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  چکیده

 ،مسدتلل مباحد  یجتددرو معاصدر بد  یددند. در دوران جدهست حل مسائل هر علم  یبرا یهایابزار ،یعلم هایروش

( علوم دامدن دد. هدر چندد باد  اد روش یشناس)روش یمتدولوژ ینب  تدو ،یافت ها رواج روش ینچون اوچند دربارۀ

رو نوشتار پدی شود. می رافلسف  دنبالب  نام ف یدایینوپ ۀبا  در شاخ ینامروده ا ،مطرح بود یزگذشت  نفلسف  در دوران

 ییبا  مستلل و مسدتوفا یناساست. ابن یناسابن یمختصات روش فلسف ییمنظور شناساب  ی اول یبرداشتن گام یدر پ

و  بدرداش بهدره یضمن ۀاد فرافلسف یداو با یروش فلسف ییشناسا یبرا رو یناد ا مطرح نکرده است؛روش فلسف   دربارۀ

 یملددمات یملالد  پدا اد با د یدنکرد.در ا ییشناسا ،ب  کاربست  استوی در عمل را ک   یهایثارش روشبا مرور بر آ

در مرحلد  بعدد بدا  کنم.مدرور مدیرا روش فلسف   مورددر  یناسابن هایبا  ی،فلسف یشناسروش علوم و روش بارۀدر

و  یمنطلد یدلتال ی،مفهدوم یلتال یاسی،ل قچهار روش استدال ،یلیتال ۀدر فلسف یجرا ی کماب هایبر روش ینگاه

 یناسدابدن ۀهدا در فلسدفروش ینا یریکارگاد ب  یهایو نمون شده انتخاب  ،عنوان الگو و چارچوب با ب  یآدمون ذهن

شدباهت  یبد  لادار روشد یو ۀدهدد فلسدفیچارچوب نشان م یندر ا یناسابن یروش فلسف یبادشناس گردد.یارائ  م

 دارد.   رمعاص یلیتال ۀب  فلسف یادید

 .سیناابن ی،آدمون ذهن ی،منطل یلیتال ی،مفهوم یلتال یلی،تالۀ روش فلسف ، فرافلسف ، فلسف واژگان کلیدی:

                                                 
    sseedi@modares.ac.ir                        استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران. 1
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 مقدمه

 یدا)خودآگداه  یبدا روشد نداگزیر یمدهدمدی ک  انجام یشده است. هر کار ینعج بشر یعام آن با دندگ یب  معنا  روش

 یدزیگر نیدزروش  یریاد بد  کدارگ وجود نددارد، یاریاد فعل و کن  اخت یزیجا ک  گرنشود. اد آمی ناخودآگاه( انجام

 بد  کدار گرفتد  یب  هدف یابیدست یبرا یتفعال یکاست ک  در  یعام هر گون  ابزار یمعنا ینداشت. روش ب  ا یمنخواه

 هدایروش ۀم ابدخاص، بد  هایروش یااد روش  یریگاست ک  با بهره یانسان یتفعال ینوع یزن یعلم یتشود. فعالمی

است کد  بدا  یزیمورد نظر است، چ روپی ک  در با   یخاص یروش، ب  معنا یب،ترت ین. بدگرددمی مالق ی،علم

 .  گردددر علوم ارائ   لئشود راه حل مناسب مسامی آن تالش یریب  کارگ

صدورت مسدتلل باد  و کداوش بد  ،دشددنمدی ک  در علوم ب  کار گرفتد  یهایروشکمتر دربارۀ قرون گذشت   در

 یدرخدور یدتبد  آن اهم یبد  روش، نگداه اسدتلالل ینگداه ابدزار ۀبر اثر غلبد ،عالمان یددر د یاگو ؛گرفتیمصورت 

 یلداتدنبال شدد و تال یشتریب تی  با جد معلو هایها در باب روشپرس  یجو معاصر ب  تدر یدنداشت. در دوران جد

تدوان یشدود.ممدی یدده( نامی)متددولوژ یشناسدکد  امدروده روش یدانجامای رشت  رییگب  شکل دمین  ینمستلل در ا

پدردادد. علدوم می علوم درج  اولاد  یکمعمول در هر  هایروش یدرج  دوم دانست ک  ب  بررس یرا دانش یشناسروش

ابزارهدا  یدنخدود ا یب  بررسد علوم یکنند و روشن شناسمی یخود را بررس لئابزار، مسا یک ۀابم با استفاده اد روش، ب 

کدالن و  هدایشداخ  یشناسدمختلف علدوم، گداه اد روش هایشاخ  یپردادد. با توج  ب  اشتراکات روشمی ها()روش

و  یداند  بشدر ۀسدتراست ک  با توج  ب  گ یعی. طبشودگفت  میسخن  یعلوم اجتماع یشناسعلوم، مانند روش یاصل

 یسد در ملا «الدف»توان اد روش علم می ،اساس ین. بر ایرفترا پذ یاد تک ر روشای گون  یدبا بلک  ،توانمی تنوع علوم

 یدن. در اشدودمیباد  مانندد فلسدف   یعلدم خاصد یشناس، گاه بر سر روشینسخن گفت. بنابرا «ب»با روش علم 

 هداییژگیشود و ومی یدتأک یزن یروش یزاتچ  بسا بر تما یگر،د لومعلم خاص با ع یمشترکات روش افزون بر یکرد،رو

 .یردگمی مورد دقت قرار ،علم مورد با  اد جهت روش

، نداشدتندروش فلسدف   بدارۀدر یلیتفص هایب  طرح با ای چندان عالق  یان م هایدوران باستان و سده فیلسوفان

بستند بدو ن آن کد  یم ارب  ک یفلسف هایبا  یشبردم اب  ابزار پرا ب  رایج ی کماب هایروش  یب  صورت ارتکاد یاگو
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 ۀم ابدعلدوم )بد  دیگدرو دان  ملدم بدر  یعنوان علم کلدوران، فلسف  ب  ین. در انمایندابزار تأمل  ینچون اوچند بارۀدر

 یرمسدتلیمغ یدا یممسدتل ،خدود ینظدر یمباد یتو ت ب یحها ک  در تنلدان  دیگررو، ینا. ادآمدشمار میب ( یعلوم جزئ

و معاصدر و بد  دنبدال  یدددوران جد در. امدا یافتندیبا  اد روش فلسف  نم ۀیستخود را شا یعتا  بودند، طبوامدار فلسف  

شدد. در  یگیدریپ یشدتریب یتبا جدد یجب  تدر یزبا  اد روش فلسف  ن ی،شناسناظر ب  روش هایبا  یافتن یتاهم

در بداب  لئاد مسداای کد  مجموعد  آمدده اسدت پدیدد 1«فرافلسف »نوپا ب  عنوان ای امروده شاخ  ،تاوالت یناۀ یجنت

 .  کندرا بررسی می آن یروش شناس مل سرشت فلسف  اد ج

بد  ایدن هدا پرس  یناد ا یاست.برخ یمهم هایپاسخ ب  پرس  یدر پ ،( فلسف ی)متدولوژ یشناساد روش با 

 ،روش یدک ید و توج یکشف، بررسد یبرا یامختص ب  فلسف  وجود دارند؟ آ یهایروش یااساسا  روش  یا: آشرح هستند

در  یجروش و نتدا یدانمۀ رابط یخت؟گر لتسلس یاتوان اد ابتال ب  دور می است چگون  ینو اگر چن یادمندیمما ب  روش ن

گدردد؟  یبد  تفداوت در روش بدادم یجمدوارد تفداوت در نتدا ۀدرست است کد  همد یدکارتۀ یدا ینا یاآ یست؟فلسف  چ

 برعکا؟  یا یدو سپا فلسف  ورد یافتروش مناسب را  یددارد؟ ابتدا با یچ  مشکلبودن در فلسف   یرروشمندغ

در آثدار  یلداتیتال یند دم یدناسدت. هدر چندد در ا سیناابن ۀفلسف یروش هاییژگیو یبررس یدر پ روپی  نوشتار

