهروردی

 معلول تامه عّلت

 Xحدوث  W Y Z ترّکب

 حدوث خانه جسمیت جوهریت امکان ترّکب
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و  «یااتجوهر»و « امکااان»چااون  ی، باادون اوصااافXماثاًل در مااورد  یگاار،د ی، محتماا  اساات کااه در جااا«ترّکاب»

 ییتنهاباه سرهی و  یوصف یچه دونکه ب یستبدان معنا ن ینا یول ،باشد« حدوث»مانند  یحکم یمقتض ،«یتجسم»

، وجاود داشاته باشاند کاه Zو  Yو  Wمانناد  یگریبسا که همراه با آن، اوصاف دچهبوده است.  یحکم یننچ یمقتض

 یاندفاع ا یبارا برناد،یکار مو سابر را باه یمکاه روش تقسا یباشند. کسان« حدوث»چون  یحکم یهمه با هم مقتض

« حادوث» یمقتضا ییتنهاباه سرهی و  یوصف یچ، بدون هX، در مورد «ترّکب» -مثاًل  -ثابت کنند که  یداحتمال، با

و سابر اسات؛ و دوبااره هماان  یمباشاند، دوبااره تقسا بنادیخود پا یشناساگر به روش ی،دسو یناست؛ و راه اثبات ا

شکاالت پ  .(00-00: 1034 ی،او، ن : سهرورد یکّ  نقدها ی)برا گردندیبازم یشینا 

شکال سدم حصر تقس یزو سبر ن یمدوم  تقس یربر تقر ینقد سهرورد حاص  سادم مناع خلاّو انفصاال  یاا یمبه همان ا 

از اقسام  یرغ یگری،قسم د« خانه»حدوث  سلت کهینکه احتمال ا شودیگفته م هم، در واقع جایندر ا یراز ؛گرددیبازم

 .یستن یمنتف ،باشد «یتجوهر»و « امکان»و « ترّکب»مثاًل مجمو   یم،مذکور در تقس

 نقدها ناموّجه  فرضپیش. 6-3

و سبر وارده شده اسات. از  یمو چهار نقد بر تقس ک ، سه نقد بر ررد و سدر مجمو  ی،که در سّنت منطق اسالم دیدیم

 رویاناز ا و شاودیمرباوط م یا آن در تمث ییانه به خود  آن، بلکه به کار ی،که بر ررد و سک  وارد شده، سوم یسه نقد

نااقص اساتوار  ءکه ررد و سکا  بار اساتقرا این است یلاومدسای ه، ماندیا از دو نقد برجا. امستا یپوشقاب  چشم

جاامع و حکام داللات  مالزمت   یاکه ررد و سک  بر مصاحبت  کندادسا می ی. دومیستن آوریقین رویناو از باشدمی

مغالطاات کاه در  اسام از مدساسات ی   دل ،سخن، ررد و سک  یگر؛ به داست حکم یجامع برا تیاز سل دارد، که اسم

اسات کاه رارد و سکا  را  یانهار دو نقاد ا فارضیش.  پگیردیقرار م «بعّلٍا سّلاً  ی اخذ ما ل» ۀمغالط ی ب رسطوییا

اخاذ » یاسا اسم از مد ی و دل است آورییقین ،یاسیق ی انتظار ما از دال یراز ید؛سنج  یاسیق یارهایبا مع باید یا توانیم

 .رودیشمار مبه یاسیق از مغالطات «بعّلا سّلاً  ی ما ل

و احتماال وجاود  یساتحاصار ن ،روش یندر ا یمکه تقس گردندیبازم ینبه ا یزو سبر ن یمبر تقسوارد  چهار نقد هر

و سابر را  یمآن اسات کاه تقسا یازنقادها ن ینا ۀهم فرضیش. پشودیم یجهبودن  نت یریقینیموجب غ ،قسم  مغفول ی 
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 ،یمو سدم حصر تقسا است، یجهبه نت یقین یاسیق ی توقع ما از دال یراکرد؛ ز یابیارز ییاسق یهابا سنجه باید یا توانیم

 .شودیآن م یاسی  که موجب سدم استبار ق ستا یانفصال یاسهمان سدم منع خلّو در ق

 یااآ. 9در بهن منتقدان وجاود داشاته اسات؟  فرضیشپ ینچرا ا.1: افرازندیدو پرسش در برابر ما قامت برم اکنون

