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 ١٭ يحيي كبير
 استاديار دانشگاه تهران

 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايـ تا۲۹/۳/۱۳۸۶:الهتاريخ دريافت مق( 

 
 چكيده

 اي است که از زمان ارسطو تاکنون فيلسوفان درباب آن سخن             مسأله ،استقراء
تـوان بـا     استقراء ايـن اسـت کـه چگونـه مـي        ةمشکل اساسي در مسأل   . اند  گفته

فيلـسوفان علـم    .  کلـي دسـت يافـت      ةمشاهدة چند مصداق به نظريه يـا فرضـي        
ناگون عقل گرايي، تجربه گرايي، حساب احتماالت و غيـره را مطـرح             نظرات گو 

هاي    ضمن نقد ديدگاه   االسس المنطقيه لالستقراء  شهيد صدر در کتاب     . اند  کرده
  وي در ايـن نظريـه، دليـل        . نويني پرداخته است   ة نظري ةفيلسوفان غرب به ارائ   

 و بـا تقـسيم      استقرايي را در مرحلة توالد موضوعي و توالد ذاتي تفسير کرده          
يقين به منطقي، ذاتي و موضوع، و با استمداد از علم اجمـالي در علـم اصـول،                  

 . سازد يقين در دليل استقرايي را موجه مي
 

 ٢ يقين، علم اجمالي ، توالد موضوعي، توالد ذاتي ۱ استقراء،:هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
 فيلـسوفان علـم را بـه خـود     اي است که از دير زمان متفکران به ويژه     مسأله" استقراء"

خور توان بـه تبيـين آن پرداختنـد و ايـن توجـه،               هر يك به فرا    مشغول ساخته است و   
زماني تشديد يافت که گروهي از تجربه گرايان در مقابل کساني که قياس را يگانه راه                

هاي   استقراء گام کردند، ايستادند و براي يقيني ساختن         معتبر براي استنتاج معرفي مي    
 .ي برداشتندمهم
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۱۴۲

دهد که سقراط نخستين انديـشمند        تاريخ فلسفه از پيشينة استقراء چنين گواهي مي       
استقراگراست که از شناخت مصاديق و جزئيات، روش ديالکتيکي خويش را آغاز کرد          

افالطون نيز از اين ارمغان اسـتاد بهـرة وافـي    . فتتا سرانجام به تعاريف کلي دست يا  
افالطـون،  ( گاه به اعتبار ادراکات حسي و تجربي فتـوا نـداد         ولي هيچ ) ۱۴۰بدوي،(برد  
۱۳۴۹.( 

ارسطو در مقابل استاد، تنها استنتاج منطقـي يقـين آور را قيـاس دانـست و سـاير                   
را به آن برگرداند و اين طريقت به عنوان اصل مـسلم نـزد              " استقراء"ها از جمله      حجت

استقراء س، آغازگر انتقادي به رنسان.  شد پذيرفتهعموم حکيمان مغرب و مشرق زمين
 . ها و در نهايت ترميم و توجيه آن بود و قياسي بودن آن و طرح کاستي

 
  استقراءةتبيين مسأل

 نخـست اسـتدالل از طريـق        : را بـاز شـناخته اسـت       انديشة بـشري دو گونـه اسـتدالل       
شـد،  استنباط و قياس و زايش نتيجه از مقدماتي که توسعه نتيجه از مقدمات بيشتر نبا    

دليـل  . تـر از مقـدمات اسـت        اش وسـيع    و دوم استدالل از رهگـذر اسـتقراء کـه نتيجـه           
استنباطي بر اين اصل متکي است که نفي نتيجه به دست آمده مـستلزم تنـاقض اسـت                  
ولي سير از خاص به عام و استدالل استقرايي بر اين پايه استوار نيست؛ زيرا چه بسا   