تدا  اینکد  یدژهوبد ، سدتیل  نگرئمس ینب  ا یزن یگرید هاییکردتوان با رومی رسد ک می ب  نظر ،2صورت گرفت  یفارس

اد  ییخود باد  مسدتلل و مسدتوفا یاد آثار فلسف یک یچدر ه یدهد، ومی نشان سیناابنآنجا ک  مرور نگارنده در آثار 

در  ی کد  کمداب یهدایسدو، و در نظدر داشدتن روشیکاد  سیناابنکوشم با مراجع  ب  آثار می ملال  یندر ا .روش ندارد

 را استخراج کنم. سیناابن یمختصات روش فلسف یند، برخهست یجمعاصر را یلیفلسف  تال

 یو روش فلسف سیناابن. 1

در دو موضد   یددبا کدمدسدت بیدابیم،مسلمان  یلسوفانف ۀیروش فلسف  در آثار اولبا  اد  آشکار ییپارد یمبخواه اگر

 فلسف .  ۀگانهشترئوس با  اد  ،علوم و دوم یبندمبا  طبل  ،نخست یم؛جستجو کن

 ا سرا  یفر ةسرالو ر یینالمشرق منطق، شفا یاتالهآثار خود اد جمل   یعلوم را در برخ یبندبا  اد طبل  سیناابن

بدارۀ در آشکاریکند و سخن می یدتأک ییو غا یموضوع یزبر تما بیشترآثار  یناو در ا 3.مطرح کرده است یهالعقل العلو 
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)آنچد  کد  او آن  یفلسف یا یتفاوت روش علوم علل یانب یبا  در پ ینا در سیناابناگر  4آورد.ینم یانب  م یروش یزتما

 بدود، علدوم دیگدرکندد( بدا روش مدی یمتلسد یو عملد ینظر ۀنامد و ب  دو دستمی 5و مطلق یرا حکمت ب  صورت کل

 .سته انداد نجاما یکار یناو چن حال ینبا ا ،یمفلسف  کشف کن یرا در باب مختصات روش یو یدگاهد یمتوانستمی

بداور  یدنند. قددما بدر اهسدتقابل طرح  ،علم فلسف  لئمسا ب اد ورود  ی است ک  پ یملدمات یگر،مباح د موض 

 یدنآن علدم بداندد تدا اد ابارۀ را در یملدمات یالدم است طالب آن علم امور ،علم یک مسائل ب اد ورود  ی بودند ک  پ

امدر را  8اد آنجدا کد  را  یامدور ملددمات ینا یراخ . در دورانوجود آیددر وی ب  پرداختن ب  آن  یالدم برا ۀیزانگ ،رهگذر

 سئدور ،یدرتعب یدکخدورد. بندابر مدی ب  چشم یامور اختالفات ین. در شمارش ااندنهادهنام  ی ثمان وسگیرد، رئدربرمی

 یگداه. جا6 ؛( علدم. مولف )مدون5 ؛. عنوان علم0 ؛. موضوع علم3 ؛. منفعت علم1 ؛. غرض علم1عبارتند اد:  ی ثمان

 . روش علم. 8 ؛علم( یدرون های. قسمت علم )بخ 7 ؛علوم( یبندعلم )در طبل  ۀرتبو م

اد جملد  در آغداد  ؛فلسدف  باد  کدرده اسدت ۀگاندهشدت سئواد ر یاد آثار خود در مورد برخ بعضیدر  سیناابن

 یدنحال در ا ینسخن گفت  است. با ا یسففل هایبا  یو اقسام اصل یگاهموضوع، منفعت، جا یف،شفا اد تعر یاتاله

ب  روش آن نیدز شود می یادآورفلسف   یرا براک   یفیتعارتنها در  سیناابن و یابیمیمستلل اد روش فلسف  نم یبا  یزجا ن

اسدت کد   یمعرفتد»و  .«6اسدت یدانستن یندان  ب  برتر ینحکمت مطلق است و برتر»اد جمل  فلسف  کند؛ اشاره می

 ینبرتدر»اد  سدیناابنهمان گون  ک  شارحان اشاره کرده اند ظاهرا  ملصدود  .«7هاستمعرفت ینو استوارتر نترییحصا

 یروشد ینچند یریکدارگ بد یجنتد ،کنددمدی اسدتفاده یبرهدان هاییاسقروش است ک  چون اد  یندان  فلسف  ا« بودن

. اسدتهدا( روش دیگدر حاصدل اد ظندی هدایفتبا معر یس ملا رمعرفت )د یناست ک  برتر یلینی یب  معرفت یابیدست

 یدنبعددتر ا یکم سیناابندارد. اشاره آن  یجبودن نتا یلینیو  یروش برهان ینب  هم یزمعرفت ن ینو استوارتر ترینیحصا

ی علدم أ أفضدل أفضل علم بأفضل معلوم، فإنهدای هی الت الاکمة و هو أیضا»کند: می یانب یشترب یمطلب را با صراحت

 یدادعبدارات  یمفاد ضمن ین،بنابرا .(15: 1040 ،سیناابن« )من بعده بالل  تعالی و باألسباب یأ المعلوم بأفضل ،لیلینا

 است.  یبرهان هاییاساد ق یریگبهره ،است ک  روش فلسف  ینا دشده

احکدام آن اقسدام و  ی،برهدان یداسبد  ق یلبد  تفصد نجاتو منطق  شفاخود اد جمل  منطق  یدر آثار منطل سیناابن
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 یاد روش برهدان یدریگعلدوم را بهدره دیگدرفلسدف  بدر  یبرتدر یاددشدهطبق اشارات  یک  و ینپرداخت  است. با فرض ا

 یبرهدان یداسعلم با استفاده اد ق ینا یاتاو اثبات مدع نگاهدر  یروش یژگیو ینترشود ک  برجست می مشخص، داندمی

در  را  یبرهدان هداییاسق یو مداد یصور یطشرا یبررس یبرا سیناابن اردشمند هایتوان تالشمی اساس یناست. بر ا

حدال  ین. با اتاس یوردروش درست فلسف  یودانست ک  اد دیدگاه چ  آن ۀیصخص ینمهمتر یطراح یواق  تالش برا

ارد کد  در کندار د یدزن یگدرید هایمؤلف  ،خود ب  کارگرفت  یورددر فلسف  سیناابنک   یروش یدد یمک  خواه   گونهمان

 دهند.می یلتر اد روش را تشکیچیدهپ ایشبک  ،یبرهان یاسق

  یو ضمن صریحۀ فرافلسف. 2

نخست، فرافلسف   ۀ. ملصود اد گون)Joll, 2017( 2یو ضمن  1یحشده است: صر یلقا یزدو گون  فرافلسف  تما ینب جول

 یولد ،اسدت را پشت سر گذاشت  یهایفراد و فرود یستمن بگون  اد فرافلسف  در قر ینفلسف  است. ا ۀیرشاخد یک ۀم ابب 

 یدنقرار نگرفت  اسدت. شداهد ا یلسوفانداشت  و  در حد انتظار مورد توج  ف یرشد کم ،با خود فلسف  یس تا کنون در ملا

 ۀرافلسدفکدم اسدت. منظدور اد ف یاربسد ،ب  فرافلسف  پرداخت  باشند مستللناو ب ک   یهایمدعا آن است ک  تعداد کتاب

دارند. طبعدا  حجدم مباحد   یمطرح شده و خصلت فرافلسف یلسوفانف هایاست ک  در ضمن با  یآن مباح  یضمن

بد   سدیناابنروشن شدد    بخ  قبل،اد با 8.باشدمیاد حجم بخ  نخست  بیشتر یاربس یلسوفانبخ  در آثار ف ینا

 ۀو فرافلسدف یحصدر ۀفرافلسدف یانا توج  ب  تفاوت مب ین،. بنابرابا  نکرده استاد روش فلسف   یحمفصل و صرشکل 