 یارهاایاناد، معبوده یلساوفاست که منتقادان، چاون ف ینپاسخ ما به پرسش نخست ا ست؟ا یرفتنیپذ فرضیشپ ینا

آناان باوده اسات.  یاز نظام فکر یبخش یادشده فرضیشو پ اندکرده ی تحم هیخود را بر نظر یشناختو معرفت یمنطق

 یشاناختو معرفت یمنطقا یارهاایاناد، معکّلم بودهچاون مات پردازان،یاهاست کاه نظر ینا یزدوم ن پرسشجواب ما به 

 است.  یدترد نامدل  و مح  ،یادشده فرضیشپ رویناو از اندداشته یگرید

باه فهرسات  ینگااه .(919: 1031 ،حّلایندارد ) یموضو  واحد ،کالم کهیوجود است، درحال  ،فلسفه موضو 

 یماان،از کفار و ا گااهیچکاه در فلسافه ههم تفاوت دارناد، چنانبا  هاآن یشترکه ب سازدیمسا   فلسفه و کالم آشکار م

از اصاالت  ماثالً  گاه،یچو در کالم ه هاآناسعار، و مانند  اض،از منکر، اسو ینبوت و امامت خاصه، امر به معروف و نه

بح سن و ُقاکه ُح نچنا ،(11تا[: ]بی یجی،ند )الههست متفاوت یزفلسفه و کالم ن ی. مبادشودیبحث نم یتماه یاوجود 

و افعاال خادا  افدر بااب اوصا یکالم یهااز گزاره یاریکالم است که در اثبات بس یقیتصد یاز مباد یشرس یا یسقل

: 5، 1090)مالصادرا،  اسات یقاتکشاف حق ،فلسافه یات. غایساتاز آن ن ینشان یچدر فلسفه ه یول ،رودیکار مبه

روش فلسافه منحصارًا برهاان اسات،  .(5: 1035 ی،)سابحان باشدیم ینید یکالم دفا  از باورها یتغا ی(،  ول044

 یا و در اثبات امامت خاّصاه از دال یسقل ی ندارد و ا مثاًل ا در اثبات وجود خدا از دال یواحد شرو ،کالم کهیدرحال

 یازلسافه و فقاه نف ۀدرباار یم،آن گفتا ی  شناختروش یامدهایو پ نسبت فلسفه و کالم ۀ. هر آنچه دربارگیردیبهره م ینقل

« اصاحاب جادل»ماان ا را و متکل یهاانفق یعنایا  یادَدَوران و ترد یهااحان روشرر ،یصادق است. خود  سهرورد

 دارد. یتا حکا یلسوفانف یعنیبا اصحاب برهان ا  هاآن یشناختکه آشکارا از تفاوت روش خواندیم

 ی،در موضو ، مسا  ، مبااد یزمتما ییهادانش یگر،د یسو از فقه و کالمو  و سوی جا که فلسفه، از از آن بنابراین،

 دانیمیرا برآوَرند. ما یفلسف ی و شروط دال یارهامع یو کالم یفقه ی ندارد که دال یروش هستند، لزوم یژهوو به یت،غا

نادارد کاه  یلزوما ی. ولدهستن ییاسمنازسه مطرح بوده ا منحصرًا ق یندر ا کهاز فلسفه  ییا به آن معنا یفلسف ی که دال
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شاوند. آنچاه باا  یدهسانج یاسایق یارهااینادارد کاه باا مع یضرورت رو،یناز ا باشند و یاسیق نیز یو کالم یفقه ی دال

کاه وضاع چنان ،شوداصاًل مغالطه شمرده ن یرقیاسیغ یارهایبسا که با معچه رود،یشمار ممغالطه به ،یاسیق یارهایمع

 است. یرقیاسیغ یلیدل ۀمنزلبه ربایییهفرض ۀوهرجآشکار است، خود،  ۀمغالط  ی یاسیق یارهایاگرچه با مع ی،تال

 به نقدها پاسخ. 6-4

 یادهمالزمات  پد یاروش تنها بر مصاحبت  ینبازگفت که ا ینچن توانیررد و سک  را م یابر َدَوران  ینقد سّنت ترینمهم

