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روششناسی کشف فرضیۀ تبیینگر چیست؟ در دوران معاصر ،و در مغربزمین ،بیش و پیشاز همه ،پرس ،هاارمن ،و
لیپتون به این پرسش درپیچیدهاند .تالشهای آنان به مفهوم «استنتاج بهترین تبیین» انجامیده است ،که یا ناو دلیا
غیرقیاسی مشتم بر دو مرحله است )1( :تولید فرضایههای تبیینگار )9( ،انتخااب بهتارین تبیاین .بناابراین ،پرساش
آغازین به پرسش از چیستی روششناسی هر ی از این دو مرحله فروکاسته خواهد شاد .در دوران سانتی ،و در جهاان
اسالم ،نزد متکلمان و فقیهان ،دو روش استنتاجی رواج داشته است به نامهای (الاف) رارد و سکا  ،یاا َد َوران؛ (ب)
تقس ایم و ساابر ،یااا تردیااد کااه میتااوان آنهااا را بااه پیشدیاادهایی از اسااتنتاج بهتاارین تبیااین تأو ی ا کاارد و بااهو یژه،
بهمثابۀروششناسی مرحلۀ ( )1باه کاار بسات .ایان خاوانش ناه تنهاا َد َوران و تردیاد را در برابار نقادهای فیلساوفان و
منطقدانان مسلمان قاب دفا خواهد کرد ،بلکه از ی سو ،به روششناسی رراحان آن دو ،چهرهای معاصر بخشیده و از
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درآمد

تبیین ،1آشکارا ،غیر از توجیه 2استّ .اولی فرآیندی است که میخواهد سلت ی پدیده در قلمرو واقعیت را سیان سازد،
درحالیکه دومی روندی است که در پی اقامۀ دلی برای باور فاس شناسا باه یا گازاره میباشاد .شااید بتاوان گفات
ّ
نخستین کسی که این تمایز را صورتبندی کرد ،ارسطو بود که میان برهاان ّلمای و برهاان انای تماایز نهااد .بار هماین
اساس ،میان دو گونه پرسش نیز میباید فرق گذاشت:
 .1چگونه میتوان سلت ی پدیده را کشف کرد؟
 .9چگونه میتوان صدق گزارهای را اثبات کرد؟
بنابراین ،روششناسی کشف غیر از روششناسی اثبات و از جهاتی ،مقدم بر آن و مهمتر از آن است؛ زیرا تا فرضایه
یا فرضیههایی تبیینگر ،کشف و پیشنهاد نشوند ،نوبت به اثبات یا ابطال آنها نمیرسد.
در دوران معاصر ،نخستین کسی که به روششناسی کشف فرضیههای تبیینگر توجاه کارد ،پارس باود کاه مفهاوم
فرضیه ُربایی را مطرح نمود .پ از او ،هارمن این مفهوم را اندکی دقیقتر کرد و اصطالح استنتاج بهتارین تبیاین را بارای
آن پیش نهاد و سرانجام ،لیپتون گستردهترین و روشمندترین تالش برای تنسیق ایان گوناه از اساتنتاج را صاورت داد .او
استنتاج بهترین تبیین را به استنتاج جذابترین تبیین بالقوه تأو ی کرد و آن را مشتم بار دو مرحلاه دانسات )1( :تولیاد
ّ
فرضیههای تبیینی بالقوه؛ ( )9انتخاب جذابترین تبیین.
ّ
ما در این جستار ،پ از مروری نقادانه بر ادبیات بحث ،نشان میدهیم متکلمان و فقیهان در جهان اسالم ،استنتاج
بهترین تبیین را تحت سناو ین دیگری چون « َد َوران» و «تردید» ا که باهترتیب «رارد و سکا » و «تقسایم و َسابر» نیاز
نامیده میشدهاند ا بهخوبی بازمیشناختهاند و حتی درکی که آنان از این شایوۀ اساتنتاج داشاتهاند ،میتواناد پاارهای از
رخنهها در روششناسی مرحلۀ ( )1را رفع و رفو کند.
اما فیلسوفان و منطقدانان مسلمان ،این شایوههای اساتنتاجی متکلماان و فقیهاان را باه نقاد کشایده و ناامعتبر
1. Explanation
2. Justification
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َ
شمردهاند .به نظر ما ،پیشفرض ناموجه نقدهای آنان ،قیاسی انگاشتن این دالی است؛ دالیلی که ،بار پایاۀ جساتار
کنونی ،غیرقیاسی هستند .دلی قیاسی ،دلیلی است که ممتنع است از مقدمات صادق ،نتیجاهای کاابب باه دسات
دهد ( ،)Cook, 2009: 81بنابراین ،دلی غیرقیاسی ،دلیلی است که ممتنع نیست از مقادمات صاادق ،نتیجاهای
کابب به دست دهد .به دیگر سخن ،دالی قیاسی یقاینبخش هساتند ،ولای دالیا غیرقیاسای تنهاا احتماالآفرین
میباشند .قیاس ارسطو یی ،دلیلی قیاسی است؛ اگرچه دلی قیاسی منحصر در آن نیست .اساتقرا (کاه تمثیا هام
بدان بازمیگردد) دلیلی غیرقیاسی است؛ اگرچه دلی غیرقیاسی نیز منحصر در آن نیست و فرضیهربایی یاا اساتنتاج
بهترین تبیین را هم دربرمیگیرد.
 .1فرضیهربایی

چارلز سندرز پرس ( )1210-1302از پیشگامان فلسفۀ سلام و بنیانگاذار سما گرایی آمریکاایی اسات کاه یکای از
دستآوردهای اثرگذارش ،ررح و تدو ین گونۀ سومی از استدالل ،به نام فرضیهسازی یا فرضیه ُربایی  ،در کنار دو گوناۀ
شناختهشدۀ قیاس و استقرا است .اندیشهها و نوشتههای پرس در این بااره ،پو یاا و روباهتکام اسات .از هماین رو ،در
آثارش نامگذاریها ،توصیفها و صورتبندیهای متفاوت و متکاملی از این گوناۀ ساوم اساتدالل بهدسات میدهاد.
یکی از کام ترین و واضحترین توصیفات او از فرضیهربایی ،که بیشتر بدان استناد میشود ،در درسگفتار وی با سناوان
«سم گرایی و فرضیهربایی» به سال  1240سرضه شده است .وی در این درسگفتار میگوید:
بسیار پیشتر از آنکه من برای نخستین بار فرضیهربایی را بهعنوان یک استنتاج ردهبندی کرده باشم ،منطقدانان در یافتهه
بودند که عمل انتخاب یک فرضیۀ تبیینگر ه که دقیقا همان فرضیهربایی است ه مشروط بهه شهرو ی میباشهد .یعنهی
فرضیه ،حتی بهمنزلۀ یک فرضیه ،نمیتواند پذیرفته شود مگر اینکه فرض شود واقعیتهها یها برخهی از آنهها را تبیهین
میکند .بر این پایه ،این شکل از استنتاج چنین است:
واقعیت عجیب  Cمشاهده شده است؛
ولی اگر  Aصادق میبود C ،امری عادی میبود.
از اینرو ،دلیلی هست که گمان کنیم  Aصادق است (.)Pierce, 1931-1958, 5:189
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از این توصیف پنج نکتۀ مهم به دست میآید:
 .1پرس تصریح میکند که نتیجۀ فرضیهربایی غیریقینی اسات .او در یکای از صاورتبندیهای متقادمتری کاه از
فرضیهربایی به دست داده است نیز نتیجۀ این استدالل را آشکارا «بهمنزلۀ ی احتمال ،یا بهمثابۀ یا حادس معقاول»
ّ
ً
( )Pierce, 1931-1958, 2:623تلقی میکند .بنابراین آنچه فرضیهیابی فرامیدهد صرفا معقول ّیت و احتماال صادق
 Aاست ،نه صدق قطعی و بالفع آن.
 .9از این الزم میآید که فرضیهربایی از شمول دالی قیاسی خارج شود و بهمنزلۀ دلیلی غیرقیاسی بهشمار آید؛ زیرا
چنانکه در آغاز گفتیم ،دالی قیاسی ،بر پایۀ تعریف ،یقینآور و قطعیتآفرین هستند.
 .0بر این اساس ،فرضیهربایی اگرچه شباهت چشمگیری با وضع تالی دارد ،وضع تالی نیست؛ زیرا در وضاع تاالی
 Aبهسنوان نتیجۀیقینی ی دلی قیاسی سرضه میشود ،ولی در فرضیهربایی ،که یا دلیا غیرقیاسای اسات A،فقا
بهسنوان ی فرض محتم و معقول پیش نهاده میشود .این تفااوت نشاان میدهاد کاه ارزیاابی دالیا غیرقیاسای باا
معیارهای قیاسی ،خود ،خطایی روششناختی است.
 A .0ی فرضیۀ تبیینگر است که میتواند پدیدۀ تبیینخواه  Cرا توضیح دهد.
ً
 .5پرس فرضیهربایی را دقیقا همان «سم انتخاب ی فرضیۀ تبیینگر» میداند .ولی باید پرساید:انتخاب از میاان
چه چیزهایی؟ البد پیشاز انتخاب ،باید چندین گزینه تولید شده باشند .اگرچه کورسوی لرزانی از تفکی این دو مقاام
در سبارت پرس دیده میشود ،نمیتوان گفت که وی بصیرت شفافی در این زمینه داشته است.
مثالی را برای فرضیهربایی مطرح مایکنم .فاریت تساو یکی ،اخترفیزیا دان سو یسای ،هنگاام مطالعاۀ خوشاۀ
کهکشانی گیسو دریافت که جرم و گرانش کهکشآنهای قاب رؤ یت در این خوشه بسیار کوچ تر از آن است کاه بارای
بههمپیوسته نگهداشتن خوشه کافی باشد .ولی اگر مادۀ تاری