 کرد.  اسیبادشن یضمن ۀفرافلسف یکدر چارچوب  یدبا را سیناابن یشناختگفت ک  مباح  روش یدبا یضمن

بد  صدورت  یمطالب مدرتبط بدا روش کد  و ینخست آنک  با گردآور. ماست یکم دو راه فراروکار دست ینا برای

بد   سدیناابن. با توج  ب  اندک بدودن اشدارات را دریابیمروش فلسف   اد یبرداشت و ،ده استو پراکنده مطرح کر یضمن

بدا مدرور  -ک  دشوارتر و البتد  کارآمددتر اسدت-راه دوم  ررساند. دینم یتوجهقابل یجراه ما را ب  نتا ینا ،یروش فلسف

 یبادشناسد ،خود بد  کارگرفتد  اسدت یفلسف هایبا  یشبردپ یبرا در عمل یرا ک  و یهایروش ،سیناابنبر آثار  یقدق

                                                 
1. Explicit 

2. Implicit 
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با توجد  بد  تندوع   9.یافت خواهیم دست سیناابن یاد روش فلسفای طرح منسجم ب  انگاره یککرده، با قرار دادن آن در 

 هداییبنددسو، و تندوع دسدت  یکاد  سیناابنۀ ( مورد استفادهایها و خرده روش)کالن روش یو فرع یاصل هایروش

 یروش فلسدفۀ در حدود ی اول یشناسروش یک ینتدو یرسد برامی ب  نظر ی،( فلسفهایر متون ناظر ب  روش)د یروش

 یددبا یگرد یو اد سو یمدار یاد)در باب روش( ن سیناابن یضمن ۀاستخراج فرافلسف یبرا یسو ب  منابع یکما اد  ،سیناابن

کد   یرا اد مباح  معاصدر یادمورد ن یملال ، الگو ینمن در ا. یمداشت  باش یشناسروش ینا یطراح یبرا ی اول ییالگو

 منیضد ۀاسدتنبا  فرافلسدف یب  دست خواهم آورد و برا است،معاصر مطرح  یلی( تالهای)فلسف  یشناسروش رۀدربا

ت بدا اسد یهیمراجع  خواهم کرد. بدد وجود دارد، در آن مربو اد آثار او ک  انتظار طرح مباح   یهایب  بخ  سیناابن

بد   سدیناابن یروش فلسدف ینددارد و بادشناسد یتجامع یوج  ادعا یچب  هرو ، نوشتار پی کار ینا یتوج  ب  گستردگ

 تر است.گسترده یاربس یلاتتال یادمندن ،صورت جام 

 الگو یک یبه سو یلی؛تحل ۀدر فلسف روش. 3

 ۀفلسدف» ۀمطدرح اسدت. اگدر اجمداال  دوگاند یاوانمباح  فرای قاره ۀآن با فلسف یزو تما یلیتال ۀفلسف یستیباب چ در

. یسدتدو چ یدنا یدانم یزخواهدد بدود کد  تمدا یدنا یپرس  اساس یریم،را بپذ(« یلیتالیرغ یا)ای قاره ۀ/فلسفیلیتال

صورت گرفتد  دو شاخ   یناد ا یکبر اساس موضوعات و مباح  مطرح در هر یزتماایجاد این تمایز  جهت یهایتالش

ۀ همد یدا  باشدد و ثان یلدیتال یلسوفانبا  فک  اوال  تنها مورد یموضوعات یافتن یبرا کوش رسد می رب  نظ یولاست، 

 است. ب  نتیج  نینجامیدهباشد( « جام  و مان »ک   یموضوعات یگر،د بیاناد آن با  کنند )ب   یلیتال یلسوفانف

را کد  بدر اسداس  یلیتال ۀاد فلسف یهایبرداشت یست؟چ یلیتحل ۀفلسفب گالک در فصل پنجم کتا نیوهاهانا 

 یزرا ک  بدر اسداس تمدا یهایو برداشتدانست   «یماد  » هایبرداشت ،یردگمی شکلای قاره ۀآن با فلسف یموضوع یزتما

 هاییبررسد در گدالک .(Glock, 2008: p. 115) نامدمی «یصور» هایبرداشت ،گیردیشکل مای یوهش یا یروش

ل فلسدف ینم یروش یاموضوع  یچرسد ک  همی یج نت ینخود ب  ا یبعد  یلدیتال ۀتواند )ب  ناو جدام   و مدان ( معدرف

در  ی. واد فلسفۀ تالیلدی قابدل پدذیرش نیسدتند یصور هایبرداشت و یماد   هایبرداشتهیچ یک اد  ین،باشد. بنابرا

ل فلسدفیها نمروش یناو معتلد است ا اگرچ پردادد. می یلیتال ۀفلسف هایروش یفصل ششم ب  بررس  ۀتوانند معدر 
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 یلدیتال یلسدوفاناد ف یندزد برخد رایدج ی کمداب یهدایها باشند، آنهدا را روشفلسف  دیگرآن اد  یزبخ و تما یلیتال

  3یروح علمد»، «2یدلتال»همچدون  یامدور  ،1اییوهشد یاتو خصوص یروش یاتخصوص یانم یکداند. او با تفکمی

 یدانداندد کد  ممی یهایرا اد جمل  روش« 5ایقطع  قطع  هایروش»و « 4گون و موارد معما یآدمون ذهن»، («ی)تجرب

 است.  یجرا یلیتال یلسوفاناد ف یگروه

و در انتهدا  کنددباد  می( را یدان)در تفکدر و در ب  6همچون وضوح یاموراد  یو یزنای یوهش یاتخصوص ۀبار در

,Glock :2008 ) 10نمایدمی یبررس یلیتال ۀفلسف یاتصاد خصو یکیعنوان ب  استدالل را ب  یبندیو پا یروش تعلل

اد  یفهرسدت بلنددتر گردد،بادمی یستمقرن ب یلاوا ب ک  البت  سرآغاد آن  یخیتار یبا نگاه یزن یدال یاکر. (151-178

  11.گیردرا دربرمی سف  ارائ  داده است ک  هفده موردهای مرسوم در فلروش

 یاناصدار هدایروش یاروش  یدارا یلیتال ۀفلسف یاک  آبا  کنم  ینا اد یلیتفصناو ندارم ب قصد  ینجادر ا من

 یدانسدو میدکک  اد است مهم  هایروش یاد برخای ی فهرست اول یافتن ،دارد یتاهم مابا   یآنچ  برا یا ن ؟ است

آن را بادجست. بدر  یریکارگ باد  یهاینمون  سیناابن ۀتوان در فلسفمی سو، یگردارد و اد د یرواج نسب یلیتال یلسوفانف

. 3 ی؛. آدمدون فکدر1)برهدان(؛  یاسدیق های. اسدتدالل1ندد اد: پردادم ک  عبارتمی اساس، در ادام  ب  چهار روش ینا

 .یمفهوم یل. تال0 ی؛منطل یلتال

 یبرهان - یاسیق هایاستدالل. 3-1

داندد و اد مدی آن هدایبودن گزاره یلینی( را یع دالطبمهم فلسف  )مابع هاییژگیاد و یکی سیناابن بیان شدگون  ک  همان

 ویژگدی یناسدت، مهمتدرمناصدر  یبرهدان یداسق یریکارگ ( در بیهیبدیر)غ یلینی هایب  گزاره یابیآنجا ک  روش دست

                                                 
1. Stylish 

2. Analysis 

3. Scientific Spirit 

4. Puzzle Case 

5. Piecemeal Methods 

6. Clarity 
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 یلبد  تفصد منطق شفاخود اد جمل   یدر آثار منطل سیناابنرو، ینااست. اد یاد استدالل برهان یریگبهره ،یروش فلسف

اد  یخدوب بد ،قدرار دارد یلسدولف یدک یگاهآن گاه ک  در جا یاست. و با  کردهو احکام و اقسام آن  یطاد برهان، شرا