صاديق آزمايش شده صادق باشد و حکم کلـي بـه           قابليت انبساط به حرارت تنها در م      
ترين رخنة دليل استقرايي اسـت کـه آن را از شـيوة منطقـي                 له مهم أ اين مس  .خطا رود 
 اسـالمي و  ةاين مشکل اساسي از مشکالت ديرين اهل منطق و فالسـف    . سازد  خارج مي 

منطـق عقـل گرايـي ارسـطويي و         . غربي و از مسايل سرنوشت ساز فلسفة علم اسـت         
ق تجربه گرايـي جـان اسـتوارت ميـل، فرانـسيس بـيکن و ديويـد هيـوم و منطـق                      منط

 علم کارل پوپر، الکاتوش، فايرابند، کوهن، کـواين و          ةسرانجام منطق فلسف  و  احتماالت  
ها نيز بدان اعتـراف و   هايي ارائه دادند که به ناکامي انجاميد و برخي از آن   غيره روش 

اي بـيش نيـست بـدين دليـل کـه             استقراء، افسانه طريقة مسمي به    : اند که   تصريح کرده 
آيـد، نـامعتبر و از ايـن رو، غيرقابـل توجيـه عقالنـي اسـت                   آنچه تحت اين نام در مـي      

 ).۲۳۲ـ۲۳۱سروش، (
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هرگـاه ببينـيم کـه دو امـر کـراراً بـا       : نويـسد   مي١راسل نيز در باب مسأله استقراء 
ه يکي بدون ديگري واقـع گـردد        ايم ک   اند و در هيچ موردي نديده       يکديگر مقارنت داشته  

 مجوز اين خواهد بـود کـه انتظـار وقـوع آن             ، جديد يآيا وقوع يکي از آن دو در مورد       
ديگري را داشته باشيم؟ اعتبار تمام انتظارات ما نسبت بـه آينـده موکـول بـه جـوابي                   

 کارناپ نيز ضمن بيان اهميت قوانين علمي      .)۸۷راسل،  (دهيم    است که به اين سؤال مي     
تـوان بـه ايـن قـوانين         حال ببينيم چطور مـي    «: گويد  زندگي علمي و عملي انسان مي     در  

توانيم خود را در اعتقادمان به صداقت يک قانون، موجه            اي مي   دست يافت، بر چه پايه    
) رخدادهاي خاص ( که از مشاهدات مستقيم فاکتها       کنديمچه چيز ما را موجه      ... بدانيم

کند، برسيم؟ اين همان سـؤالي اسـت کـه     عت را بيان ميبه قوانين که نظم و ترتيب طبي      
 .)۴۱کارناپ، (»  معروف است" استقراءةمسأل"در اصطالح سنتي به 

معمـول  «: كنـد مـي ، مشکل اسـتقراء را چنـين ترسـيم    منطق اکتشاف علمي  پوپر در   
چنان است که يـک اسـتنتاج يـا اسـتنباط را زمـاني اسـتقرايي بنامنـد کـه بنـابر آن از                   

د ـ همچون آنها که نتـايج   نشو هاي خاص ناميده مي اي جزئي ـ که گاهي گزاره ه گزاره
ها   هاي کلي، همچون فرضيه     کنند بتوان به گزاره     ها را گزارش مي     ها يا آزمايش    مشاهده
از ديدگاه منطقي اين امر بسيار دور از وضوح اسـت کـه مـا چنـين                 . ها رسيد   يا نظريه 

زئي ـ هر اندازه هـم شـمارة آنهـا زيـاد باشـد ـ        هاي ج حقي داشته باشيم که از گزاره
اي کـه از ايـن راه بـه دسـت آمـده باشـد                 هاي کلي استنباط کنيم؛ زيرا هر نتيجه        گزاره

له کـه آيـا     أايـن مـس   ... هميشه امکان آن هست کـه نادرسـت بـودن آن آشـکار شـود                
 "راءمسأله استق "استنباِط استقرايي صحيح است يا با چه شرايطي صحيح است به نام             