وجود داشته باشاد ،آنگااه جارم و گارانش کاافی بارای

بههمپیوسته نگهداشتن خوشه فراهم میشود .از اینرو ،دلیلی هست که وجود مادۀ تاری را بهمنزلۀ فرضایهای تبیینگار
محتم بشماریم.
اما مادۀ تاری تنها تبیین ممکن برای چنین پدیدهای نیست .دینامی نیوتونی اصالحشده ،بادون مفاروض گارفتن
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مادۀ تاری  ،میتواند تبیین رقیبی به دست دهد ،که آن نیز درست به هماین شاک قاب صاورتبندی اسات .بناابراین،
فرضیهربایی پرس نسبت به فرضیههای تبیینی رقیب ،خنثی است؛ بدین معنا که هیچ روشی برای تولید فهرساتی از ایان
فرضیهها به دست نمیدهد ،بلکه پ از تولید این فهرست ،تنها با صورتبندی آنها در قالب ا به تعبیر ما ا وضع تاالی
غیرمغالطی ،کارکرد تبیینی آنها را آشکار میسازد .همچنین ،فرضیهربایی پرس نسبت به فرضایههای تبیینای بهتار نیاز
خنثی است؛ بدین معنا که هیچ روشی برای انتخاب بهترین فرضیۀ تبیینی ارا ه نمیکند .اگر از پرس بپرسایم کاه بهان،
چگونه فرضیۀ تبیینگر را درمی ُرباید ،هیچ روششناسیای به ما سرضه نمیکند ،بلکه میگوید« :پیشنهاد فرضایهربایانه
همچون جرقهای در ما پدید میآید .کار بصیرت است ،اگرچه ناشی از بصیرتی بهغایت خطاپاذیر» (Pierce, 1931-

 .)1958, 5:181این دو نقیصه ،خود ،به این نکته مسبوق هستند که فرضایهربایی پارس میاان دو مقاام یادشاده تماایز
روشنی نمیگذارد .بنابراین ،نظریۀ پرس از سه کاستی مهم رنج میبرد:
ّ
 .1سدم تفکی شفاف میان مقام تولید فرضیههای تبیینی رقیب و مقام انتخاب بهترین فرضیۀ تبیینی؛
 .9بهدستندادن روششناسی تولید فرضیههای تبیینی رقیب؛
 .0بهدستندادن روششناسی انتخاب بهترین فرضیۀ تبیینی.
 .2استنتاج بهترین تبیین

نخستین کسی که تالش کرد تا مفهوم «استنتاج بهترین تبیین» (از ایان پا  ،باهکوتاهی :ا ب ت) را واشاکافد گیلبارت
هارمن  ،فیلسوف معاصر آمریکاییست ،که به سال  1295در مقالهای کوتاه باا هماین سناوان ،بیآنکاه ناامی از پارس
بیاورد« ،ا ب ت» را با فرضیهربایی یکسان میانگارد و مینویسد:
«استنتاج بهتر ین تبیین» تقر یبا منطبق است بر آنچه دیگران «فرضیهربایی»« ،روش فرضیهسازی»« ،استنتاج فرضهیهای»،
«روش حذف»« ،استقرای حذفی» ،و «استقرای نظری» نامیدهاند .من اصطالح خودم را ترجیح میدهم؛ ز یهرا معتقهدم
که از بیشتر القائات گمراهکنندۀ اصطالحات بدیل پیشگیری میکند (.)Harman, 1965: 88-89

هارمن بالفاصله به سراغ تعریف ا ب ت میرود و میگوید:
فرد ی ساختن این استنتاج ،از این واقعیت که فرضیهای مع ّین ،شهاهد را تبیهین خواههد کهرد ،بهر صهدق آن فرضهیه
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استدالل میکند .عموما ،چندین فرضیه وجود خواهند داشت که میتوانند شاهد را تبیین کنند ،بهه گونههای کهه فهرد،
پیشاز آنکه در شکل دادن چنین نتیجهگیریای ّ
موجه باشد ،باید قادر باشد تا همۀ چنین فرضهیههای رقیبهی را ابطهال
کند .بدین سان فرد ،از این مقدمه که فرضیهای مع ّین ،نسبت به هر فرضیۀ دیگری ،تبیین بهتری برای شهاهد بهه دسهت
میدهد ،این نتیجه را استنتاج میکند که آن فرضیۀ مع ّین صادق است (.)Harman, 1965: 89

تعریف هارمن از «ا ب ت» ،در سنجش با تعریف پرس از فرضیهربایی ،ی ّقوت بزرگ و یا ضاعف چشامگیر
دارد .نقطۀ قوتش این است که مقام تولید فرضیههای تبیینای رقیاب را بهروشانی از مقاام انتخااب فرضایۀ تبیینای بهتار
تفکی میکند؛ و نقطۀ ضعفش این است که نتیجۀ «ا ب ت» را صدق فرضیۀ بهتر میشامارد ،ناه احتماال قاویتر یاا
معقولیت بیشتر آن .پیشتر گفتیم که دالی غیرقیاسی ،بر خالف دالی قیاسی ،صدق نتیجه را ضمانت نمیکنند.
آنچه نقطۀ ّقوت تعریف هارمن به شمار میرود ،خود ،دو نقطۀ ضاعف دیگار را نمایاان میساازد کاه در قالاب دو
پرسش مهم مطرح میشوند .نخست اینکه روششناسی تولید فرضیههای تبیینی چیست؟ هارمن نه تنها به این پرساش
ً
هیچ پاسخی نمیدهد ،بلکه اصال بدان التفاتی هم ندارد .دوم اینکه انتخاب فرضیۀ تبیینی بهتار بار پایاۀ چاه معیاار یاا
معیارهایی صورت میگیرد؟ به دیگر سخن ،روششناسی انتخاب بهترین تبیین چیسات .هاارمن ،باه ایان پرساش دوم
توجه داشته ،ولی پاسخ دقیقی به آن نمیدهد .او مینویسد:
البته ،مسئلهای وجود دارد دربارۀ اینکه فرد چگونه میتواند قضاوت کند که یک فرضیه به اندازۀ کافی بهتر از فرضیهای
دیگر است .قاعدتا چنین قضاوتی بر مالحظاتی مانند این استوار خواهد بود کهه کهدام فرضهیه سهادهتر اسهت ،کهدام
معقولتر است ،کدام بیشتر تبیین میکند ،کدام کمتر ّ
تصنعی است ،و جز آنها .من نمیخواهم انکار کنم کهه دربهارۀ
توضیح ماهیت دقیق این مالحظات مسئله وجود دارد؛ با این حال ،هیچ چیز بیشتری دربارۀ این مسئله نخواهم گفت
(.)Harman, 1965: 89
 .3استنتاج جذابترین تبیین بالقوه

ً
نسابتا ّ
مفصالی در
پ از هارمن ،بحث دربارۀ «ا ب ت» به دست پیتر لیپتون بس و توسعه یافت و او در  1221کتااب
این باب منتشر کرد .در این کتاب« ،ا ب ت» چنین تعریف میشود« :ما با پذیرش دادهها و باورهای پ زمیناهایمان،
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چیزی را استنتاج میکنیم که اگر صادق باشد ،از میان تبیینهای رقیبی که میتوانیم برای آن دادهها پدید آوریم بهترین را
به دست میدهد» (.)Lipton, 2004: 58
این تعریف با فرضیهربایی پرس همساز ،و با تعریف هارمن از «ا ب ت» کمابیش همسان اسات .بناابراین ،حرفای
که لیپتون برای گفتن دارد در این تعریف نمایان نمیشود ،بلکه در شرح او دربارۀ ناو تبیینای کاه از رهگاذر «ا ب ت»
بازجسته میشود ،آشکار میگردد .لیپتون با تمایز نهادن میان تبیینهای بالفع و ّ
بالقوه  ،از ی سو و تبیینهای محتما
و جذاب از دیگرسو« ،ا ب ت» را به «استنتاج جذابترین تبیین ّ
بالقوه» تفسیر میکند.
در ارا ۀ الگو یی (مدلی) برای «ا ب ت» ،پیشفرض لیپتون همانا «واقعگروی اساتنتاجی و تبیینای» اسات؛ یعنای
اینکه (الف) هدف استنتاج صدق است( ،ب) استنتاجهای واقعی ما معطوف به صدق ،یا صدقمحور هساتند؛ بادین
ً
ً
معنا که سموما ما را به سوی این هدف میبرند ،و (ج) برای اینکه تبیینی بالفع باشاد ،بایاد صاادق یاا تقریباا صاادق
ً
باشد )Lipton, 2004: 57( .بنابراین ،تبیین بالفع ی پدیده سبارت است از تبیینای کاه در واقاع صاادق ،یاا تقریباا
صادق است .حال ،وقتی تعبیر «استنتاج بهترین تبیین» را بهکار میبریم ،آیا مراد از «تبیاین» میتواناد «تبیاین بالفعا »
باشد؟ به دیگر سخن ،آیا میتوانیم «ا ب ت» را بهمثابۀ اساتنتاج بهتارین تبیاین از میاان تبیینهاای بالفعا الگوساازی
کنیم؟ پاسخ لیپتون منفیست؛ به سه دلی :
« .1چنین الگو یی ما را چنان جلاوه خواهاد داد کاه گاو یی در مقاام اساتنتاج خیلای خاوب هساتیم ،چاون هماۀ
استنتاجهای ما را صادق جلوه خواهد داد )Ibid( ».این در حالیست که «ا ب ت» خطاپذیر است و «ما گااهی کاذب
را به نحو معقول استنتاج میکنیم» (.)Ibid
« .9این الگو نمیتواند در استنتاج برای تبیینهای رقیب نقشای در نظار بگیارد» ()Ibid؛ زیارا از آنجاکاه سباارت
«تبیینهای بالفع » بیمعناست ،استنتاج بهترین تبیین از میان تبیینهای بالفع  ،امری نااممکن اسات .ماا نمیتاوانیم
ً
چندین تبیین رقیب داشته باشیم که همگی صادق باشند ،چون «این رقیبها نوسا ناسازگارند و بنابراین هماه نمیتوانناد
صادق باشند» (.)Lipton, 2004: 57
 .0از همه مهمتر اینکه چنین الگو یی ما را باه دام مصاادره میافکناد و پرساش را دوبااره در لبااس پاساخ سرضاه
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میکند .ما هنگامی دست به «ا ب ت» میزنیم که نمیدانیم تبیین درست پدیدۀ  Xچیست .حال الگوی یادشده باه ماا
ً
میگوید که ا مثال ا از میان  ،B ،Aو  ،Cکه تبیینهای درست این پدیدهاناد C ،را ،کاه بهتارین تبیاین درسات اسات،
ً
برگزینید .اما اگر  Cتبیین درست  Xباشد A ،و  ،Bچنانکه در دلی دوم گفته شد ،اصال درست نخواهند بود .بناابراین،
 Cنه تنها بهترین ،بلکه تنها تبیین درست  Xاست .اکنون اگر از این الگو بپرسیم که تبیین درسات  Xرا چگوناه کشاف
کنیم ،خواهد گفت از این راه که تنها تبیین درست  Xرا کشف کنید! به قول لیپتون« ،ما تالش میکنیم تا راهای را کاه از
شاهد تا نتیجه میپیماییم توصیف کنیم ،ولی استنتاج بهترین تبیین بالفع ما را ملزم میکند که بارای رسایدن باه آنجاا
پیشتر به آنجا رسیده باشیم .این الگو به لحاظ معرفتشناختی کارآمد نیست» (.)Lipton, 2004: 58
ّ
لیپتون راهح مشکالت یادشده را در این میبیند که میان تبیین بالفع و تبیین بالقوه تمایز نهاده شاود ،و «ا ب ت»
به استنتاج بهترین تبیین بالقوه تأو ی گردد .بر این اساس« ،بر ماست که برکاهای از تبیینهاای باالقوه را پدیاد آوریام ،و
ً
بهترین تبیین بالقوه را از آن استنتاج کنیم» ( .)Ibidاما «تبیین بالقوه» ،آنسان که مناساب ا ب ت باشاد ،دقیقاا باه چاه
معناست؟ پاسخ به این پرسش وابسته به آن است که «این برکه را بایاد چاه انادازه بازرگ سااخت» ( Lipton, 2004:

ً
ً
 .)59میتوان گفت که تبیین بالقوه «هر تبیینی است که با همۀ مشاهدات ما (یا تقریبا همۀ آنها) منطقا ساازگار ،و یا

تبیین ممکن از پدیدههای مربوط باشد )Ibid( ».ولی این تعریف موجب میشود که برکۀ تبیینهای بالقوه بسیار بازرگ
ّ
شود و «همۀ اقسام تبیینهای نابخردآنهای را که هیچ کا جادی نخواهاد گرفات» در برگیارد .از هماین رو ،لیپتاون
ّ
تعریف دیگری به دست میدهد که بر پایۀ آن «تبیینهای بالقوه فق گزینههای زنده اناد :نامزدهاای جادی بارای یا
تبیین بالفع » (.)Ibid
نکتۀ مهم این است که تعریف دوم ،به تعبیر لیپتون ،ی «صافی معرفتی» را پیشفرض میگیرد .این صافی از میان
همۀ تبیینهای ممکن تنها تبیینهای زنده را سبور میدهد و بقیه را تصفیه میکند .در سین حاال ،زمیناه را بارای صاافی
معرفتی دیگری آماده میسازد که از میان تبیینهای زنده ،بهتارین را برمیگزیناد« .بادین ساان ،ایان تقریار از اساتنتاج
بهترین تبیین شام دو صافی میشود ،یکی که نامزدهای معقول را برمیگزیند ،و دومی که از میاان آنهاا <بهتارین را>
انتخاب میکند» (.)Lipton, 2004: 59
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تا اینجا روشن شد که وقتی «استنتاج بهترین تبیین» را به کار میبریم ،مراد از «تبیین» باید «تبیین بالقوه» باشد (به
معنایی که گذشت)ّ .اما منظور از «بهترین» چه باید باشد؟ لیپتون میگویاد کاه «بهتارین تبیاین» میتواناد باه معناای

ّ
«محتم ترین تبیین» یا به معنای «جذابترین تبیین» باشد .او توضیح میدهد که دو معیار احتماال و جاذاب ّیت ،هام
در مفهوم و هم در مصداق ،تفاوت دارند .به لحاظ مفهومی ،احتمال ناظر به صدق است ،درحالیکه جذابیت نااظر باه
فهم است .به لحاظ مصداقی ،اگرچه ممکن است که ی تبیین واحد هم محتم و هام ا باه هماان انادازه ا جاذاب
باشد ،با این حال ،تبیینهایی هستند که اگرچه محتم میباشند ،جذاب نیستند و تبیینهایی هم وجود دارند که اگرچاه
جذابیت دارند ،محتم نیستند .مثالی که لیپتون برای اولی میزند این است که در پاسخ به پرسش «چرا مصرف تریاک
خوابآور است؟» گفته شود« :به سلت نیروهای خوابآورش!» .و مثال او برای دومی ،تئوریهای تورئه است.
حال که تفاوت دو معیار احتمال و جذابیت معلوم شد ،این پرسش پدید میآید کاه «ا ب ت» را بایاد باه «اساتنتاج
ّ
محتم ترین تبیین بالقوه» یا به «استنتاج جذابترین تبیین بالقوه» تأو ی کرد .پاسخ لیپتاون ّرد گزیناۀ نخسات ،و قباول

گزینۀ دوم است .به نظر او ،گز ینۀ نخست ،مستلزم مصادره است؛ زیرا انتظار ما از «ا ب ت» ،در ُبن و از آغاز ،اساتنتاج
محتم ترین تبیین است ،اما پرسش این است که با چه اصولی و بر پایۀ چه نشانههایی محتم ترین تبیین را بازشناسیم.
ّ
اگر پاسخ داده شود :بر اساس الگوی استنتاج محتم ترین تبیین ،گو یی پاسخ داده شده است :با اصول و نشاانههای دال
بر محتم ترین تبیین او مینویسد:

گزینش <معیار> احتمال ،استنتاج بهتر ین تبیین را به سهوی بیهودهگهویی سهوق میدههد .مها یهک الگهوی اسهتنتاج
استقرایی میخواهیم که توصیف کند چه اصولی را بهکار میبریم تا داوری کنیم که یک استنتاج ،محتملتر از دیگهری
است ،بنابراین گفتن اینکه محتملتر ین تبیین را استنتاج میکنیم ،سودبخش نیست .به دیگر سهخن ،مها از شهرحمان
در باب استنتاج میخواهیم تا نشانهها ی احتمال را به دست دهد ،یعنی ویژگیهایی در یهک دلیهل کهه مها را ههدایت
میکنند تا بگوییم که مقدمهها نتیجه را محتمل میسازند .الگوی استنتاج محتملتر ین تبیین این مسهئلهها را مصهادره
میکند (.)Lipton, 2004: 60

اکنون اگر همین مسئلهها را بر پایۀ جذابیت پاسخ دهیم ،نه تنها هیچ مصادرهای رخ نمیدهد ،بلکه پاسخی معقاول
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سرضه میشود؛ زیرا اگر بپرسند که با چه اصولی و بر پایۀ چه نشانههایی محتم ترین تبیین را بازمیشناسیم ،پاسخ ایان
خواهد بود :با اصول و نشانههای دال بر جذابترین تبیین .زیرا «تبیینی که ،در صورت صدق ،ژرفترین فهام را فاراهم
خواهد کرد ،تبیینی است که بیشترین احتمال صدق را دارد» (.)Lipton, 2004: 61
لیپتون میگوید که «بنابراین تقریری از استنتاج بهترین تبیین که ما باید مورد توجه قرار دهیم ،اساتنتاج جاذابترین
تبیین بالقوه است )Ibid( ».یکی از و یژگیهای این تقریر ،که برای بحاث ماا ّ
اهم ّیات دارد ،ایان اسات کاه سااختاری
دومرحلهای را پیش مینهد« ،ساختاری که تولید فرضیه را از انتخاب فرضایه متماایز میکناد» ( .)Ibid:149چنانکاه
لیپتون میگوید:
بر پایۀ این نگرش ،سازوکاری که با آن تصمیم میگیریم که کدام یک از چندین علت ممکن اسهتنتاج شهود دو مرحلهه
داردّ .اولی روند تولید میباشد که نتیجهاش این است که ما تنها شمار اندکی از علتهای ممکهن را مهورد توجهه قهرار
میدهیم؛ دومی روند انتخاب از میان آن نامزدهای زنده است (.)Ibid

اما پرسش بسیار مهم این است که روششناسی مرحلۀ تولید ،و روششناسی مرحلۀ انتخاب چیست .باه نظار ماا،

َد َوران و تردید ،از سنخ «ا ب ت» هستند که روشهایی برای کشف یا تولید فرضیههای تبیینی باه دسات میدهناد .اماا
ً
برای اثبات این مدسا ،نخست ،باید بدانیم که این روشها چیستند و از آنجا که این روشها معموال در بساتر اساتدالل
تمثیلی سرضه شدهاند ،نخست ،بگذارید این قسم از استدالل را مرور کنیم.
 .4استدالل تمثیلی

ارسطو در آناکاو ی نخست ،دفتر  ،9فص  90میگوید تمثی هنگامی وجود دارد کاه نشاان داده شاود اکبار ( )Aبار
ّ
اوس ( )Bحم میشود ،ولی بهوسیلۀ حدی (مانند  )Δکه به اصغر ( )Γشبیه است و در سین حال ،باید معلاوم باشاد
ّ
که اوس ( )Bبر اصغر ( ،)Γو اکبر ( )Aبر حد شبیه به اصغر ( )Δحم میشود ( .)b38-4186نیز روشن اسات کاه
وجه شباهت  Δبه  Γهمانا محمول مشترک آن دو ،یعنی  Bاست؛ پ باید معلوم باشد که  Bبر  Δنیز حما میشاود.
بر این اساس ،ارسطو چنین ساختاری را در نظر دارد:
1
03
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مقدمه
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9
0
0 ،9
0 ،9 ،1

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

مقدمه
مقدمه
از ( )9و ()0
از ( )1و (1)0

و مثال او ( )69a1-11را نیز میتوان چنین صورتبندی کرد:

1

( )1جنگ آتنیان با ثباییان ،جنگ با همسایه است.

مقدمه

9

( )9جنگ ثباییان با فوکیسیان ،جنگ با همسایه است.

مقدمه

0

( )0جنگ ثباییان با فوکیسیان ،بد است.

مقدمه

0 ،9

( )0جنگ با همسایه ،بد است.

از ( )9و ()0

0 ،9 ،1

( )5جنگ آتنیان با ثباییان ،بد است.