 آنهدا را برهدان ود،ک  خد یهایگسترده اد استدالل یبرد و ب  ناومی بهره یبرهان یاساتخود در باب ق یمنطل هایآموده

 کند.می استفاده ،داندمی

اد  یتدوان خدالمدی راای چنان باالسدت کد  کمتدر صدفا  سیناابندر آثار  یاسیق هایاد استدالل یریگبهره بسامد

 ۀکد  در چهدر یطبس یاسین  در قالب ق هااستدالل یناد ا یاری. قابل انتظار است ک  بسافتی هااستدالل یناد اای نمون 

توان مراحل استدالل می یسخت رود ک  گاه بمی  یجا پآن ات یچیدگیپ ینشوند و امی مرکب و تودرتو عرض  هاییاسق

ک  ب  اثبدات وحددت  شفاء یاتالهاول  ۀتوان ب  فصل هفتم اد ملالمی ذکر چند نمون  یکرد. برا یابیرا اد ابتدا تا انتها رد

کد  هدر  کندمی  دو استدالل بلند ارائ سیناابنفصل  ینا ینافکند. در بخ  آغاد ینظر ،الوجوداختصصاص داردواجب

 یدناد ا یدکدر هرسدینا ابن. دهنددمدی حدود دو صفا  را ب  خدود اختصداص ،یچیدهمشتمل بر مراحل تودرتو و پ یک

و ابطال کند تا بتواندد در  یالوجود بررسواجب ۀک رت را در بار ءکوشد تمام فروض ماتمل مرتبط با اناامیها استدالل

   .(06-03 :1040 ،سیناابنب :  دی)بنگر 12یابددست  یدبا  ب  اثبات توح پایان

را مدنلح  یادمورد ن یو اصول منطل یشود ابتدا مبانمی استدالل خود ناچار یشبردپ یبرا یدر موارد سیناابن همچنین

 یفر ةالحکومر ۀاسدت کد  در رسدال یروش با د یناد اای کند و سپا در چارچوب آن ب  استدالل همت گمارد. نمون 

رسدال   یدنگوند  کد  اد عندوان اطرح شدده اسدت. همدانم یاساتالق یال یلهاو تحل زمانیا   دأ  مب للماضی ینالمثبت حجج

خدود اد  یکندد. اد آنجدا کد  و یعدالم داور یموافلان و مخالفان حددو  دمدان میاندر آن  سیناابنقرار است  یداستپ

 لدان،استدالل مواف یتوج  ب  ساختار منطل موافلان را رد کند. با یلدال یا یلدل یدبا قاعدتا   ،است یدمان یمخالفان حدوث

اد جملد  در فصدل سدوم دو صدورت اد  ؛کنددمدی منطدق مطدرح ۀرا در حدود یرسدال  ملددماتۀ یدر فصول اول سیناابن

 یاسداتق یدنا یساختار منطلد یحکند ک  تشرمی یانبای ب  گون ، کرده یرا طراح یشرط یاقتران یاسمنتج ق هایصورت

ک  در نلد استدالل موافلدان حددو  عدالم بد   هایاسق ینا هایشکل یدر ادام  ب  برخ یو 13ست.اد ابتکارات خود او

: یجد دال است. نت ،هاء است. و هر هاء ،یمآنگاه ج ،باء باشد ،شکل : اگر الف ینکند اد جمل  امی اشاره ،یدآمی کار او
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 دال است. ،یمآنگاه ج ،باء باشد،اگر الف

( اگدر اامدور  1صدورت:) یدناد جملد  ا شدماردیمختلف استدالل بر حدو  عالم را برمدصور  ،در ادام  سیناابن

در  ی( اشدخاص متتدال1خواهندد بدود. ) تهاینیدر گذشت  ب یآنگاه اشخاص امور متتال ،نداشت  باشند ییابتدا ،گذشت 

کد  -در گذشت   یشخاص امور متتالآنگاه ا ،باشند شت ندا ییابتدا ،: اگر اامور  گذشت یج اند. نتیدهرس یتگذشت  ب  فعل

بدا اعمدال  ،قدرار داده ییاسدت نا یاسق یکاول  ۀرا ملدم یراخ ۀیجنت ،در ادام  یاند. ویدهرس یتب  فعل -ندهست تهاینیب

 ورکد  امد یدنابتدا نداشت  باشند )ک  معادل است بدا ا ،ک  اامور  گذشت  یستن ینک : چن دیرگمی یج نت یرف  تال ۀقاعد

 .(01: 1307سینا، ابن) ( دارند(یدمان یتدا )گذشت  اب

فصدول  یو طد یلادل  را ب  تفصد ینملدمات ا ،مختلف استدالل بر حدو  عالم هایصورت یرپا اد تلر سیناابن

 کند. می و نلد یلاد رسال  تال یمتعدد

  یفکر آزمون. 3-2

توسل بد   ،توج  داشت قابل یکاربرد یزف  ک  در علوم نن  تنها در فلس یردمانمدعا ک  اد د ییدتأ یااثبات  هایاد روش یکی

مختلدف آن را در  هدایگوند  ۀب  دسدت داد کد  بتواندد همد یاد آدمون فکر یفیاست. مشکل بتوان تعر  14یآدمون فکر

 یگدر،د یرب  تعب. (Daly, 2010: 104) یردگمی ما انجام یالاست ک  در خ یآدمون ،یآدمون فکر ،ی.در نظر برخیردبرگ

 یمختلدف معرفتد هایدر حوده ی نظر یا ی فرض یکانکار  یا ییداند ک  با هدل تأدانست  یالیخ یوییسناررا  یآدمون فکر

 کد  یکدار ینتریشب یست،نای ها کار سادهآدمون یناد ا یقجام  و دق یفتعر ۀحال، اد آنجا ک  ارائ ینرود. با ا یکارم ب

 .(1388ده، ادمهر و خادمیدیب : سع ید)بنگر گون استناگو هایم ال ۀارائ انجام داد،توان می

دبدان،  ۀفلسدف یزیک،معاصر اد جمل  متاف یلیتال ۀمختلف فلسف هایدر شاخ  گسترده یب  ناو یفکر هایآدمون

 ۀتجربد ینپداتنم، ماشد ۀو مغز در خمر یندم یجان سرل، دوقلو ینی. اتاق چروندکار میب علم  ۀو فلسف یاستس ۀفلسف

 یدناد ا یهداینموند  یویدسدند 1بداتالقی مدرد و چدالمرد دامبدیراولدز،  یاصدل یدتموقع تامسن، یولونیستو یک،ودن

اد  یولد ،ندارد یاختصاص یلیتال یلسوفانها ب  فآدمون ینالبت  ا .(Stuart et al, 2018: 1) ندهست یفکر هایآدمون
                                                 

1. Sawmpman 
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 یفکدر هدایآدمون  ند، بهست یاد ابهام و ناسادگار یو دور یتوضوح و شفاف در پی بیشتر یلسوفانگروه اد ف ینک  اجاآن

 .. بهدره.و یاسدتنتاج هدایالگو یو طراح یادمورد ن هاییزتما یجادا یف،تعرۀ ارائ یدهند و اد آن برامی یشتریب یتاهم

 یدناد ا یبرخد ی)بدرا انددشدده یمتلسد یاد جهدات گونداگون یفکر هایآدمون  .(Sorensen, 1992: 15) 15برندمی

 .(Brown &Fehige, 2019, chap. 2) ب  یدبنگر هایبندیمتلس

ۀ یددا یددترد یو ب  کارگرفت  است ک  بد یرا معرف یمختلف یهای فکرهای مختلف فلسف  خود آدموندر بخ  سیناابن

کد   یریبدا تعداب راترا در آثار مختلف اد جمل  شفا و اشا یدها ینسینا اآنهاست. ابن ینو مهمتر ینترانسان معلق او معرول

سدینا اد آن اسدت کد  ابن یرتعاب ینبتوان گفت ک  بخ  مشترک ا یدشا ،حال ینمطرح کرده است. با ا ،یستندن یکسانکامال  