ماالزم   یسلتاجاا کاه هار از آن یول ،است ی،درستآر .یدهپد یبرا هیفرض تیداللت دارد، که اسم است از سل هیو فرض

 هاایرمالزمغ یااناز احتمال کشف آن در م تریشب یدهپد ی  هایمالزم یاندر م سلتمعلول خود است، احتمال کشف 

راه  یانو از ا نهاد یشپا یسنوان سلا  احتماالرا باه یادهپد یهاااز مالزم یفهرسات تواندیَدَوران م ین،خواهد بود. بنابرا

نخسات،  ۀمرحلا یه بارایژوباه خواهد بود کاه «ا ب ت»جور  ی سان، َدَوران  ینکند. بد یدرا تول گریینتب هایییهرضف

متعهاد باه  سات،ا یرقیاسایغ یلایدل «ا ب ت»و چاون  دهاد؛یم دسات باه یساازوکار ها،یهفرض یدتول ۀمرحل یعنی

نااقص  ءَدَوران، خاود، بار اساتقرا یقاز رر یهفرض و یدهاگر گفته شود که کشف مالزمت پد ین. همچنیستن آورییقین

 که گذشت. بودپاسخ همان خواهد  یست،ن بخشیقیناستوار است که 

اسات  یان. پاساخ ایستحاصر ن ،روش یندر ا یمبود که تقس ینا یزو سبر ن یمتقس یا یدبر ترد یتسن ینقدها گوهرۀ

ا  یپتاونل یشناسااصطالح یۀبالقوه ا بر پا یینقوه است، و تببال هاییینتب یدتول یبرا یسازوکار ،روش یندر ا یمکه تقس

 هااییینتب»بزرگ خواهد شاد، بلکاه شاام   یاربس« بالقّوه هایبیینت ۀبرک»وگرنه  ،گیردرا دربرنمیممکن  یینهر گونه تب

و  توانادیروش نم نیدر ا یمتقس ین،ند. بنابراهست بالفع  یینشدن به تب ی تبد یبرا «یجد ینامزدها»که  شودیم« زنده

 یرجاّدیغ نامزدهاایمرده و  هایییناقسام مربوط به تب ،«یمعرفت یصاف» یننخست یقاز رر یدحاصر باشد، بلکه با یدنبا

با خود  بینیم،یکوچه م ی  تازه را بر سطح برف ییو رّدپا خیزیمیاز خواب برم یصبح زمستان ی در  یوقت را کنار بگذارد.

رّدپاهاا را  یولا. »یباهغر یرهگاذر یا یگاناز همسا یکی یامان از کوچه گذشته، خانواده یاسضا از یکی یاکه  گوییمیم

« آورده باشاد یادپد یقدق ی  کاربا قلم  زیستیی مح یهنرمند یا یده،پوش یکه کفش برف موزآدست یمونیممکن است م

(Lipton, 2004: 56). سم ینما شام  ا میچرا تقس یست؟منفص   ما مانعا الخلّو ن ۀچرا گزار  شود؟چونیها نمگونه ق 
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 شوند.  تصفیهاّول  یدر صاف یدکه با اندمرده هاییییننامعقول، و تب هایییهفرض هاینا

و سابر  یمتقسا یارانامعتبر خواهد باود؛ ز یانفصال یاسمنفص ، مانعا الخلّو نباشد، ق ۀگفت که اگر گزار یدنبا حال،

 یبارا یاسات کاه روشا «ا ب ت»جاور  ی و سبر  یمباشد. تقس یانفصال یاسق کهینچه رسد به ا یست،ن یاساصاًل ق

 .دهدیبه دست م یینیتب هاییهفرض یدتول

 یینتب ینو استنتاج بهتر کالم. 6-5

 باشاد،می یسلام سقلا یا کاالم  است، در حالی کاه یسلوم تجرب خاصِّ  یروش «ا ب ت»است گفته شود که  ممکن
، بازگرداناده «ا ب ت»همچاون  ی،سلما یبه روش ید،همچون َدَوران و ترد ی،کالم ییهاوشکه ر یستموّجه ن ین،بنابرا

 اند.بوده یشناختروش یگفت که متکّلمان دچار خطا یدبازگردد، با «ا ب ت»واقعًا به  یدشود. اگر هم َدَوران و ترد