از ( )1و ()0

از آنچه گفته شد آشکار است که ارسطو بیشاز آنکه تمثی را تعریف کرده باشد ،صاورتبندی کارده اسات .بارای
بهدستدادن ی تعریف ،بیایید روند استداللی باال را چنین بازگو ییم:
ّ
 ،Γدر اتصاف به  ،Bهمانند  Δاست.
ّ
 ،Δبه سبب اتصاف به  ،Bوصف  Aرا میپذیرد.
ّ
 Γنیز ،به سبب اتصاف به  ،Bوصف  Aرا میپذیرد.
بر این اساس ،مثال ارسطو را هم میتوان چنین بازنوشت:
ّ
 .1باید ّ
توجه کرد که در این ساختار Δ ،ی حد شخصیست و ،بنابراین ،استنتاج ( )0از ( )9و ( ،)0در واقع ،ی استقرای ناقص مبتنی بر
مشاهدۀ ی فرد است؛ بهویژه که ارسطو بالفاصله پ از توصیف باال میگوید که تمثی به همین شیوۀ یادشده پیش میرود ،حتی اگر از راه
ً
ِّ
چندین حد شبیه به اصغر این باور ایجاد شود که اکبر بر اوس حم میشود ()69a12؛ یعنی حتی اگر ،مثال ،داشته باشیم:
1

( B ،Γ )1است.

9

( ،H،Z،E،Δ )9و B ...است.

0 ،9

( A ،B )0است.

0
0 ،9 ،1

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

مقدمه
مقدمه
مقدمه
از ( )9و ()0
از ( )1و ()0

از همین روی ،پرس معتقد است که ارسطو تمثی را «تغییرشک استقرا» میداند (.)CP 7.249
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جنگ آتنیان با ثباییان ،در اینکه جنگ با همسایه است ،همانند جنگ ثباییان با فوکیسیان است.
جنگ ثباییان با فوکیسیان ،چون جنگ با همسایه است ،بد است.
جنگ آتنیان با ثباییان نیز ،چون جنگ با همسایه است ،بد است.
اکنون میتوان تمثی (همانندسازی) را چنین تعریف کرد :انتقال حکام یکای از دو همانناد باه دیگاری ،باه سابب
همانندی میان آن دو .و ،بنابراین ،میتوان گفت که تمثی بر چهار پایه استوار است:
َّ
 .1ماننده (ممث ) :چیزی که به چیز دیگری همانند میشود ،همچون «جنگ آتنیان با ثباییان».
َّ
 .9مانسته (ممث به) :چیزی که ماننده به آن همانند میشود ،همچون «جنگ ثباییان با فوکیسیان».
 .0مانروی (وجه تمثی ) :چیزی که ماننده بر پایۀ آن به مانسته همانند میشود ،همچون «جنگ با همسایه».
 .0حکم :صفتی که بر پایۀ همانندسازی از مانسته به ماننده انتقال مییابد ،همچون «بدی».
تمثی ا را متکلمااان و فقیهااان زمان اۀ فااارابی و ابنس اینا ،چنانکااه ش ایخین گ ازارش میکننااد ،مسااتق از ارسااطو،
بازمیشناختهاند و آن را ،بهترتیب« ،استدالل به شاهد بار غایاب» و «قیااس» مینامیدهاناد (فاارابی135 :1 ،1043 ،؛
ابنسینا .)901 :1 ،1020 ،بر پایۀ همین تفاوت اصطالح ،متکلمان برای سه رکان نخسات ،باهترتیب ،از اصاطالحات
«غایب»« ،شاهد» ،و «معنا» یاا «جاامع» و فقیهاان از اصاطالحات «فار »« ،اصا » ،و «سلات» اساتفاده کردهاناد
(روسی909 :1 ،1030،؛ جبر و دیگران994 :1229 ،؛ سظیمی 09 :1025 ،و )50
غایب/فر

ّ
معنا  /جامع /سلت

شاهد  /اص

جنگ آتنیان با ثباییان ،در اینکه جنگ با همسایه است ،همانند جنگ ثباییان با فوکیسیان است.
جنگ ثباییان با فوکیسیان ،چون جنگ با همسایه است ،بد است.

حکم

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

تمثی به حصر سقلی یا جامع ندارد یا دارد و اگر داشته باشد ،یا سلبییا ثبوتی اسات و اگار ثباوتی باشاد ،یاا سلات
حکم نیست یا هست و اگر سلت حکم باشد ،یا سلت حکم است تنها در اص یا سلت حکم است هم در اصا و هام
در فر  .بنابراین ،پنج قسم تمثی میتواند وجود داشته باشد:
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 .1تمثی بیجامع؛
 .9تمثی دارای جامع سلبی؛
 .0تمثی دارای جامع ثبوتی که سلت حکم نیست؛
 .0تمثی دارای جامع ثبوتی که سلت حکم است تنها در اص ؛
 .5تمثی دارای جامع ثبوتی که سلت حکم است هم در اص و هم در فر .
تمثی ها را بر همین اساس ،از ضعیفترین به قویترین میتوان ردهبندی کرد .قسم پنجم به ّقوت قیااس اسات و باه آن
بازمیگردد؛ از همین رو میتواند یقینبخش باشد .از این قسام کاه بگاذریم ،قاویترین و پرکااربردترین تمثیا چهاارمی
است .اکنون پرسش محوری این است که متکلمان و فقیهان در ایان قسام از تمثیا  ،چگوناه ثابات میکنناد کاه جاامع،
بهراستی سلت حکم است .منابع باواسطه به ما میگویند از رریق راه؛ راه نخست را متقدمان ،از متکلمان و فقیهاان« ،رارد
و سک » و متأخران « َد َوران» نامیدهاند و راه دوم را متقدمان ایشان «تقسیم و َس ْبر» و متأخرانشان «تردید» خواندهاند.
َ
 .1-4طرد و عکس ،یا د َوران

«ررد» در لغت یعنی «پ زدن» و جامع در صورتی راارد اسات کاه وجاود بادون حکام را رارد کناد و پا بزناد.
دراینصورت ،در قالب ی گزارۀ شرری موجب کلی میتوان گفت« :هرگاه جاامع موجاود باشاد ،حکام نیاز موجاود
است» .اکنون اگر بتوانیم این گزاره را بهنحو صادق بر خودش سک کنیم و بگو ییم« :هرگاه حکم موجود باشاد ،جاامع
نیز موجود است» ،آنگاه جامع و حکم متالزم خواهند بود؛ یعنی در قالب گزارهای دوشرری میتوان گفت« :اگر و تنها
اگر جامع موجود باشد ،حکم ،موجود است» ،که از آن الزم میآید« :اگر و تنها اگر جامع موجود نباشد ،حکم موجاود
نیست» (ابنسینا95 :1034 ،؛ روسی.)005 :1039 ،
واژۀ « َد َوران» ،چنان که روشن است ،بهمعنای چرخش اسات .همچناین «دا ار» ،باهمعنای چرخناده ،و «مادار»،
بهمعنای چرخشگاه یا محور ،دو واژۀ همخانوادۀ آن هستند .در آسیابهای کهن ،سنگ گرد چرخانی وجود داشات کاه
بر روی ی سنگ ثابت میچرخید و در مرکز این دو سنگ َپرهون مانند (دایره شاک ) میلاهای قارار داشات کاه سانگ
چرخان بر گرد آن میچرخید .این سنگ چرخان «،دا ر» و آن میله« ،مادار» باود .اگار آن میلاه وجاود داشات ،سانگ
01
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میتوانست بچرخد ،وگرنه از جای بیرون میآمد و نمیتوانست بچرخد .بههمینسان ،پارهای از متکلمان و فقیهاان نیاز
هرگاه حکمی را دا ر بر مدار وصفی میدیدند ،به این معنا که حکمی را با وجود وصافی ،موجاود و باا سادمش معادوم
َ
مییافتند ،میگفتند که آن وصف ،سلت این حکم است .برای نمونه ،آنان میگفتند که برپایۀ دالی شارسی ،اگار خمار
مستیآور باشد ،حرام است ،وگرنه چنین نیست .از همین روی ،حکم میکردناد کاه از نظار شاار مساتیآوری سلات
حرمت خمر است (سظیمی.)150-159 :1024 ،
حاص اینکه ررد و سک نشاندهندۀ تالزم و َد َوران میاان جاامع و حکام اسات و تاالزم و دوران میاان جاامع و
حکم ،از نظر متکلمان و فقیهان ،نشاندهندۀ سلیت جامع برای حکم است.
َ
 .2-4تقسیم و سبر ،یا تردید

ّ
سهروردی در حکمة اإلشراق میگوید که اصحاب جدل (یعنی متکلمان و فقیهان) سلیت جامع برای حکام را از دو راه
به اثبات میرسانند ،که نخستین آنها ررد و سک یا َد َوران نام دارد (که شرحش گذشت) .باه بیاان ساهروردی راه دوم
آن است که ایشان صفات چیزی که وجود حکم در آن مورد توافق است ،یعنی صفات اص یاا شااهد را برمیشامرند.
برای نمونه ،در تمثی زیر ،صدق «حدوث» بر «خانه» مورد توافق است؛ یعنی هماه (یاا دساتکم ررفهاای بحاث)
میپذیرند که «خانه ،حادث است».

ّ
جهان مرکب است ،همچون خانه.
خانه حادث است.
جهان حادث است.

ّ
حال ،در گام نخست ،صفات خانه را برمیشمرند و میگویند که خانه )1( :مرکب است؛ ( )9ممکان اسات؛ ()0
جوهر است؛ و ( )0جسم است .سپ ادسا میکنند که تنها یکی از این صفات ،سلات وجاود حکام در اصا اسات؛
ً
ّ
مثال تنها «ترکب» سلت صدق «حدوث» بر «خانه» است .و این ادسا را به دو شیوه اثبات میکنند ،که میتاوان آنهاا را
دو تقریر از روش «تقسیم و سبر» یا «تردید» قلمداد کرد.
ّ
 .1-2-4تقریر اول
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در این تقریر میگویند که هیچ ی از صفات دیگر ،در جای دیگر ،سلت حکم نیست؛ چنانکاه «امکاان» در صافات
خدا ،سلت حدوث نیست؛ زیرا صفات خدا با اینکه  -از نظر این متکلمان – ممکن هستند ،حاادث نمیباشاند ،بلکاه
قدیماند؛ و «جوهریت» نیز در بات خدا ،سلت حدوث نیست؛ زیرا بات خدا با اینکه  -از نظر این متکلماان  -جاوهر
است ،حادث نیست بلکه قدیم میباشد؛ و «جسمیت» نیز در ماده ،سلت حدوث نیست؛ زیرا ماده باا اینکاه  -از نظار
این متکلمان  -جسم است ،حادث نیست ،بلکه قدیم میباشد .بدین سان ،مثال یادشده چنین گسترش مییابد:

ّ
جهان مرکب است ،همچون خانه.