سدینا ابن یاندد. مددعاشدده یل( ما تعطیو باطن یک  تمام حواس )ظاهر یمفرض کن یخاص یطخود را در شرا خواهدیما م

 یدن. در ایمنددار یامر ماسوس یچاد ه یهر چند درک بالفعل ،یابیممی را در« خود»ما  یتیقعمو یناست ک  با فرض چن ینا

 ،وجدود دارد یمختلفد هاییددگاهد ،اسدتای یجد چ  نت یانسان معلق در پ یآدمون فکر یانسینا در بمختلف ابن یرک  تعاب

. 1 ؛. وجدود نفدا )خدود(1سد  امدر اسدت:  ییدأت یسینا در پکم ابنبتوان گفت ک  دست یدشا یبا توج  ب  عبارات و یول

   16( ما ب  نفا خود.یحسیر)و غ واسط ی. علم ب3  ؛نفا با بدن و تجرد نفا یرتمغا

 یروشدنگر یبدرا یکرده اسدت. و یقتال سیناابنانسان معلق  ۀیداست ک  در باب ا یجمل  ماللان اد گینیا مک

   :کندمی یکتفک یفکر هایدو دست  اد آدمون میان ،یآدمون ذهن یک ۀم ابب  یدها ینا یگاهجا ۀدر بار

 یدتاالصول تالق آنها در واقع ی( ندارند و علیزیکیک  امکان )ف یردگمی شکل یک  بر اساس فرض یهایآدمون -1

 یجدادتوان تصور کرد ک  خداوند قدادر مطلدق بتواندد آن را امی رواداینندارند و  ییزیکممتن  است )هر چند امتناع متاف

 نامد. می1 ایافسان  هایدست  را آدمون ینا یکند(. و

 نام دارند.  2یآرمان هایآدمون ،دست  ینک  ب  حسب ظاهر امکان تالق دارند. ا یهایآدمون -1

ک  بر ل  همدان  یخود )استدالل یتوان بر حسب نسبت آنها با استدالل موادمی را یفکر هایآدمون یگر،د یاد سو

                                                 
1 . Fictional 

2. Idealized 
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بلکد   ،یسدتنداسدتدالل ن یاصدل ۀمؤلفد یاک  جزء  یهایکرد: آدمون یمشود( ب  دو گروه تلسمی اقام  یآدمون ذهن ۀیجنت
خواه کل اسدتدالل  ،ندهست استدالل یاصل ۀک  مؤلف یهایو آدمون نندکمی کمک یاستدالل مواد یشبردصرفا  ب  فهم و پ

 ،کد  مدردود شدوند یگدروه دوم در صدورت هایدمونآن را فراهم آورند. آ یملدمات ضرور یدهند و خواه برخ یلرا تشک
 .(McGinnis, 2018: 77-78) استدالل بر مدعا مخدوش خواهد شد اصل

اسدتدالل را  یدک یاصدل ۀکد  مؤلفدای افسان  هایرا اد جمل  آدمون سیناابنانسان معلق  ۀیدا ،ادام  در گینیامک
انسدان معلدق صدرفا  بد   یمستلل بر تجرد نفا دارد و آدمون فکربرهان  سیناابن یداند. ب  باور ومی ،دهندینم یلتشک

 .(Ibid: 81) کندمی برهان کمک ینفهم بهتر ا

در  ویژهبد  ،خدود ۀاد فلسدف یگدرید هدایبخ در  ی. ویسدتمناصر در انسان معلق ن سیناابن یفکر هایآدمون
ک  طرفدداران ای یپا اد نلد آدمون فکر سیناابن م ال، یرا ارائ  داده است. برا یگرید یفکر هایآدمون ،یعیطب ۀفلسف
 ،است ک  نشان دهد امکدان خدأل ینا سیناابن راهکارکند: می ارائ  رد خأل در یخود آدمون اند،جست تمسک ب  آن  خأل

 یعدیحرکدت طب ی،َدَوراند یعدیحرکدت طب یعندی ؛حرکت ۀس  گون یانم یکمستلزم امتناع حرکت خواهد بود. او با تفک
اثبدات امتنداع  یاو بدرا یکندد. ماحصدل آدمدون فکدرمی خود را در هر س  مورد اثبات یادعا ،یو حرکت قسر میمستل

وجدود دارد کد   ینامتنداه خدأل یدککند کد  می است: او ابتدا همراه با موافلان خأل فرض یندر خأل چن یحرکت قسر
 یدرت یدنحرکت ا یاحال  ،خأل پرتاب کند ینرا در ا یریت یکند ک  شخصمی فرض سیناابنکنند. می در آن حرکت یاءاش

اسدت.  یمتنداه ،یچون فعل فاعل متناه ،تباطل اس ،شود. احتمال نخستمی قط  یپا اد مدت یا یابدمی تا ابد ادام 
 یدادن یبد  علدت خدارج روادایدناست )و  یرت یاتاد ذات یا یرعدم حرکت ت ،منلط  شود ،حرکت یناگر ا یگر،د یاد سو
اساسدا  حرکدت  ،بدود یرت یذات ،چون اگر عدم حرکت ،باطل است ،است. فرض اول یعلت خارج یکمعلول  یا( ندارد

حرکت کرده است. فرض استناد انلطداع حرکدت بد   یرک  فرض آن است ک  ت یدر حال ،بودمی ممتن  ،آن اد همان آغاد
 :Avicenna, 2010, 2.8 [18]) یسدتسدادگار ن ،یزیخأل اد هر چ باطل است چون با فرض خلو یزن یعلت خارج

195-196).   

  یمنطق تحلیل. 3-3
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اد  یاری. بسدیددنام 1یمنطلد یدلتدوان آن را تالمدی اسدت کد  یدزیچ سدیناابن ۀمورد توج  و استفاد هایاد روش یکی
 یدلاد تال یمشخصد یدف. تعریرندگمی بهره یمنطل یلخود اد روش تال یورددر فلسف  ی ب یاکم  یلیتال یلسوفانف

 یدلبدا تالبیشدتر روش، سروکار ما  ینگفت ک  در ا وانتمیب  اجمال  وجود ندارد. ،ک  مورد اتفاق همگان باشد یمنطل
اسدت  یدنمعرول ا ۀیدا یک. یافتدست  یفلسف یجب  نتا یلتال ینک  بتوان اد اای گون ب  ،گزاره هاست یساختار منطل

 ررفتد بد  کا یعدیعبارت را ک  در دبدان طب یک یدرست منطل یرساختدتواند یاد موارد نم یاریدر بس یعیک  دبان طب
 .  یافتآن دست  یرساختب  د یمنطل یلاد رهگذر تال یدآن عبارت با یفهم درست معنا یبرا روادایننشان دهد و 

 خدود یفاتتوصد ۀیدنظر یاست ک  برتراندراسل در طراح یکار یمنطل یلتال یکهای کالسنمون  یناد مشهورتر یکی
مانندد  یندیمع یفپردادد ک  موضدوع آن توصدای میگزاره یلب  تال ی نظر یناد ا یدر بخشنمون ، راسل  یاد آن بهره برد. برا

در خدارج  یمدلول بدالفعل ی،کند و ب  عبارت ینم خارج آن را ارضا در یئیش یچک  ه یفیاست )توص« فرانس  یپادشاه کنون»
. یددآمدی بد  دسدت« تداس اسدت ،فرانس  یپادشاه کنون»ۀ شود و گزارمی آن حمل بر« تاس بودن»مانند  یندارد( و مامول

هدر  ،سلب آن مو ه« تاس است ،فرانس  یپادشاه کنون»رسد هم می ب  نظر؛ دیرا گزاره روبروست ینراسل با مشکل صدق ا
 یدل. راسدل بدا تالیسدتن گارآن( سداد یضگدزاره و نلد یکها )امتناع کذب با قانون تناقض در گزاره ینند و اهستدو کاذب 