باه سلاوم  یاختصاصا ،یین تبندارد. چون اّوالً اختصاص  یبه سلوم تجرب یرو یچبه ه «ا ب ت»است که  ینا پاسخ

انساان و  ی  فلساف یاینکاه تب یند ۀفلسف یژهو. فلسفه، بهیستن یسلم هاییینمحدود به تب «ا ب ت» یاً و ثان ندارد یتجرب

 یشامار»کاه  دانادیم یانرا ا «ا ب ت» هااییتاز مز یکای یپتاون. لباردیبهره م «ا ب ت»جهان را بر سهده دارد از 

پانج  یازن  یرینصا .(Lipton, 2004: 67-69) دهدیرا شرح م هاآنو چهار نمونه از « دارد یبارز فلسف یهاکاربست

وجاود نادارد  یمنع ینبنابرا .(130-130: 1025)نصیری،  کندیم بیانرا  یند ۀدر فلسف«ا ب ت » ینمونه از کاربردها

 یو چوناان دانشا گیاردیباه خاود م یشروپ یاچهره یکالم اسالم ،منظر یناز ا ببرد. اّتفاقاً  هرهروش ب ینکه کالم هم از ا

 است. بردهیکار مرا به «ا ب ت»معاصر  یند ۀفلسف یدایشپ ازیشها پکه قرن شودیم یاننما
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 گیرینتیجه
و  ینانتخااب بهتار ۀباالقوه و مرحلا یینایتب هاییهفرضا یادتول ۀ: مرحلاساتا یادومرحلاه یندیفرآ یینتب ینبهتر استنتاج

 یرجاّذابناامعقول و غ هاییهفرضا ،ی: در اّولاکننادیسباور م یمعرفتا یاز دو صاف هایهفرض سانین. بدینیتب ینترابجذ
در  .ماننادیم یبار جاا ،ندهسات بالفع  یینشدن به تب ی تبد یبرا یجّد  یزنده که نامزدها هایینهو تنها گز شوندیم یهتصف
و  رارد و سکا  یاا. َدَوران شاوندیم یش،پااالهاآن ین  ترابذو جا ینباه جاز بهتار مانده،یبرجا هاییینتب ۀهم یزن یدوم

 -انادششام ھ ق. بوده دۀاز سا یشکم تا پدست یهانمتکّلمان و فق یاستنتاج یهاو سبر، که روش یمتقس یا یدترد همچنین
 یینایتب هاییهفرضا یادتول یبرا ییهاا روش یژهوکه ا به ی هستندقاب  بازخوان یینتب یناز استنتاج بهتر دیدهایییشپ ۀمنزلبه

 را سرضه کنند.  یینتب یناّول  استنتاج بهتر ۀمرحل یشناساز روش یکم بخشدست توانندیو م دهندیبه دست م

خواهاد  یرواردغ ،دانستندیدو روش وارد م یندانان مسلمان بر او منطق یلسوفانکه ف یینقدها ۀهم ی،بازخوان ینا با

فلسافه از فقاه و کاالم،  یزتما ی که به دل یااست؛ مواجهه یادشدهبا دو روش  یاسیق ۀواجهنقدها م ینا ۀهم ۀ. گوهربود

باشاند، از  یینتب یناز استنتاج بهتر ییاجزا یداست. اگر َدَوران و ترد ناموّجهو روش،  یت،غا ی،در موضو ، مسا  ، مباد

 .  یدسنج یاسیق اییارهرا با مع هاآن توانینم ست،ا یرقیاسیغ ،استنتاج ینجا که اآن

اساتفاده  یناید یهادف دفاا  از باورهاا یبارا یمختلف ییهااز روش ی،دانش چندروش ی  ۀمثاببه ی،اسالم کالم

 یشاروپ یاچهره ،خوانش ین. اندهست یینتب یناز سنخ استنتاج بهتر یدکم َدَوران و ترددست یان،که از آن م است کردهیم

اسات کاه  گرفتاهیکار مرا باه یروش ی،که در جهان سّنت دهدنمایش می یدانش ۀمنزلو آن را به دهدیم یبه کالم اسالم

 جّد کاربرد دارد.به ین،د ۀگرفته تا فلسف یاز سلوم تجرب ید،مختلف  جهان جد یهاامروزه در دانش

 یازن یدَدَوران و ترد .دکنیخدمت م یدنو، به َدَوران و ترد یخوانش ۀبا ارا  که یستن یینتب ینفق  استنتاج بهتر ینا اّما