خانه ،حادث است.
ّ
ّ
سلت حدوث خانه یا ترکب است ،یا امکان ،یا جوهریت ،یا جسمیت.
ّ
سلت حدوث خانه ،امکان نیست ،چون صفات خدا ممکناند ،ولی حادث نیستند.
ّ
سلت حدوث خانه ،جوهریت نیست ،چون بات خدا جوهر است ،ولی حادث نیست.
ّ
سلت حدوث خانه ،جسمیت نیست ،چون ّ
ماده جسم است ،ولی حادث نیست.
ّ
ّ
سلت حدوث خانه ،ترکب است.
جهان حادث است.
 .2-2-4تقریر دوم

در این تقریر میگویند آن صفتی که بهمثابۀ سلت حکم پیش نهاده شده است ،در جای دیگر ،بهرور مساتق و بادون اوصااف
دیگر ،مقتضی حکم است .بهسنوان مثال چیزی را  -اگر وجود داشته باشد  -پیدا میکنند کاه اگرچاه مرکاب و حاادث اسات،
ولی ممکن و جوهر و جسم نیست( .سهروردی )00 :1034 ،بدین سان ،مثال یادشده چنین از آب درمیآید:

ّ
جهان ،مرکب است ،همچون خانه.

خانه ،حادث است.
ّ
ّ
سلت حدوث خانه یا ترکب است ،یا امکان ،یا جوهریت ،یا جسمیت.
ّ
ّ
ّ
سلت حدوث خانه ،ترکب است ،چون  Xمرکب و حادث است ،ولی ممکن و جوهر و جسم نیست.
جهان ،حادث است.
00

روششناسی کشف فرضیۀ تبیینگر :رهیافتی تاریخی

هر دو تقریر این روش را متقدمان از متکلماان و فقیهاان «تقسایم و َس ْابر» نامیدهاناد و متاأخران ایشاان «تردیاد».
«تقسیم» و «تردید» در اصطالح فقه و کالم همان «انفصال» و «ترکیب فصلی» در اصطالح منطق اسات« .سابر» هام
در لغت یعنی بررسی دقیق و کام  .این روش را از این روی چنین نامیدهاند که در آن سل احتماالی حکام باه صاورت
گزارهای منفص بیان میشوند و سپ مورد بررسی قرار میگیرند که آیا بهراستی میتوانند سلت حکم باشند یا نه.
َ
 .5د َوران و تردید بهمثابۀ استنتاجهای بهترین تبیین

دیدیم که در فرضیهربایی یا «ا ب ت» باید میان دو مقام تمایز نهاد )1( :مقام تولید فرضیههای تبیینی باالقوه؛ ( )9مقاام
انتخاب جذابترین تبیین بالقوه .روششناسی هر ی از این دو مقام چیست؟ به نظر ما ،متکلمان و فقیهاان مسالمان،
پیشاز سدۀ ششم ھ .ق .با رراحی روشهای َد َوران و تردید،پیشدیدهایی از «ا ب ت» داشتهاند که ضمن تفکی ایان
دو مقام ،بهو یژه به روششناسی مقام نخست توجه کردهاند .اگر تبیین را به معنای کشف سلت ی پدیده بادانیم ،آنگااه
چون َد َوران و تردید روشهایی برای کشف سل احتمالی ی پدیده به دست میدهند ،در واقع ،روشهایی برای تولیاد
فرضیههای تبیینگر نیز ارا ه خواهند کرد.
درست است که َد َوران ،یا ررد و سک  ،نشانگر مالزمت است و مالزمت اسم از سلیت است ،ولی از آنجا که هر
سلتی مالزم معلول خود است ا اگرچه ،نه بر سک ا باز هم احتمال کشف سلت در میان مالزمهای ی پدیاده بیشاتر
از احتمال کشف آن در میان غیرمالزمهاست .بنابراینَ ،د َوران میتواند فهرستی از مالزمهاا را باهسنوان سلا احتماالی
پیش نهد ،و از این راه فرضیههایی تبیینگر را تولید کند.
ّ
پدیدۀ جزر و مد مثال خوبی برای توضیح این کارکرد َد َوران است .نیوتن ،مانند بسایاری دیگار ،ایان پدیادۀ سجیاب را
مشاهده کرده است که سطح آب دریاها در رول شبانهروز باال و پایین میرود .سپ  ،با خود اندیشیده که اگار فارض شاود
ماه با نیروی گرانش خود آب دریاها را به سوی خو یش میکشد ،پدیادۀ سجیاب یادشاده تبیاین میشاود .بناابراین ،دلیلای
هست بر احتمال صدق این فرضیۀ تبیینگر که ماه با نیروی گرانش آب دریاها را به سوی خو یش میکشد .ایان یا دلیا
فرضیهربایانه است ،مطابق با صورتبندی پرس ،که هارمن و لیپتون هم المحاله با آن توافق دارند .ولی بهن نیاوتن باا چاه
روشی این فرضیۀ تبیینگر را درربوده است؟ معقولترین پاسخ این است که از رریاق َد َوران یاا رارد و سکا  .او مشااهده
00
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ّ
ّ
کرده است که جزر و مد دا ر بر مدار رلو و غروب ماه است؛ بدین معنا که هرگاه ماه رلو میکند ،مد رخ میدهاد؛ و بار
ّ
سک  ،هرگاه مد رخ میدهد ،ماه رلو کرده است .همچنین هرگاه ماه غروب میکند ،جزر پدید میآید و بار سکا  ،هار
گاه جزر پدید میآید ماه غروب کرده است .به همین روش ،در گام نخست میتوان فرضیههای تبیینی مختلفای را تولیاد؛ و
در گام بعدی بهترین آنها را ،که در اینجا همان تبیین نیوتونیست ،انتخاب کرد.
تقسیم و سبر یا تردید نیز میتواند همین کارکرد را داشته باشد .هنگام رو یارویی باا پدیادهای نیازمناد تبیاین ،بهان
میتواند با برشمردن اوصاف آن پدیده ،مجموسهای از «گزینههای زنده» را فهرست کند و سپ با بررسی آنها بار پایاۀ
«مالحظات تبیینی»بهترین فرضیۀ تبیینگر را د ُررباید .برای نمونه ،ما مشاهده میکنیم که نقطۀ انجماد آب دریا پاایینتر
از نقطۀ انجماد آب آشامیدنیست ،ولی اگر فرض کنیم کاه وجاود ماادۀ محلاول غ ّ
یرفارار در آب ،موجاب افات نقطاۀ
انجماد آن میشود ،آنگاه پدیدۀ یادشده تبیین میشود .این ی فرضیهربایی مطاابق باا صاورتبندی پارس اسات کاه
هارمن و لیپتون هم نباید با آن مخالف باشند .اما بهن ما این فرضیۀ تبیینگر را چگونه درربوده است؟ به نظار میرساد
که با برشمردن اوصاف آب دریا و فرض سلیت هر ی از این اوصاف برای آن پدیده؛ بدین ساان کاه گفتاه شاود سلات
پایین بودن نقطۀ انجماد آب دریا ،یا ( )1این است که مایع است ،یا ( )9این است کاه فاالن رناگ را دارد ،یاا ( )0ایان
ّ
مادۀ غ ّ
یرفرار ا نم ا در آن محلول اسات .ایان هماان مرحلاۀ
است که زیستگاه آبزیان است ،یا ( )0این است که ی

تقسیم است و پ از آن نوبت به َسبر ،یعنی بررسی ارزش تبیینی هر ی از اقسام ،میرساد :سلات پاایین باودن نقطاۀ
انجماد آب دریا ( )1نیست ،چون آب خالص هم مایع است ،ولی نقطۀ انجمادش پایین نیست )9( .هم نیست؛ چاون
آب برکه نیز چنین رنگی دارد ،ولی نقطۀ انجمادش پایین نیست )0( .هم نیست؛ چون آب حوضچههای پرورش مااهی
نیز زیستگاه آبزیان است ،ولی نقطۀ انجمادش پایین نیست .بنابراین )0( ،برجای میماند.
ّ
َ َ
 .6نقدهای سنتی بر روش دوران و تردید
َ َ
 .1-6نقد روش دوران

منطقدانان ّ
سنت اسالمی ،در مجمو  ،سه نقد بر روش ررد و سک یاا َد َوران وارد کردهاناد کاه در کاالم ساهروردی و
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خواجهنصیر بهخوبی منعک شدهاند.
 .1از آنچه گفتیم آشکارا دانسته میشود که رابطۀ ررد و سک یا دوران میان جامع و حکم ،بر استقرا استوار اسات؛
ّ
یعنی اگر از متکلمان و فقیهان یادشده بپرسیم که از کجا دریافتید که جامع و حکم ،مطرد و منعک  ،یاا دا ار بار مادار
یکدیگرند ،خواهند گفت که چون بارها و بارها جامع را با حکم و حکم را با جامع یافتهایم .ولی این چیزی جز اساتقراء
ناقص نیست و استقراء ناقص ،یقینآور نیست؛ زیرا ممکن است که موارد مشاهدهنشاده بارخالف ماوارد مشاهدهشاده
باشند .سهروردی ،در حکمة اإلشراق بر همین نکته تأکید کرده و میگویاد« :گیاریم کاه جاامع و حکام تاا جاایی کاه
احتجاجگر بررسی کرده است از هم جدایی نداشته باشند ،ولی چرا جایز نباشد کاه در جاایی کاه احتجااجگر بررسای
نکرده از هم جدایی داشته باشند؟ هنگامیکه این سؤال از ایشان پرسیده میشود ،از پاساخ بازمیمانناد» (ساهروردی،
.)00 :1034
 .9روسی ،در شرح اإلشارات ،داللت ررد و سک بر تالزم جامع و حکم را انکار نمیکند ،ولی داللت تاالزم بار
سلیت را نفی میکند و میگوید که اگر تالزم جامع و حکم ،دلی سلیت جامع برای حکم باشد ،باید دلی سلیت حکام
برای جامع نیز باشد؛ زیرا تالزم ،رابطهای دوسو یه است و همچنان که حکم از جامع الزم میآیاد ،جاامع نیاز از حکام
الزم میآید (روسی .)909 :1 ،1030 ،به دیگر سخن ،ررد و سک یا َد َوران تنهاا نشاانگر مصااحبت یاا ،در نهایات،
مالزمت جامع و حکم است ،نه بیانگر سلیت جامع برای حکم .زیرا مصاحبت ،اسم از سلیت اسات و میاان دو چیازی
ّ
که هیچ گونه پیوند سلی-معلولی ندارند هم یافت میشود و مالزمت اگرچه مساوق سلیت است ،ولای تعیاین نمیکناد
که کدام ررف سلت و کدام ررف معلول است.
 .0روسی ،در شرح اإلشارات ،میافزاید که اگر میان جامع و حکم بهراستی مالزمتای وجاود میداشات ،هیچگااه
دربارۀ ثبوت حکم در فر نزاسی برنمیخاست؛ زیرا فر  ،همچون اص  ،دربردارندۀ جامع است و اگر جاامع باا حکام
ً
مالزمت میداشت ،میبایست حکم بدون وسارت اص  ،بر فر بار میشد و دراینصورت ،اصال نیازی باه اساتدالل
تمثیلی نبود (همان).
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 .2-6نقد روش تردید