 .)۳۲ـ۳۱پوپر، (» خوانده شده است
 

 رويکرد عقل گرايي و نقد شهيد صدر
 استقراء، حکيمان عقل گرا و تجربه گرا را واداشت تا به حـل آن دسـت يابنـد و                  ةمسأل

ارسـطو و پيـروان او در مکتـب         . ظن حاصل از استقراء را به يقين منطقي بدل سـازند          
 را روش قياسي دانستند و حجيتي براي        مشايي، يگانه روش رسيدن به حقيقت و يقين       

 به همين جهت، استقراء ناقص      .)۲۸ارسطو،  (روش تمثيل و استقراء ناقص برنشمردند       
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 تجربيات که در منطق بـه عنـوان         ؛را با استمداد از قياس منطقي به تجربه تبديل کردند         
 :به تعبير فارابي. شد بديهيات ثانويه تلقي مي

و بين االستقراء ان االستقراء هو ما لم يحصل عنـد اليقـين              ]التجربه[ان الفرق بينها    
فـارابي،  (الضروري بالحکم الکلي و التجربه هي ما يحصل عنهـا اليقـين بـالحکم الکلـي                 

 ).۲/۵۲۸ ؛۱/۲۷۱
پس حکيمان مشايي، تنها روش کسب يقين را قياس دانسته و ارزش معرفتي براي              

 .دانند استقراء نمي
 :به گفتة ابن سينا

الستقراء فهو الحکم علي کلي بما وجد في جزئياته الکثيره مثل حکمنـا بـان کـل                 اما ا 
حيوان يحرک عند المضغ فکّه االسفل، استقراء للنـاس و الـدواب و الطيـر و االسـتقراء                  
غيرموجب للعلم الصحيح فانّه ربما کان ما لم يستقرء بخالف ما استقرء مثـل التمـساح                

و ... يه و المطلوب بخالف حکمه حکم جميع مـا سـواه     في مثالنا بل ربما کان المختلف ف      
 .)۲۳۳ـ۲۳۱ابن سينا، (اما القياس فهو العمده 

ابــن (شــمارد  ، مجربــات را محــصول حـس و عقــل مـي  دانــشنامه عاليـي شـيخ در  
کند که تجربه به جهـت کثـرت مـشاهدات مفيـد              ، تصريح مي  برهان شفا و در   ) ۴۹سينا،

 .)۹۶ـ۹۵، همو(گردد   يقيني ميقياساقتران با علم نيست بلکه به دليل 
استاد مطهري براي نفي تصادف مطلق به اصل علّيت و براي نفي تـصادف نـسبي                
به تغيير اوضـاع و شـرايط و بـراي تعمـيم بـه اصـل سـنخيت، تمـسک جـسته اسـت                        

 ).۳۷۷ـ۳/۳۶۱؛ ۱۰۴ـ۳/۱۰۳ مطهري،(
ز جمله  سازد ا   شهيد صدر، هفت اعتراض به قانون تصادف نسبي ارسطو وارد مي          

صادق باشد » تصادف نسبي در ده تجربه پي در پي تکرارپذير نيست«اينکه اگر قضيه 
يعني اين قضيه شرطيه که اگر تصادف نسبي در نه بار آزمايش            (بايد قضيه مالزم او     

نيـز صـادق باشـد در حـالي کـه           ) واقع شود در دهمين بـار حتمـاً واقـع نخواهـد شـد             
پذيرند و حال آنکه اگر علم عقلـي يقينـي باشـد بـه               طرفداران ارسطو اين مطلب را نمي     

 همچنين  .)۶۵ـ۶۴صدر،  (ناچار و به همان ميزان، قضية مالزم او نيز يقيني خواهد بود             
اگر در آزمايش، اقتران الف و ب را مشاهده کرديم هيچ دليلـي نـداريم کـه حتمـاً الـف                    