 یدانب یحملد ۀگدزار یدکب  عندوان  یعیک  در دبان طب ،ظاهر آن با وجود  گزاره  ینرسد ک  امی یج نت ینگزاره ب  ا ینا یمنطل
وجدود دارد کد  پادشداه  یئیدر واق  س  گزاره بر هم عطف شده اند: شد ،آن ۀیدارد ک  بر پا وتیمتفا یشود، ساخت منطلمی
تاس است. در ادام ، با توجد   یء،ش ینفرانس  است و ا یوجود دارد ک  پادشاه کنون یءش یکاست و حداک ر  فرانس  یکنون

معدادل آن در  بدوده،کداذب  یعطف یبکل ترک ،هامنطق گزاره یس  گزاره، طبق معناشناس یننخست اد ا ۀب  کاذب بودن گزار
   .(Russell, 1905) استکاذب  یزن« تاس است ،فرانس  یپادشاه کنون» ۀجمل یعنی یعی،دبان طب

 ید من ح ةیالماه» ۀرسد ک  بعدها تات عنوان قاعدمی ایمسئل ب   «یکل»در با  اد اعتبارات مختلف  سیناابن
را  یتفرسد یا یتهمچون انسان یعتیو طب یتمدعا آن است ک  اگر ماه ینجامعرول شده است. در ا «یهاال  یستل یه

. بدا بدود نددخواهاد آن قابل سدلب  یگرد یممفاه ۀهم هآنگا ،یریمدر نظر بگ یگریر امر دذات  و بدون لاار ه ی اد ح
بداال مسدتلزم  ۀکد  قاعدد یددآمی ی شبه  پ ین، اگیرددربرمی همرا متناقض  یممفاه «یممفاه ۀهم» ۀدامن ینک توج  ب  ا

                                                 
1. Logical analysis 
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با حصر توجد  بد  ذات  یعنیاست ) یترسک  ف ی اد آن ح یتک  فرس یمم ال  اگر بپرس یعنی ،خواهد بود یضینارتفاع نل
 ک  موجود نباشد. یستن ینک  موجود باشد و چن یستن ینپاسخ آن است ک  چن یست،موجود ن یااست  دآن( موجو

چندین کد  بد   یسدلب هایپاسخ یبا دقت در ساختار منطل یول ،کند یاشکال نم ینب  ا یایهر چند تصر ،سیناابن
 هایپاسدخ یانگرب ۀرا دف  کند. در جمل یضینارتفاع نلۀ تواند شبهمی دهد ک می ارائ  یلیتال ،شودمی داده هایپرس 

کد   ی )=اد آن ح ی یتح ۀک  با واژ یدیوجود دارد: ق یددو ق ،یه ی من ح یتبر ماه یماد حمل مفاه پرس ب   یسلب
دو   یدنبور ب  لاار تلدم و تدأخر امز ۀاساس، جمل ینسلب است. بر ا ۀکنندیانک  ب یدیشود و قمی یانب است( یتفرس

کندد در مدی یددتأک سدیناابن ینجدا. در ای یدتبر سلب و تلدم سلب بر ح ی یتاست: تلدم ح یانقابل ب شکلب  دو  ید،ق
هر گداه »ن  بالعکا:  یردسلب قرار گ ۀدر دامن یدبا ی یتح یگر،د یرملدم شود. ب  تعب ی یتبر ح یدسلب با ،پاسخ ۀجمل

جدواب تنهدا بد   یست؟الف ن یاالف است  ،یتفرس یاآ ینک م ال  ا ،پرس  کنند یضب  دو طرل نل یتفرس اد ما در مورد
قدرار  «ید اد ح»صورت ک  سلب بعدد اد  ینبود. البت  ن  ب  ا خواهد ،صورت سلب نسبت بر هر چ  ب  آن پرس  شده

 ،اسدت یتکد  فرسد ید اد آن ح یتشود فرسدگفت   یستالدم ن یعنی. یردصورت ک  قبل اد آن قرار گ ینبلک  ب  ا ،یردگ
« باشدد یگدرد یدزهر چ یاالف  ،است یتک  فرس ی اد آن ح یتک  فرس یستن ینگفت  شود( چن یدبلک  )با یست،الف ن

 .(197 :1040 ،سیناابنب   یدتر بنگربا  کامل ی)برا

 مسدئلۀنددارد.  یدتمدا اهم با  یشود برامی حل یضینمشکل ارتفاع نل ،ی یتسلب بر ح یمک  چگون  با تلد این
و  یباد  فلسدف یشدبردهدا جهدت پعبدارت یمنطلد یدلدر تال سیناابناد روش ای بود ک  ب  نمون  ینا ینجادر ا یاصل

 اشاره شود.   یاد خلط و آشفتگ یریجلوگ

 یمفهوم تحلیل. 3-4

 یدنکد  ا یبد  صدورت ،شدود یلآن تال یمفهوم هایمفهوم مرکب ب  مؤلف  یکک  آن است  1 یمفهوم یلاد تال ملصود
آن عبدارت  یندانند. نخستمی را شامل دو طرح یمفهوم یلتال ،یکمک کند. برخ یبا  فلسف یکب  فهم بهتر  یلتال

 یدوشدرط ۀگدزار یدکدر قالب بیشتر  یلتال اینمفهوم.  یک یریب  کار گ یبرا یالدم و کاف یطاست اد فراهم آوردن شرا
 است اگر و تنها اگر...  Fاد(  یاق)مصد  x  ،xهر  یشود:برامی یانب

                                                 
1. Conceptual analysis 
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اد  یهدای هدا و تجربد  و مرتدب کدردن دسدتگدزاره یم،مفاه یانم یروابط ساختار یابیامر عبارت است اد رد دومین
 .(Kirk, 2014, 219) یکدیگرآنها بر  یبر حسب تلدم نسب یممفاه

 یماد مفداه جدرج ادوارد مدور یدللتا یلدی،تال یلسدوفانف یاد سو یمفهوم یلروش تال یریکارگ معرول ب ۀنمون
ب  عندوان « خوب»ک  اد مفهوم  یلیبا تال اصول اخالق یرگذاردر کتاب تأث یاست. و «یخوب»همچون مفهوم  یاخالق
مفهدوم  یچاسدت کد  بد  هد ی و پا یطبس یمفهوم ،وممفه یندهد امی نشان ،کندمی اخالق ارائ  یاساس یماد مفاه یکی

بدر اسداس « خوب» یفتعر یدهد هر گون  تالش برامی . او نشانشودنمی یلتاو ،ییعطب یمب  خصوص مفاه یگرید
 یمشدوای مدیدچار مغالطد  یگر،د یدهد و اد سومی پرس  گشوده  قرار یکما را برابر « لذت»مانند  یعیطب یمیمفاه
 اینموند  .( Sosa, 2001: 45-46بد   یددفشدرده بنگر یایتوضد ی)بدرا نامدمی «یان گرایعتطب ۀمغالط»آن را  یک  و

معاصدر  یلدیتال یشناسددر معرفت 1«معرفت»است ک  اد مفهوم  یلیمعرول، تال یاربس یمفهوم هاییلاد تال یگرد
 ارائ  شده است.

 یریناپذ یفتوان با  او در باره تعرمی نمون  یشده است. برا یمفهوم یلدست ب  کار تال یدر موارد یزن سیناابن
 س  مفهدوم ینک  اد ا یلیبا تال یضرورت )وجوب(، امکان و امتناع را در نظر گرفت. و یعنی یاتس  گان  موجه یممفاه
 سادد. مد ال  می روبرو یفما را با دور در تعر ناگزیر ،یممفاه این یفتعر یبرا یدهد هر گون  تالشمی نشان ،کندمیارائ  

امکدان و  یدفمشدکل در مدورد تعر ینو همد یمده کندامتناع استفا یااد مفهوم امکان  یدضرورت )وجوب( با یفدر تعر
   .(35 ،1040 ،سینا)ابن دنهست یهیبد یممفاه ینک  ا یردگمی یج نت ،یلتال ینا یاندر پا سیناابنامتناع هم وجود دارد. 