سهروردی در حکمة اإلشراق ،پ از گزارش روش «تردید» ،به سنجش آن میپردازد .سه نقد نخست او دربارۀ تردید به
تقریر ّاول است .نخستین نقد او ناظر به گزارۀ منفصلیست که اوصااف متعاددی را در اصا یاا شااهد ،بهمثاباۀ سلا
احتمالی حکم ،برمیشمارد .سهروردی میگوید که احتمال وجود وصفی که ماورد غفلات واقاع شاده باشاد ،منتفای
نیست و بسا که همان وصف مغفول ،سلات حکام باشاد .باه دیگار ساخن ،روش تقسایم و سابر ،کاربساتی از قیااس
ّ
الخلاو باشاد و منفصا
انفصالیست و قیاس انفصالی در صورتی ُمناتج اسات کاه منفصا باهکاررفتاه در آن مانعاا
ُ
مانعا ّ
الخلو تنها در صورتی به دست میآید که تقسیم ،حاصر باشد و تقسیم تنها هنگامی حاصر است کاه ثناایی و دایار

میان نفی و اثبات باشد .اما این شروط در تقسیم وسبرپاس داشته نمیشوند.
دومین نقد سهروردی نیز بهنحوی ،به همان نقد ّاول بازمیگردد .پ از آنکه گزارۀ منفص اوصااف متعاددی را در
اص  ،بهمثابۀ سل احتمالی حکم برمیشمارد ،یکی از این احتماالت بهمنزلۀ سلت قطعی حکم فرض میشاود و هماۀ
احتماالت دیگر نفی یا  -به تعبیر سهروردی  -الغا میشوند .سهروردی ،اما ،میگوید که الغای همۀ احتمااالت دیگار
امکانپذیر نیست؛ چون این احتمال نیز برجای است که سلت حکم ،نه وصف برگزیده ،بلکه خصوص اصا باشاد یاا
نه وصف برگزیده به نحو ّ
سام ،بلکه وصف برگزیده باشد از آن روی که به اص اختصااص دارد یاا ناه وصاف برگزیاده

ً
بهتنهایی ،بلکه همۀ اوصاف با هم سلت حکم باشند یا نه همۀ اوصاف با هم ،بلکه دوگان دوگان (مثال اول و دوم ،یاا اول
ً
و سوم ،یا اول و چهارم ،یا دوم و سوم ،یا دوم و چهارم ،یا سوم و چهارم) یا سهگان سهگان (مثال اول و دوم و سوم ،یاا اول
و دوم و چهارم ،یا اول و سوم و چهارم ،یا دوم و ساوم و چهاارم) سلات حکام باشاند .ایان هماه در فرضای اسات کاه
احتماالت اصلی چهار تا باشد ،حال اگر بیشتر باشد ،احتماالت ترکیبی بسی بیشاز این خواهند بود.

ّ
بگذارید به سراغ مثال یادشده برو یم .گزارۀ منفص در این مثال میگوید که سلت حدوث خانه یاا ترکاب اسات یاا
ّ
امکان یا جوهریت یا جسمیت ،سپ با فرض اینکه سلت حدوث خانه ،ترکب اسات ،هماۀ احتمااالت دیگار ،یعنای
سلیت امکان و جوهریت و جسمیت نفای میشاوند .ساهروردی اماا میگویاد کاه ایان ساه سلیات هماۀ احتمااالت
برجایمانده نیستند؛ زیرا هنوز چندین احتمال دیگر برجای است:
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.1
.9
.0
.0
.5
.9

سلت حدوث خانه ،خود «خانه بودن» باشد ،نه معنای ّ
سامی که افزون بر «خانه»« ،جهان» را هم در برمیگیرد.
ّ
ّ
سلت حدوث خانه« ،ترکب خود خانه» باشد ،نه «ترکب» به نحو سام که افزون بر «خانه» جهان را هم در برمیگیرد.
ّ
سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «امکان» و «جوهریت» و «جسمیت» باشد.
ّ
سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «امکان» باشد.
ّ
سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «جوهریت» باشد.
ّ
سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «جسمیت» باشد.

 .3سلت حدوث خانه« ،امکان» و «جوهریت» باشد.
 .3سلت حدوث خانه« ،امکان» و «جسمیت» باشد.
 .2سلت حدوث خانه« ،جوهریت» و «جسمیت» باشد.
ّ
 .14سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «امکان» و «جوهریت» باشد.
ّ
 .11سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «امکان» و «جسمیت» باشد.
ّ
 .19سلت حدوث خانه« ،ترکب» و «جوهریت» و «جسمیت» باشد.
 .10سلت حدوث خانه« ،امکان» و «جوهریت» و «جسمیت» باشد.
سومین نقد سهروردی این است که آنچه بهمنزلۀ سلت حکم تعیین شده محتم است که به دو قسام منقسام شاود:
ّ
قسمی که مستلزم حکم است و قسمی که مستلزم حکم نیست؛ درست همان قسمی که مستلزم حکام اسات در محا
ّ
نزا  ،یعنی در فر  ،وجود نداشته باشد .چنانکه «ترکب» به دو قسم «سنصری» و «اثیری» منقسم میشود که تنها ّاولای
ّ
مستلزم «حدوث» است و محتم است که «ترکب» جهان اثیری باشد و از اینرو مستلزم حدوث نباشد.
نمونۀ گو یاتر این است که گفته شود« :جیوه ،همانند نقره ،فلز است ،پ جاماد اسات» کاه در آن «جیاوه» ،فار ،
«نقره» ،اص « ،فلز» ،جامع ،و «جامد» ،حکم است .پ اگر بهفرض ،با تقسیم و سبر بتوان نشان داد که نقاره باه ایان
سلت جامد است که فلز است ،نمیتوان گفت که جیوه نیز چون فلز است ،جامد است؛ زیارا فلاز بار دو قسام اسات:
جیوه و غیرجیوه و تنها فلزات غیرجیوه جامدند.
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نقد سوم سهروردی به نقد ّاول نزدی است .نقد ّاول بر احتمال وجود وصفی مغفول استوار بود .برای نموناه ،پا
ّ
از توافق بر «حدوث خانه» ،در مرحلۀ تقسیم گفته میشود که سلت «حدوث خانه» یا «ترکب» اسات یاا «امکاان» یاا
ّ
«جوهریت» یا «جسمیت» .سپ  ،در مرحلۀ سبر گفته میشود که تنها «ترکب» میتواند سلت «حدوث خانه» باشاد.
سهروردی در نقد ّاول گفت که این تقسیم ،حاصر نیست و بسا که شاق دیگاری وجاود داشاته باشاد کاه هماان سلات
ّ
ّ
حدوث باشد .در نقد سوم میگوید که بسا «ترکب» بر دو قسم «سنصاری» و «اثیاری» باشاد و «ترکاب سنصاری» کاه

سلت «حدوث خانه» است ،در «جهان» وجود نداشته باشد .این نقد سوم را میتوان چنین بازگفت کاه تقسایم یادشاده
ّ
ّ
حاصر نیست ،چون میتوان آن را چنین بیان کرد که سلت «حدوث خانه» یا «ترکب سنصری» است یا «ترکاب اثیاری»
یا «امکان» یا «جوهریت» یا «جسمیت» .بدین سان ،نقد سوم به نقد ّاول بازمیگردد.
بنابراین ،حاص هر سه نقد سهروردی بر تقریر ّاول تقسیم و سبر این است که تقسیم در این روش حاصار نیسات و
ّ
الخلو نمیسازد .باید افزود که ّ
گزارهای مانعا ّ
حتی اگر تقسیم ،حاصر باشد ،باز هم الزم است دقات شاود کاه آیاا هماۀ
اقسام ،بهجز قسم مطلوب ،بهدرستی ابطال شدهاند یا نه .ولی ،حتی اگر تمام این شروط به کمال و دقت رسایات شاوند،
تنها نشان میدهد که جامع ،سلت ثبوت حکم در اص است و نشان نمیدهد که جامع ،سلت ثبوت حکم در فار نیاز
َ
هست .چنانکه اگر ثابت شود که سلت حرمت خمر ،نه رنگ آن است ،نه بو یش ،نه رعمش ،نه حالت فیزیکایاش ،و
نه هیچ صفت دیگر آن ،جز مستیآوریاش ،آنگاه آنچه از تقسیم و سبر به دست میآید این است که مستیآوری خمر،
ً
ً
سلت حرمت آن است ،نه اینکه مساتیآوری مطلقاا سلات حرمات اسات .ازایانرو ،ماثال ممکان اسات کاه دارو یای
شفابخش ،بهرغم مستیآوری ،حرام نباشد.
اما در تقریر دوم تقسیم و سبر ،چنانکه گفتیم ،ادسا میشود که آن وصفی که بهمنزلۀ سلت حکم تعیین شاده اسات،
در جای دیگر ،بهنحو مستق و بدون اوصاف دیگر ،مقتضی حکم است ،پ در اینجاا نیاز ،باهنحو مساتق و بادون
ً ّ
اوصاف دیگر ،مقتضی حکم میباشد .مثال «ترکب» در مورد ( Xاگر چنین  Xای وجود داشته باشد) باهنحو مساتق و
بدون «امکان» و «جوهریت» و «جسمیت» مقتضی «حدوث» است ،پ در مورد «خانه» نیز بهنحو مساتق و بادون
«امکان» و «جوهریت»و «جسمیت» مقتضی «حدوث» است.
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سهروردی میگوید که این ادسا سودی به ایشان نمیرساند؛ زیرا ممکن است وصفی که بهمنزلۀ سلت حکام تعیاین
شده است ،در جای دیگر ،بدون اوصاف دیگر ،ولی با اوصافی بدی  ،مقتضی حکم باشد ،نه باهنحو مساتق  .پا  ،از
این راه نمیتوان استقالل وصف تعیینشده در اقتضای حکام را باه اثباات رسااند ،بلکاه وصاف تعیینشاده میتواناد
ّ
همچنان نامستق باشد .ازاینرو ،همچنان محتم است که در اینجا ،یعنی در محا نازا  ،باا هماان اوصااف دیگار،
ّ
مقتضی حکم باشد ،نه بهنحو مستق  .چنانکه محتم است «ترکاب» در ماورد  ،Xبادون «امکاان» و «جوهریات» و
«جسمیت» ،ولی با  Wو  Yو  ،Zمقتضی «حدوث» باشد ،ناه باهنحو مساتق و ازایانرو ،در ماورد «خاناه» هام ،باا
اوصاف دیگر ،مقتضی حکم باشد ،نه بهنحو مستق  .همچنین محتم است کاه آن اوصااف دیگار هماان «امکاان» و
ّ
«جوهریت» و «جسمیت» باشند .به دیگر سخن« ،ترکب» میتواند جزء دو سلت تامۀ متفاوت باشد که در یکی بادون
«امکان» و «جوهریت» و «جسمیت» مقتضی «حادوث» اسات ،و در دیگاری باا آنهاا مقتضای «حادوث» اسات.
ّ
بنابراین ،از اینکه «ترکب» در ّاولی بدون «امکان» و «جوهریت» و «جسمیت» مقتضای «حادوث» اسات ،نمیتاوان
نتیجه گرفت که در دومی نیز بدون آن سه مقتضی «حدوث» است.
ّ
علت تامه
ّ
Z
Y
W
ترکب
ّ
امکان جوهریت جسمیت
ترکب