 پس علـم مـا      .)۶۳ر،  صد(اي که از آن غفلت داريم علت باشد            شايد پديده  ،علت ب است  
 .)۶۲صدر،  ( موارد جمع تعدادي از احتماالت است        ،به تصادف نسبي تکرارپذير نيست    
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خالصة سخن آنکه قاعدة تصادف نسبي ارسطو، علم عقلي و ماقبل تجربه نيست؛ زيرا 
 در هـر صـورت محمـول بـراي موضـوع            ؛در اين صورت يا اولـي و يـا ثـانوي اسـت            

 ايـن قـضيه از قـضاياي اوليـه          ،ضرورت، ذاتي باشد  ضرورت و حتميت دارد حال اگر       
است و اگر ضرورت ناشي از سبب باشد، قضيه ثانويه خواهد بـود و هيچکـدام معنـا                  
ندارد زيرا پيام قضية پيش گفته اين است که تصادف واقع نخواهد شد نه اينکـه واقـع                  

اين  اشکال ديگر شهيد صدر به ارسطو        .)۶۰ـ۵۹صدر،  (نشدنش ضرورت داشته باشد     
 سه گانه نيز به خطـا       ةاست که ارسطو در اصل احتياج دليل استقرايي به اصول مسلم          

کنـد کـه نتيجـة      تبيـين مـي  االسـس المنطقيـه لالسـتقراء    وي در پايان کتاب     .رفته است 
 ة سه گان  ة پيشين، تعميم پذير است و اصول مسلم       ةاستقراء بدون نياز به اصول مسلم     
 .گردند ميارسطويي در پرتو استقراء ثابت 

 
 رويکرد تجربه گرايي و نقد شهيد صدر

مکتب تجربه گرا، اعتقاد به تجربـه و آزمـايش داشـته و حـس را مبنـاي کلـي و مبـدأ                       
داند و هر گونه علم پيشيني و مستقل از حس و تجربه را               هاي معرفت مي    اساسي گونه 
 :م سه پرسش اساسي روبرويياهمچنان که گذشت در بحث استقراء ب. منکر است

سـببي و علتـي فـرض شـود و          » ب«اول اينکه چه ضرورتي دارد که بـراي پديـدة           
 احتمال تصادف مطلق را منتفي بدانيم؛

ــ  » الـف «داراي علت است چه ضرورتي دارد که علـت را   » ب «ةدوم اينکه اگر پديد   
 ة و احتمال تصادف نسبي را در ارتباط بـا پديـد  نيماست ـ فرض ک » ب«که همزمان با 

  بدانيم؛بعيد» ب«
 حکم قطعي صادر کنيم که الـف ، علـت ب   ،سوم آنکه اگر بتوانيم به وسيلة استقراء    

 ؟)۶۹صدر،  (است، تعميم اين نتيجه چگونه امکان پذير است 
 و بـا سـه    نـشان داده تـري  مکتب تجربه گرا به اشکال نخست و سوم توجـه بـيش         

 .اخته است استقراء پردةرويکرد يقين، ترجيح و عادت ذهني به حل مسأل
 

 رويکرد يقين؛ جان استوارت ميل
جان استوارت  . داند  رويکرد يقين، رسيدن به يقين را از طريق دليل استقرايي ممکن مي           

ميل، فرد شاخص اين نظريه است کـه بـراي حـل اشـکال اول و سـوم هماننـد منطـق                      
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البتـه  . دانـد    و استقراء را نيازمند اين اصل مـي        مي كند ارسطويي به اصل علّيت تمسک      
جان استوارت ميل اعتقاد دارد که اصل علّيت، نتيجة استقراهاي فراگيـر و عمـومي در                
عالم طبيعت است عالوه بر اينکه در تفـسير علّيـت از مفـاهيمي ماننـد ايجـاد، تـأثير و                     