شدود و مدی کند. مطلب اد با  صفات خدا آغادمی ارائ « جوهر»اد مفهوم  سیناابناست ک   یلیتال ،یگرد نمونۀ
کد  چدرا  ینددبمدی روبدرو پرسد  یدنخود را با ا سیناابنمرحل   ین. در ااست ادعا ک  خداوند ن  جوهر و  ن  عرض ینا

قطعدا   «یستک  در موضوع ن یموجود»ف جوهر ب  عنوان یک  تعر یدر حال ،مفهوم جوهر بر خداوند قابل اطالق نباشد
 یسدتکندد کد  ممکدن نمدی احتجداجچنین جنا(  یکۀ م اب مفهوم جوهر )ب یلبا تال سیناابنکند. می بر خدا صدق

 نشدان یدقدق یبا د ۀیدر سدا یملوم ذات جوهر باشدد. و ،«یتموجود»جوهر اخذ شده و  یفدر تعر« موجود»مفهوم 
 یدنروشدن ا ۀیجد. نتیستدر موضوع ن ،ک  هرگاه موجود شود یتیعبارت است اد ماه جوهر یحصا یفدهد ک  تعرمی

                                                 
1. Knowledge 
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 .(308 :)همان کندیمفهوم جوهر بر او صدق نم ،است یتاد ماه یست ک  چون خداوند مبراآن ا یمفهوم یلتال
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 گیرینتیجه

 یدفآنجدا کد  در ملدام تعر مانندعبارات ،  ینکرده است و تنها در برخ یاد روش فلسفای در آثارش با  گسترده سیناابن

 بدارۀدر یمباحد  مفصدل ،خدود یت  او در مباح  منطلشود. البمی یدهد یاشارات ،روش در فلسف  چیستیفلسف  است، ب  

 یشدناختو ند  روش یمنطلد یکدردیرو ،او یکدردرو ،آثدار یدندر ا یول ،تطرح کرده اسم یبرهان هاییاسق ویژهب و  یاسق

 یددگاهدتدوان ینم ،گان ( آوردهفلسف  )رئوس هشت یعلوم و معرف یبندطبل  ۀینسینا در دمک  ابن یاد مباح  ین،است. بنابرا

 هداییژگیاصدول و و سدتخراجو ا یو یجز مراجع  ب  آثدار فلسدفای رو چارهینااد ؛روش فلسف  ب  دست آورد ۀباررا در یو

چهدار روش اسدتدالل  ،یلدیتال ۀدر فلسف یجرا ی های کمابروش یب  برخ یملال  با نگاه ین. در ایستاو ن یروش فلسف

نشدان داده  یهداینموند  بیدانبا  شده، یابیسینا رددر آثار ابن یو آدمون ذهن یمنطل یلتال ی،مفهوم یلتال ی،برهان-یاسیق

 ،یدابیرد یدنسینا در نظر گرفت. اابن یروش فلسف هاییژگیو یناد مهمتر یتوان ب  عنوان برخمی چهار روش را ینشد ک  ا

 .دهدرا نشان میدر روش  یلیهای تالسینا با فلسف  ابن ۀشباهت فلسف
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   هانوشتپی
 

اسدتفاده کنندد. « فلسدف  ۀفلسدف»دهند اد اصطالحات دیگری همچدون ترجیح می ”Metaphilosophy“ ۀبرخی ب  جای واژ. 1
ک  مباح  مطرح در  ساددمتبادر میست این معنا را ب  ذهن نخ ۀدهد و معتلد است واژویلیمسن تعبیر اخیر را ترجیح می تیموتی

شدمار ب مباح  درج  دوم و اد منظر بداال بد  فلسدف  اسدت در حدالی کد  بد  نظدر او ایدن مباحد  جزئدی اد فلسدف   ،این حوده
چیسدتی فلسدف ، شدود: جم  می مسئل ل مهم و کالن فرافلسف  در س  ئدر یک نگاه مسا   (Williamson, 2007, p. ix).آیدمی

سدت یدا یدک اد جملد  ایدن کد : فلسدف  یدک فرآیندد ا وجود دارند؛تر فراوانی هم جزئی مسائلهدل و غرض آن، روش آن. اما 
امدری تداریخی  ،توان اختالل نظر فلسفی را تبیین کرد؟ آیا فلسدف یابد؟ چگون  میمعرفتی دست می ماصول؟ فلسف  ب  چ  نوع
امدری سیاسدی اسدت؟ در فلسدف  اد چد   ،کند؟ آیا فلسف میتبدیل های بهتر یا سعادتمندتری   انساناست؟ آیا باید فلسف  ما را ب

  Metaphilosophy ۀکلم1904توان بهره برد؟ موریا الدرویتا مدعی است ک  برای نخستین بار در سال قراین و شواهدی می

در سدال  Metaphilosphy ۀمجلد ۀشتی کد  در اولدین شدماروی در یاددا (Joll, 2017).را در دبان انگلیسی اختراع کرده است 
ای معنا کنیم کد  اگر سرشت را ب  گون  .«پژوه  در باب سرشت فلسف »کند: فرافلسف  را این گون  تعریف می ،منتشر شد 1974

ر تلددیر یکدی اد بد  هد فرافلسف  را در برخواهد گرفدت. ۀل عمدئتعریف الدرویتا بسیاری اد مسا را هم دربرگیرد،هدل و روش 
فیلسوفان معاصر ب  اهمیت باد  اد روش صدا   ۀروش فلسفی است. البت  چنین نیست ک  هم مسئلۀ ،مباح  اصلی فرافلسف 

مدان را اد پیگیدری خدود ایدن ها احتماال  حواسهایی در باب روشمشغولی ب  پرس گوید: دلگیلبرترایل می گذارند. برای م ال،
 ,Ryle)« بدتری خواهیم دویدد ۀب  شیو قاعدتا   ،مان فکر کنیم)در حال دویدن( دیاد در مورد پاهای ما ها پرت می کند. اگرروش

 .(Overgaard et all, 2013)  ب  نلل اد  (331 :2009
برای م ال، حسدین دمانیهدا سینا نگاشت  شده است. در سالیان اخیر ملاالت معدودی ب  دبان فارسی در باب روش فلسفی ابن. 2
سدینا الگدویی بدرای کوشیده است با تالیل ابعاد روش ابن« سینا، الگویی برای تاول در علوم انسانیروش فلسفی ابن» ۀر ملالد

سدینا را دارای سد  گدام نگارنده روش ابدن بیابد. ،یافتن اینک  تاول در علوم انسانی باید با کدام روش و در چ  مراحلی انجام شود
خود دارای سد  ضدل  تالیدل معندایی، توجد  بد  وجدوه  ۀنوبداند ک  هر گام ب ی میی و تاول ساختاردقیق، نلد مبنای فهم ۀعمد

 .(1393)دمانیهدا،  شدودنامیدده مدی« تادول سداختاری»آن  ۀمختلف موضوع و تالیل و ترکیب است. این روش ب  اعتبار نتیج
( و در 1390د جمل  بنگرید ب : )گدوهری و غزالدی فدر، سینا پرداخت  اند. ابرخی ملاالت نیز ب  صورت خاص ب  روش علمی ابن

   .(1386اسالمی، ب  صورت عام، مرور شده است )نادری و خدابخشیان، ۀشناسی فلسفای دیگر روشپاره
 .8-5، ص 1045سینا، و ابن 5-3، ص 1040سینا، بنگرید ب : ابن .3
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و حکمت عملی را هم بر حسب موضوع و هم بر حسدب غایدت برای نمون ، در ابتدای الهیات شفا تمایز میان حکمت نظری . 4
ند، هسدتکند. موضوع حکمت نظری اموری است ک  اد سنخ اعمال و احوال انسان، اد آن جهت ک  اعمال و احوال انسان بیان می
احوال انسان ک  موضوع حکمت نظری اموری است ک  اد سنخ اعمال و احوال انسان،  اد آن جهت ک  اعمال و  در حالی نیستند،