معلول
حدوث X

حدوث خانه

ممکن است گفته شود که در این صورت باید جایز باشد که دو سلت تامۀ متفاوت ،معلول واحدی چون «حادوث»
داشته باشند و این بر خالف سک قاسدۀ الواحد است که میگوید :معلول واحد ،سلت واحد دارد یا ،به دیگار ساخن،
ّ
توارد سل تامه بر معلول واحد ،محال است .سهروردی ،در پاسخ به این اشکال مقدر میگوید که مقصاود از «واحاد»
در این قاسده« ،واحد متشخص» است ،نه «واحد سام» ،باه دیگار ساخن ،منظاور از «واحاد» در ایان قاساده «واحاد
ّ
شخصی» است ،نه «واحد نوسی» .ازاینرو ،جایز است که معلول واحد نوسی سلا تاماۀ متکثار ،و حکام واحاد ساام
اسباب کثیر داشته باشد.

ً
ً
سهروردی سپ میگوید که از اوصاف اص  ،مثال اوصاف «خانه» ،آن وصفی که بهمنزلۀ سلت تعیین شاده ،ماثال
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ً
ّ
«ترکاب» ،محتما اساات کااه در جااای دیگاار ،ماثال در مااورد  ،Xباادون اوصااافی چااون «امکااان» و «جوهریاات» و
«جسمیت» ،مقتضی حکمی مانند «حدوث» باشد ،ولی این بدان معنا نیست که بدون هیچ وصفی و ی سره باهتنهایی
مقتضی چنین حکمی بوده است .چهبسا که همراه با آن ،اوصاف دیگری مانناد  Wو  Yو  ،Zوجاود داشاته باشاند کاه
همه با هم مقتضی حکمی چون «حدوث» باشند .کسانی کاه روش تقسایم و سابر را باهکار میبرناد ،بارای دفاع ایان
ً
ّ
احتمال ،باید ثابت کنند که  -مثال « -ترکب» ،در مورد  ،Xبدون هیچ وصفی و ی سره باهتنهایی مقتضای «حادوث»
است؛ و راه اثبات این دسوی ،اگر به روششناسی خود پایبناد باشاند ،دوبااره تقسایم و سابر اسات؛ و دوبااره هماان
ّ
اشکاالت پیشین بازمیگردند (برای ک نقدهای او ،ن  :سهروردی.)00-00 :1034 ،
حاص نقد سهروردی بر تقریر دوم تقسیم و سبر نیز به همان اشکال سدم حصر تقسیم یاا سادم مناع ّ
خلاو انفصاال
بازمیگردد؛ زیرا در اینجا هم ،در واقع گفته میشود که احتمال اینکه سلت حدوث «خانه» قسم دیگری ،غیر از اقسام
ً
ّ
مذکور در تقسیم ،مثال مجمو «ترکب» و «امکان» و «جوهریت» باشد ،منتفی نیست.
ّ
 .3-6پیشفرض ناموجه نقدها

دیدیم که در ّ
سنت منطق اسالمی ،در مجمو  ،سه نقد بر ررد و سک و چهار نقد بر تقسیم و سبر وارده شده اسات .از
سه نقدی که بر ررد و سک وارد شده ،سومی ،نه به خود آن ،بلکه به کارایی آن در تمثیا مرباوط میشاود و از ایانرو
قاب چشمپوشی است .اما از دو نقد برجایمانده ،مدسای اولی این است که ررد و سکا بار اساتقراء نااقص اساتوار
میباشد و ازاینرو یقینآور نیست .دومی ادسا میکند که ررد و سک بر مصاحبت یا مالزمت جاامع و حکام داللات
دارد ،که اسم از سلیت جامع برای حکم است؛ به دیگر سخن ،ررد و سک  ،دلی اسام از مدساسات کاه در مغالطاات
ّ ًّ
ارسطویی بی مغالطۀ «اخذ ما لی بعل ٍا سلا» قرار میگیرد .پیشفارض هار دو نقاد ایان اسات کاه رارد و سکا را
میتوان یا باید با معیارهای قیاسی سنجید؛ زیرا انتظار ما از دالی قیاسی ،یقینآوری است و دلی اسم از مدسا یا «اخاذ
ّ ًّ
ما لی بعلا سلا» از مغالطات قیاسی بهشمار میرود.
هر چهار نقد وارد بر تقسیم و سبر نیز به این بازمیگردند که تقسیم در این روش ،حاصار نیسات و احتماال وجاود
ی قسم مغفول ،موجب غیریقینی بودن نتیجه میشود .پیشفرض همۀ این نقادها نیاز آن اسات کاه تقسایم و سابر را
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میتوان یا باید با سنجههای قیاسی ارزیابی کرد؛ زیرا توقع ما از دالی قیاسی یقین به نتیجه است ،و سدم حصر تقسایم،
همان سدم منع ّ
خلو در قیاس انفصالی است که موجب سدم استبار قیاسی آن میشود.
اکنون دو پرسش در برابر ما قامت برمیافرازند.1 :چرا این پیشفرض در بهن منتقدان وجاود داشاته اسات؟  .9آیاا
این پیشفرض پذیرفتنی است؟ پاسخ ما به پرسش نخست این است که منتقادان ،چاون فیلساوف بودهاناد ،معیارهاای
منطقی و معرفتشناختی خود را بر نظریه تحمی کردهاند و پیشفرض یادشده بخشی از نظام فکری آناان باوده اسات.
ّ
جواب ما به پرسش دوم نیز این است کاه نظریاهپردازان ،چاون ماتکلم بودهاناد ،معیارهاای منطقای و معرفتشاناختی
دیگری داشتهاند و ازاینرو پیشفرض یادشده ،نامدل و مح تردید است.

ّ
موضو فلسفه ،وجود است ،درحالیکه کالم ،موضو واحدی ندارد (حلای .)919 :1031 ،نگااهی باه فهرسات

مسا فلسفه و کالم آشکار میسازد که بیشتر آنها با هم تفاوت دارناد ،چنانکاه در فلسافه هیچگااه از کفار و ایماان،
ً
نبوت و امامت خاصه ،امر به معروف و نهی از منکر ،اسواض ،اسعار ،و مانند آنها و در کالم هیچگاه ،ماثال از اصاالت
ُ
ُ
وجود یا ماهیت بحث نمیشود .مبادی فلسفه و کالم نیز متفاوت هستند (الهیجی[ ،بیتا] ،)11 :چنانکه حسن و قابح
سقلی یا شرسی از مبادی تصدیقی کالم است که در اثبات بسیاری از گزارههای کالمی در بااب اوصااف و افعاال خادا
بهکار میرود ،ولی در فلسفه هیچ نشانی از آن نیسات .غایات فلسافه ،کشاف حقیقات اسات (مالصادرا:5 ،1090 ،
ً
 ،)044ولی غایت کالم دفا از باورهای دینی میباشد (سابحانی .)5 :1035 ،روش فلسافه منحصارا برهاان اسات،
ً
مثال ا در اثبات وجود خدا از دالی سقلی و در اثبات امامت ّ
خاصاه از دالیا
درحالیکه کالم ،روش واحدی ندارد و ا
نقلی بهره میگیرد .هر آنچه دربارۀ نسبت فلسفه و کالم و پیامدهای روششناختی آن گفتایم ،درباارۀ فلسافه و فقاه نیاز
صادق است .خود سهروردی ،رراحان روشهای َد َوران و تردیاد ا یعنای فقیهاان و متکلماان ا را «اصاحاب جادل»
میخواند که آشکارا از تفاوت روششناختی آنها با اصحاب برهان ا یعنی فیلسوفان ا حکایت دارد.
بنابراین ،از آنجا که فلسفه ،از ی سو و و فقه و کالم از سوی دیگر ،دانشهایی متمایز در موضو  ،مسا  ،مباادی،
غایت ،و بهو یژه روش هستند ،لزومی ندارد که دالی فقهی و کالمی معیارها و شروط دالی فلسفی را َ
برآورند .مایدانیم
ً
که دالی فلسفی ا به آن معنایی از فلسفه که در این منازسه مطرح بوده ا منحصرا قیاسی هستند .ولی لزومای نادارد کاه
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دالی فقهی و کالمی نیز قیاسی باشند و از اینرو ،ضرورتی نادارد کاه باا معیارهاای قیاسای سانجیده شاوند .آنچاه باا
ً
معیارهای قیاسی ،مغالطه بهشمار میرود ،چهبسا که با معیارهای غیرقیاسی اصال مغالطه شمرده نشود ،چنانکاه وضاع
تالی ،اگرچه با معیارهای قیاسی ی مغالطۀ آشکار است ،خود ،جوهرۀ فرضیهربایی بهمنزلۀ دلیلی غیرقیاسی است.
 .4-6پاسخ به نقدها