آورد زيرا اين عناصـر داخـل در قلمـرو حـس و تجربـه                 ضرورت سخني به ميان نمي    
بي آن، چيزي جـز تعاقـب و پـشت سـر هـم آمـدن و       پس علّيت در مفهوم تجر   . نيستند

 .ترتيب ميان دو پديده نيست
شهيد صدر با توجه به مباحث بخش سوم کتاب و نتايج برگرفته در بخش چهـارم             

 قبلي به منظور ترجيح تعمـيم       ةمعتقد است که دليل استقرايي به مبادي و قضاياي اولي         
شـود     علّيت از استقراء استنتاج مي      مطلب ديگر آنکه، قضاياي    .)۷۳صدر،  (نيازي ندارد   

 علوم  منكراما اين به معناي نفي پيشيني و عقلي بودن اين قضايا نيست بلکه اگر کسي                
پـس دليـل   .  كنـد تواند اين قضايا را از طريـق اسـتقراء ثابـت      ، مي  باشد عقلي و پيشيني  

بت کنـد و    تواند بدون فرض اصول اوليه مانند قضاياي علّيت، تعميم را ثا            استقرايي مي 
 .)۷۴ صدر،(سپس علّيت از طريق استقراء اثبات گردد 

هـاي چهارگانـة توافـق،        جان استوارت ميل پيرامون اشکال دوم استقراء بـه روش         
؛ ۹۳ـ۵/۷۹کاپلستون، : نكـ (برد  ها پناه مي اختالف، تغييرات همزمان و روش باقي مانده

ان االتفـاق    «ة اوليـ  ةضي همان گونـه کـه منطـق ارسـطويي بـا قـ             .)۱۴۱ـ۳/۱۲۹فروغي،  
ولـي ايـن چهـار روش تـوان         . درصد نفي تصادف نسبي بود    » اليکون دائمياً و الاکثرياً   

نفي احتمال وجود پديدة ت و اثبات علّيت الف براي ب را ندارد زيرا ايـن احتمـال، هـر                    
 .)۸۱صدر، (چند هم کاهش يابد ولي به صفر نخواهد رسيد 

 
 رويکرد ترجيحي؛ برتراند راسل

ويکرد ترجيحي بودن استقراء اعتقاد دارد که تعميم استقرايي نيـاز بـه اصـول اوليـه               ر
و نـه از طريـق      ميـسر اسـت     دارد ولي اثبات اين اصول اوليه نه از طريق روش عقلـي             

پـس  . گـردد  رويکرد نخست مکتب تجربي و اصوالً اثبات اين اصول اوليه غيرممکن مي   
قرا را به درجة يقين برساند و کار هر آزمايش        است هتواند قضي   هيچ دليل استقرايي نمي   
راسل معتقد است که تعميم . آورد  استقرايي را به ارمغان ميةتنها افزايش احتمال قضي

هـر  «. پـذيرد  استقراء با اصل اوليه و عقلي و مستقل از حس و تجربـه ذيـل انجـام مـي     
ع نيـز صـدق     چيزي که بر بعضي از افراد يک نوع صـدق کنـد، بـر بقيـة افـراد آن نـو                    

 .)۸۳صدر، (» کند مي
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هاي استقرايي    اين نظريه، ظن  . نامد  راسل، اين مبناي غيرتجربي را مبدأ استقراء مي       
کند و تنها صدق احتمالي نـه صـدق يقينـي را              را بر اساس حساب احتماالت تفسير مي      

 :نويسد شهيد صدر در نقد اين ديدگاه مي. داند محصول استقراء مي
ء، تعميم پذير و يقين آور است بدون اينکه آن را به استنباط سـير               اوالً دليل استقرا  

تـوان   از عام به خاص تبديل کنيم و حتي بدون استمداد از قضاياي عقلي و پيشيني مي         
البته نه يقين منطقي که محصول استدالل استنباطي اسـت  . به يقين و تعميم دست يافت  
ين موضوعي که به وسيلة استدالل       شخصي است بلکه يق    ةو نه يقين ذاتي که يک مسأل      