در حالی ک  غایت قریب حکمدت عملدی  ،نظری نفا استۀ این، غایت حکمت نظری استکمال قو . افزون برباشندهستند، می
 منطق المشرق ییندر  .(3 :1040سینا، )ابن  باشدمیعملی نفا ۀ نظری است و غایت بعید و نهایی آن استکمال قو ۀاستکمال قو

ای ب  روش و حتی موضدوع یدا غایدت بدون آن ک  اشاره ،حکمی استتمایز میان علوم حکمی و غیرصدد  سینا درنیز آنجا ک  ابن
کد  در حدالی  ،ندددار ند و آدمیان ب  آن نیادهستهای علوم حکمی در طول دمان ثابت بیند ک  گزارهتمایز را در این می ،داشت  باشد

 .(5 :1045ینا، س)ابن ندباشمیحکمی فاقد این اوصال های علوم غیرگزاره
« حکمدت» ۀشایسدت ،سینا مابعدالطبیع  را ک  یکی اد اقسدام حکمدت نظدری اسدتابن ،گفتننی است ک  در اصطالح دیگری. 5

در ملایس  با حکمت ریاضی یا طبیعی یا خللدی کد  در ایدن مدوارد بایدد بدرای  ؛داندصورت مطلق و بدون قید میب نامیده شدن 
 الاکمد  ی و أند لواأل بسبیل  هو الفلسف  نان الذی العلم هذا نبین اآلن أن و نان»را ملید کرد:  الی  آورد و آنمضال« حکمت»

 .(5، ص 1040)ابن سینا، .« .المطلق .
 .أفضل علم بأفضل معلوم یه یالاکمة المطللة الت یه. 6
 .أصح معرفة و أتلنها یه یالمعرفة الت یه. 7
 .(Joll, 2017)بخ  بنگرید ب :  برای توضیح بیشتر و آشنایی با هر دو. 8
. کنددمیسینا تأکید صرفا  بر روش فلسفی ابن ،است ک  نگارنده در این ملال  با توج  ب  تعریفی ک  اد فلسف  در نظر دارد گفتنی. 9

 شدود. بندابراین روشسینا شخصیتی چند وجهی است و آثار فکری و قلمی وی در آثار فلسفی خالص  نمدیدرست است ک  ابن
با  این ۀ با رنگ و بوی عرفانی نگاشت  اد حودک  های رمزی و مباح ی طبی یا تفسیری خود و نیز در داستان سینا م ال  درآثارابن

 ملال  خارج است.
رأی با عموم نویسدندگانی کد  در بداب تمدایز فلسدف  تالیلدی اد غیدرآن باد  گالک، هم ،همان گون  ک  در متن اشاره شد. 10

ل فلسفاین باور است هیچکدام مختصات موضوعی یا روشی نمیاند، برکرده ؛ تالیلی در نظر گرفتد  شدوند ۀتوانند ب  عنوان معرف
 .هستند ن  جام  افراد و ن  مان  اغیاردیرا 

های صوری )منطلی(، علل سدلیم : روش، عبارتند ادتروشی استفاده شده اس-عناوینی ک  برای اشاره ب  این مراحل تاریخی. 11
(common sense) گراییپذیری، چرخ  دبانی، تالیل مفهومی، تالیق(verificationism)دبدان متعدارل، شدهود،  ۀ، فلسف

، فدراروی اد چدرخ  (epistemic conservatism)کداری معرفتدی، ماافظ (reflective equilibrium) وردان تعادل اندیش 
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هدای ذهندی، و تسدویر، چدرخ  موجهداتی، آدمدون regimentationندی بگرایی، گروهگرایی تأییدی، علم و طبیعتدبانی، کل
 (Daly, 2015, 5-19).سادی و صدق (experimental philosophy)آدمونی ۀ فلسف

 ،شدودنامیده می« سبر و تلسیم»های مشاب  اد روشی ک  گاه روش ها و بسیاری اد استداللسینا در تلریر این استداللبن. ا12
تمدام  ،ندهستتلسیماتی ک  نوعا  تلسیم عللی و دایرمدار سلب و ایجاب  ۀشود ک  بر پایر این روش، تالش میگیرد. دبهره می

ب  طوالنی و پیچیده شدن اسدتدالل  ،شلوق ۀهای ماتمل در با  بررسی شود و همین تعهد ب  بررسی همفروض و صورت
 انجامد.اصلی می

کد   هسدتندهدایی صدرفا  قیداس ،خواه حملی و خواه شرطی ،گان ب  ما رسیده استهایی ک  اد گذشتگوید: قیاسسینا میابن. 13
داندیم کد  برخدی . و مدا مدییدمنرسدیده ا ،های شدرطی باشددآن مطلوب ۀو ب  ما قیاسی ک  نتیج است های حملینتایج آن گزاره

شدرطی کد  چندین  ۀت  نیست و هر گدزاردر فطرت نهف ،ک  علم ب  آن ایگون ب  ،ندهست مکتسب ،اولی و برخی ،های شرطیگزاره
مدا را در نیادمنددی بد  ایدن امدر  دیگدرانشدود. اد آنجدا کد  باشد ایعنی بدیهی نباشد  علم ب  آن اد طریق حد وسط حاصل مدی

تدوان بد  دحمدت  ۀخود را بد  اندداد ،ند و آن چ  فیلسول ایعنی ارسطو  در این باب انجام داده برای ما نلل نشده استا واگذاشت
 .(101-104 :1377سینا، )ابن.« .استخراج کنم. ،انداختم تا این امر را اد اصول آنچ  اد اصول قدما استفاده کرده بودم

14 .Thought experiment.  معرفی کدرد 1811این اصطالح را نخستین بار فیلسول دانمارکی هانا کریستین ارستد در سال، 
مدا  را نخسدتین کسدی  البت  گاه ارنست (Stuart et al, 2018: 1)ج  قرار نگرفت. هشتاد قرن بیستم چندان مورد توۀ ولی تا ده

-1701لیختنبدر  ) فیلسول آلمدانی گئدور -توان در آثار دانشمنددانند ک  این اصطالح را ب  کار برده است. با این حال، میمی
 (Brown &Fehige, 2019). یافت« اهافکار و ایده ۀوسیلهایی ب آدمون» رۀای غیرصریح دربا( نیز نظری 1799

مخالفان جدی هم دارد. برای مروری کوتاه بدر آرای  ،های فکری در میان فیلسوفان تالیلیگفتنی است روایی توسل ب  آدمون. 15
 Sorensen, 1992: 16-20.مخالفان آدمون فکری، اعم اد فیلسوفان تالیلی و غیرآنان، بنگرید ب  : 

 گاه تنها بر یکی اد ایدن نتدایج تأکیدد دارندد. مد ال  مدک ،اندب آدمون فکری انسان معلق تالیق کردهماللان غربی ک  در با. 16
 امدا دبدورا (McGinnis, 2018: 81).داندد هدل این آدمون فکری را تنبی  بر تجرد نفا انسانی مدی د،گینیا در برخی آثار خو

انسان و تلدم آن بر هر گون  آگاهی اکتسابی در « خودآگاهی»را اثبات سینا انسان معلق ابن ۀهدل اید ،ای اردشمندبلک در ملال 
تدوان انسان معلق آورده است، نمی ۀسینا در آثار مختلف  اد ایدک  ابن گوناگونیرسد ک  با توج  ب  تعابیر گیرد. ب  نظر مینظر می

 ،سینا در پی آن بدودهنتایجی ک  ابنۀ بلک  باید ب  هم ،مناصر کرد ،تجرد نفا یا آگاهی مستلیم ب  آنانند واحدی م ۀنتیج ب آن را 
   .1388ب : سعیدی مهر و خادم داده، توج  داشت. بنگرید 
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