 یاینتب یناستنتاج بهتر یشینۀ. پکنندیخدمت م یینتب ینکاماًل متفاوت، به استنتاج بهتر یکهن در فرهنگ اییشینهپ ۀبا ارا 

رس م ربایی  یهرا به فرض تاالش،  یانا یارساطو برسااند. ولا ۀآن را باه َاپاگوگا یشینۀتا پ کندیرسانند. خود  او تالش میپ 

 یناساتنتاج بهتار ۀمثاببه یدَدَوران و ترد ی  نشان داده، نافرجام است. بازخوان 9410به سال  یادر مقاله  ی فلورکه چنان

 ینه تنهاا بارا هایافته ین. اگرداندیبازم یو فرهنگ اسالم یختار یننخست یهاگونه از استنتاج را به سده ینا یختار یین،تب

 مهم باشند. توانندیم یزسلم ن ۀفلسف یختار یم، بلکه براکالم در جهان اسال یخمنطق و تار یختار



 

 
 

 

 59 

 یخیتار یافتی: رهگریینتب یۀکشف فرض یشناسروش

 و مآخذ منابع

الطوسا  و شارح الشارح  یرالدینمع الشرح لنصا ،یهاتاإلشارات و التنب(، 1030) بن سبدالله ینحس ینا،سابن .1
 .البالغاقم: نشر ی،جلدالدین الرازي، سهلقطب

منطق  ،یزوتسوا یکوه یتوش ی؛محقق، مهد در ،«رسالا ف  تعقب الموضع الجدل »(، 1034) ،________ .9
 تهران: دانشگاه تهران. ،و مباحث الفاظ

 تهران: نگاه. ،یسلطان یباد الدینیرشم م ۀترجم ،منطق ارسطو )اُرگانون( (،1033) ارسطو .0
 .: مکتبا لبنان ناشرونیروتب ،موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب (،1229) یگرانو د یدجبر، فر .0
 .یدارقم: ب ،یدارفردمحسن ب یحتصح ،یدشرح منطق التجر یدفيالجوهر النض(، 1031) ینالدمالج ی،حلّ  .5
 امام صادق. ۀقم: مؤسس ،در علم کالم یدمدخل مسائل جد (،1035) جعفر ی،سبحان .9
و  یح، تصاح9ج  ،اشنراق یخمجموعه مصننفات شندر:  «حکما اإلشراق» (،1034) ینالدشهاب ی،سهرورد .3

 .یو مطالعات فرهنگ ی. تهران: پژوهشگاه سلوم انسانکربن یهانر ۀمقدم
 .نتهران: دانشگاه تهرا، یمدرس رضو یحبه تصح ،أساس اإلقتباس(، 1039) یرالدیننص ی،روس .3
 .: دار األضواءیروتب ،المحصل یصتلخ(، 1045) ________،  .2

قام: مجماع ، (دهنمهفتم تا  یهانهج) استدالل: شرح منطق اشارات یمنطق یلتحل (،1025) یمهد یمی،سظ .14
 .یانتشارات حکمت اسالم ی،حکمت اسالم یسال

، 00، ساال 9 ۀشامار ،یفلسفه و کالم اسنالم ۀمجل، «الرسالا الزاهرة»(، 1024) ________؛ قربانی، هاشم .11
 .192-190 ص

قام:  ،پاژوهدانش یمحمادتق، حققهنا و قندم لهنا، ثالثة أجزاء ؛للفارابي یاتالمنطق (،1043) ابو نصر ی،فاراب .19
 .یالمرسش  النجف یالعظم یااللهمنشورات مکتبا آ

 .جایب ی،، چاپ سنگشوارق اإللهامتا[، ]بی مال سبدالرزاق یجی،اله .10
 یاء: دارإحبیروت ،جلد 2 ،األربعة یةفي األسفار العقل یةالحکمة المتعال (،1090) محّمد ینمالصدرا، صدرالد .10

 .یالتراث العرب
 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،علم ۀفدر فلس یینتب (،1025) منصور یری،نص .15
قام: پژوهشاگاه سلاوم و فرهناگ  ،یپتنونل یتنرپ یندگا د ی: بررسیینتب یناستنتاج بهتر، (1029________، ) .19
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