پس تالش بـراي بـه دسـت آوردن مـالک منطقـي در تعمـيم                . آيد  استقرايي حاصل مي  
استقراء که درستي آن را بر اساس اصل عدم تناقض توجيه کند و آنها را هم رتبه بـا                   

 .)۸۶ـ۸۵صدر، (قضاياي استنباطي سازد، بيهوده است 
د و به   ه استقرايي را افزايش د    ةن احتمال قضي  تواند ميزا   ثانياً حساب احتماالت نمي   

يقين نزديک سازد مگر آنکه به همان اندازه، مقدار ترجيح قاعدة علّيت به مفهوم عقلـي                
آن که مالزم با ضرورت است ـ افزايش يابد؛ در حالي که، منطق تجربي از اعتراف بـه   

 چنـين فرضـي حتـي از        ولي تجربه گرا بايد بداند که در      .  عقلي علّيت پرهيز دارد    ةقاعد
 .)۸۸ـ۸۷صدر، (تفسير ظني بودن استقراء نيز ناتوان است 

 
 رويکرد ذاتي شهيد صدر

روش " جديدي در معرفت شناسـي بـه نـام           ةعالوه بر روش عقلي و مکتب عقلي، نظري       
تجربـي مـسلکان بـر ايـن        .  وجود دارد که با دو روش پيش گفته متفـاوت اسـت            "ذاتي

 حسي، تنها مصدر معرفت است و انسان، فاقـد هرگونـه            ةباعتقادند که آزمايش و تجر    
در مقابل، عقـل بـاوران بـر معـارف مـستقل از حـس و                . معرفت پيشيني و عقلي است    

. مذهب ذاتي در اين نقطه با مـذهب عقلـي هـم داسـتان اسـت               . ورزند  تجربه اصرار مي  
عقلي تنهـا   گردد که مذهب      اختالف اساسي مذهب ذاتي با مذهب عقلي از اينجا آغاز مي          

يک راه يعني زايش و توالـد موضـوعي و حقيقـي را بـراي افـزايش شـناخت و کثـرت                 
سازد اما مذهب ذاتي عالوه بر توالد موضوعي به روش ديگري به              معلومات مطرح مي  

 .جويد نام توالد و زايش ذاتي و شخصي تمسک مي
زم ميان زايش موضوعي و حقيقي، مبناي هر استنتاج قياسي است که بر اساس تال 

ميـرد پـس    شود مثالً خالد انسان است و هر انساني مي قضايا، معرفت جديد زاييده مي 
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اما زايش ذاتي است و شخـصي عبـارت از زاييـدن معرفتـي از معرفـت          . ميرد  خالد مي 
مـذهب ذاتـي بـر خـالف        . ديگر بدون اينکه تالزم حقيقي ميان آنها وجود داشته باشـد          

ف اوليـه بـا روش      ردة علوم و معارف، حاصل معـا      منطق ارسطويي معتقد است که عم     
 .ذاتي و شخصي است نه زايش حقيقي

 :بنابراين، از نظر مذهب ذاتي، معارف بشري بر سه نوع اند
معارف اوليه و عقلي و پيشيني که اساس معارف بشري انـد ماننـد اصـل عـدم                  . ۱

 تناقض؛
اند ماننـد     ي زاييده شده  اي که از معارف اوليه به طريق توالد حقيق          معارف ثانويه . ۲

 مسائل نظري هندسي اقليدسي؛
اي که از معـارف اوليـه بـه طريـق توالـد ذات و شخـصي تحقـق                     معارف ثانويه . ۳
هاي استقرايي که تالزم منطقي ميـان مجموعـه شـواهد تجربـي و                اند مانند تعميم    يافته

ج صـورت  تعميم حاصل از آنها وجود ندارد و تنها با زايش شخـصي و ذاتـي، اسـتنتا             
 .گرفته است