ّ
مهمترین نقد سنتی بر َد َوران یا ررد و سک را میتوان چنین بازگفت که این روش تنها بر مصاحبت یا مالزمات پدیاده
و فرضیه داللت دارد ،که اسم است از سلیت فرضیه برای پدیده .آری،درست است ،ولی از آنجاا کاه هار سلتای ماالزم
معلول خود است ،احتمال کشف سلت در میان مالزمهای ی پدیده بیشتر از احتمال کشف آن در میاان غیرمالزمهاا
خواهد بود .بنابراینَ ،د َوران میتواند فهرساتی از مالزمهاای پدیاده را باهسنوان سلا احتماالی پایش نهاد و از ایان راه

فرضیههایی تبیینگر را تولید کند .بدین سانَ ،د َوران ی جور «ا ب ت» خواهد بود کاه باهو یژه بارای مرحلاۀ نخسات،
یعنی مرحلۀ تولید فرضیهها ،ساازوکاری باه دسات میدهاد؛ و چاون «ا ب ت» دلیلای غیرقیاسای اسات ،متعهاد باه
یقینآوری نیست .همچنین اگر گفته شود که کشف مالزمت پدیده و فرضیه از رریق َد َوران ،خاود ،بار اساتقراء نااقص
استوار است که یقینبخش نیست ،پاسخ همان خواهد بود که گذشت.
گوهرۀ نقدهای سنتی بر تردید یا تقسیم و سبر نیز این بود که تقسیم در این روش ،حاصر نیست .پاساخ ایان اسات
که تقسیم در این روش ،سازوکاری برای تولید تبیینهای بالقوه است ،و تبیین بالقوه ا بر پایۀ اصطالحشناسای لیپتاون ا
هر گونه تبیین ممکن را دربرنمیگیرد ،وگرنه «برکۀ تبیینهای ّ
بالقوه» بسیار بزرگ خواهد شاد ،بلکاه شاام «تبیینهاای
زنده» میشود که «نامزدهای جدی» برای تبدی شدن به تبیین بالفع هستند .بنابراین ،تقسیم در این روش نمیتواناد و
ّ
نباید حاصر باشد ،بلکه باید از رریق نخستین «صافی معرفتی» ،اقسام مربوط به تبیینهای مرده و نامزدهاای غیرجادی
را کنار بگذارد .وقتی در ی صبح زمستانی از خواب برمیخیزیم و ّردپایی تازه را بر سطح برفی کوچه میبینیم ،با خود
میگوییم که یا یکی از اسضای خانوادهمان از کوچه گذشته ،یا یکی از همسایگان یا رهگاذری غریباه« .ولای ّردپاهاا را
ممکن است میمونی دستآموز که کفش برفی پوشیده ،یا هنرمندی محی زیستی با قلمکاری دقیق پدیاد آورده باشاد»
( .)Lipton, 2004: 56چرا گزارۀ منفص ما مانعا ّ
الخلو نیست؟ چرا تقسیم ما شام این گونه قسمها نمیشود؟چون
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اینها فرضیههایی نامعقول ،و تبیینهایی مردهاند که باید در صافی ّاول تصفیه شوند.
حال ،نباید گفت که اگر گزارۀ منفص  ،مانعا ّ
الخلو نباشد ،قیاس انفصالی نامعتبر خواهد باود؛ زیارا تقسایم و سابر
ً
اصال قیاس نیست ،چه رسد به اینکه قیاس انفصالی باشد .تقسیم و سبر ی جاور «ا ب ت» اسات کاه روشای بارای
تولید فرضیههای تبیینی به دست میدهد.
 .5-6کالم و استنتاج بهترین تبیین

ممکن است گفته شود که «ا ب ت» روشی ِّ
خاص سلوم تجربی است ،در حالی کاه کاالم یا سلام سقلای میباشاد،
بنابراینّ ،
موجه نیست که روشهایی کالمی ،همچون َد َوران و تردید ،به روشی سلمای ،همچاون «ا ب ت» ،بازگرداناده

ّ
ً
شود .اگر هم َد َوران و تردید واقعا به «ا ب ت» بازگردد ،باید گفت که متکلمان دچار خطای روششناختی بودهاند.

ً
پاسخ این است که «ا ب ت» به هیچ روی به سلوم تجربی اختصاص ندارد .چون ّاوال تبیین ،اختصاصای باه سلاوم
ً
تجربی ندارد و ثانیا «ا ب ت» محدود به تبیینهای سلمی نیست .فلسفه ،بهو یژه فلسفۀ دین کاه تبیاین فلسافی انساان و
جهان را بر سهده دارد از «ا ب ت» بهره میبارد .لیپتاون یکای از مزیتهاای «ا ب ت» را ایان میداناد کاه «شاماری
کاربستهای بارز فلسفی دارد» و چهار نمونه از آنها را شرح میدهد ( .)Lipton, 2004: 67-69نصایری نیاز پانج
نمونه از کاربردهای «ا ب ت »در فلسفۀ دین را بیان میکند (نصیری .)130-130 :1025 ،بنابراین منعی وجاود نادارد
ّ ً
که کالم هم از این روش بهره ببرد .اتفاقا از این منظر ،کالم اسالمی چهرهای پیشرو باه خاود میگیارد و چوناان دانشای
نمایان میشود که قرنها پیشاز پیدایش فلسفۀ دین معاصر «ا ب ت» را بهکار میبرده است.
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نتیجهگیری

استنتاج بهترین تبیین فرآیندی دومرحلاهای اسات :مرحلاۀ تولیاد فرضایههای تبیینای باالقوه و مرحلاۀ انتخااب بهتارین و
ّ
جذابترین تبیین .بدینسان فرضیهها از دو صافی معرفتای سباور میکنناد :در ّاولای ،فرضایههای ناامعقول و غیرجاذاب

ّ
تصفیه میشوند و تنها گزینههای زنده که نامزدهای جدی برای تبدی شدن به تبیین بالفع هساتند ،بار جاای میمانناد .در
دومی نیز همۀ تبیینهای برجایمانده ،باه جاز بهتارین و جاذابترین آنها،پااالیش میشاوندَ .د َوران یاا رارد و سکا و

ّ
همچنین تردید یا تقسیم و سبر ،که روشهای استنتاجی متکلمان و فقیهان دستکم تا پیش از سادۀ ششام ھ ق .بودهاناد-
بهمنزلۀ پیشدیدهایی از استنتاج بهترین تبیین قاب بازخوانی هستند که ا بهو یژه ا روشهایی برای تولیاد فرضایههای تبیینای
به دست میدهند و میتوانند دستکم بخشی از روششناسی مرحلۀ ّاول استنتاج بهترین تبیین را سرضه کنند.
با این بازخوانی ،همۀ نقدهایی که فیلسوفان و منطقدانان مسلمان بر این دو روش وارد میدانستند ،غیروارد خواهاد
بود .گوهرۀ همۀ این نقدها مواجهۀ قیاسی با دو روش یادشده است؛ مواجههای که به دلی تمایز فلسافه از فقاه و کاالم،
در موضو  ،مسا  ،مبادی ،غایت ،و روشّ ،
ناموجه است .اگر َد َوران و تردید اجزایی از استنتاج بهترین تبیین باشاند ،از
آنجا که این استنتاج ،غیرقیاسی است ،نمیتوان آنها را با معیارهای قیاسی سنجید.
کالم اسالمی ،بهمثابۀ ی دانش چندروشی ،از روشهایی مختلفی بارای هادف دفاا از باورهاای دینای اساتفاده
میکرده است که از آن میان ،دستکم َد َوران و تردید از سنخ استنتاج بهترین تبیین هستند .این خوانش ،چهرهای پیشارو

به کالم اسالمی میدهد و آن را بهمنزلۀ دانشی نمایش میدهد که در جهان ّ
سنتی ،روشی را باهکار میگرفتاه اسات کاه
ّ
امروزه در دانشهای مختلف جهان جدید ،از سلوم تجربی گرفته تا فلسفۀ دین ،بهجد کاربرد دارد.
ّاما این فق استنتاج بهترین تبیین نیست که با ارا ۀ خوانشی نو ،به َد َوران و تردید خدمت میکندَ .د َوران و تردید نیاز
ً
با ارا ۀ پیشینهای کهن در فرهنگی کامال متفاوت ،به استنتاج بهترین تبیین خدمت میکنند .پیشینۀ استنتاج بهترین تبیاین
َ
را به فرضیهربایی پرس میرسانند .خود او تالش میکند تا پیشینۀ آن را باه اپاگوگاۀ ارساطو برسااند .ولای ایان تاالش،
چنانکه فلوری در مقالهای به سال  9410نشان داده ،نافرجام است .بازخوانی َد َوران و تردید بهمثابۀ اساتنتاج بهتارین
تبیین ،تاریخ این گونه از استنتاج را به سدههای نخستین تاریخ و فرهنگ اسالمی بازمیگرداند .این یافتهها نه تنهاا بارای
تاریخ منطق و تاریخ کالم در جهان اسالم ،بلکه برای تاریخ فلسفۀ سلم نیز میتوانند مهم باشند.
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منابع و مآخذ

 .1ابنسینا ،حسین بن سبدالله ( ،)1030اإلشارات و التنبیهات ،مع الشرح لنصایرالدین الطوسا و شارح الشارح
لقطبالدین الرازي ،سهجلدی ،قم :نشرالبالغا.
« ،)1034( ،________ .9رسالا ف تعقب الموضع الجدل » ،در محقق ،مهدی؛ توشی هیکو ایزوتسو ،منطق
و مباحث الفاظ ،تهران :دانشگاه تهران.
ُ
 .0ارسطو ( ،)1033منطق ارسطو (ارگانون) ،ترجمۀ میرشم الدین ادیب سلطانی ،تهران :نگاه.
 .0جبر ،فرید و دیگران ( ،)1229موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ،بیروت :مکتبا لبنان ناشرون.
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