کنـد از دو مرحلـه        اي که عقل بر اساس توالد ذاتـي تحـصيل مـي             هر معرفت ثانويه  
 :گذرد مي

 در ايـن    .مـي كنـد    زايش واقعي و حقيقي با کمک حساب احتماالت عبـور            ةمرحل) ۱
 .آيد و از تبديل به يقين ناتوان است مرحله تنها افزايش احتمال به دست مي

 .شود تي شروع ميسپس مرحله زايش ذا) ۲
تفسير دليـل اسـتقرايي در      « خود را در دو فصِل       ةبه همين جهت، شهيد صدر نظري     

تبيين » تفسير دليل استقرايي در مرحله توالد ذاتي«و  » مرحلة توالد موضوعي و واقعي    
 .)۱۳۱ـ۱۲۳صدر، (سازد  مي

 
 تفسير دليل استقرايي در مرحلة توالد موضوعي: الف
رايي بـه صـورت يـک دليـل اسـتنباطي و بـر اسـاس زايـش                   نخست دليل اسـتق    ةمرحل

 ظن بـه حـد يقـين را نـدارد و            ةرود اما توان گذر از مرحل       موضوعي و واقعي پيش مي    
تواند آن را به باالترين مرحلة احتمال برساند تا در مرحلة دوم به درجة يقـين                  تنها مي 

بــه بررســي  احتمــال و بــديهيات آن ةشــهيد صــدر پــس از بررســي نظريــ. نايــل آيــد
هاي حساب احتماالت و تعريف اصلي احتمال و تعريف احتمال بر اساس تکرار               فرمول

 حساب احتمـاالت بخـش      .)۲۰۰ـ۱۳۵صدر،  (پردازد     آنها مي  ةو تعريف راسل و نقد هم     
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شـود و بـا       وسيعي از رياضيات است و هماننـد هندسـه بـا اصـول بـديهي آغـاز مـي                  
 مکاتـب مختلـف در      .پـردازد   ل حـوادث مـي     مقدار احتمـا   ةمحاسبات رياضي به محاسب   

حساب احتماالت از جمله مکتب کالسيک الپالسي و مکتب تـواتري فـون ميـزز مطـرح                 
هاي مهم ديگري مانند رايـشنباخ، کارنـاپ و کينـز نيـز در ايـن زمينـه                     شخصيت .است
 .اند پردازي کرده نظريه

 المنطق الوضـعي ب صدر، تنها به دو نظرية کالسيک و تواتري با بهره گيري از کتا    
احتمـال در تعريـف کالسـيک    . کنـد  زکي نجيب محمود ـ اکتفا مي ) منطق پوزيتويستي(

 ،)۱۵۷صدر،  (عبارت است از تقسيم تعداد وجوه منظور بر کل وجوه متساوي االمکان             
اين تعريف که مبتني بر علم از جهتي و جهل از جهتي ديگر است، در منطـق احتمـاالت             

  است، يکي دوري بودن و ديگر فراگير نبودن آن؛ زيراگرفتار دو اشکال شده
در تعريف احتمال، از احتمـال مـدد جـسته اسـت چـرا کـه امکـان در متـساوي                     ) ۱

 االمکان به معني احتمال است؛
تـري     وجوه احتمال برابر نيستند زيرا گاهي برخي مـصاديق احتمـال بـيش             ةهم) ۲

ال شـير يـا خـط آمـدن از احتمـال        هاي موزون و غيرموزون در احتمـ        دارند مثالً سکه  
 .يکسان و برابري برخوردار نيستند

تعريف تواتري احتمال بر اساس تکرار و تحقق خارجي ـ نه از روي امکان منطقـي   
يـک رشـته از     در  هاي پياپي حوادث است، حـال اگـر           ـ ارائه شده و موضوع آن رشته      

ر آن صـورت احتمـال      اتفاق افتـد د    A بار وصف    m باشد،   nحوادث که تعداد افرادش     
 بـه طـرف يـک    A بـاالتر رود احتمـال   n است و هر چه تعداد = A ،m/n  P(A )وصف 

 .)۴۳۷ـ۴۳۶عبدالکريم سروش،  (مي كندعدد مشخص و ثابت ميل 
هاي تعريف کالسيک در امان است ولـي جـامع افـراد              اين تعريف اگر چه از اشکال     

گيـرد، تنهـا در تغييـِر      در بـر نمـي  هاي امکاني منفرد و حوادث مفرده را     نيست و حالت  
) ۱۶۶ـ۱۶۵شهيد صدر، (تر اند توانمند است  هاي بزرگ احتماِل  حوادثي که عضو رشته

هاي راسل و رايشنباخ و ديگران نيز کارگر نيفتاده است به همين دليـل شـهيد                  و پاسخ 
ل هـا را شـام      هـا و آکـسيوم       حالـت  ةدهد که هم    صدر در ادامه تعريف جديدي ارائه مي      

وي در اين تعريف از علم اجمـالي و         . هاي تعاريف ديگر ايمن باشد      شود و از نارسايي   
اگر معلوم ما معـين باشـد علـم تفـصيلي و قطعـي              : نويسد  گيرد و مي    تفصيلي بهره مي  
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تواند به آن راه يابد ولي اگـر معلـوم علـم مـا نـامعين باشـد، علـم                      است و احتمال نمي   
 ما سه برادر داشته باشيم، بدانيم يکي از آنان به ديدار            اجمالي خواهد بود، مانند اينکه    

بنـابراين، در  . ما خواهد آمد ولي ندانيم برادر مورد نظر کدام يک از آن سه نفـر اسـت              
.  آن با معلوم خود همراه با احتمال است        ةعلم اجمالي علم با معلوم رابطه ندارد و عالق        

ل همخواني آن با معلوم کمتـر خواهـد         هر اندازه اطراف علم اجمالي متعدد باشد احتما       
ها و مقـدار آن نيـز برابـر اسـت بـا               اي احتمال   احتمال، عضوي است از مجموعه    . ..بود

 حاصل تقسيم مقدار و ارزش يقين بـر تعـداد اعـضاي مجموعـه اطـراف علـم اجمـالي                 
 بنابراين اوالً احتمال در اين تعريف نه رابطة خارجي ميان حـوادث             .)۱۷۸ـ۱۷۷صدر،  (

 خاصـي از    ةاي ديگر بلکه تصديق است نسبت به درج          و نه مجرد تکرار مجموعه     است
 همچنان که کارناپ معتقد است احتمال عبارت است از نوعي تـصديق ظنـي و                ،احتمال

ثانياً بايد وجود و شقوق ممکن وقوع پديـدة خاصـي را بـا تجربـه و                 . باور موجه قلبي  
وجه خاص را از اين مجموعـه، مطـابق   تقسيمات عقلي به دست آورد آنگاه احتمال هر     

ارزش احتمال برابر است با خارج قسمت اعضا بر تعداد           كه   تعريف باال به دست آورد    
 .کل اعضاي علم اجمالي

 .گيرد  هاي اين تعريف اين است که حوادث خاص و مفرد را نيز در بر مي                از ويژگي 
عـضاي مجموعـه و      چگونگي تعيين ا   شود دشواري بزرگي که در اين تعريف ظاهر مي       

شود، از سه شخص محمد و محسن و          براي نمونه وقتي گفته مي    . درصد احتمال است  
آيـد بـا مجموعـة سـه عـضوي علـم اجمـالي                علي يک نفرشان قطعاً بـه منـزل مـا مـي           

سـؤال ايـن اسـت کـه آيـا       حال  . شمارد  مي ۳/۱که احتمال آمدن هر کدام را        .روبروييم
دارد و آنهـا کـه      » م«آنها کـه در نامـشان       : توان گفت مجموعه دو گونه عضو دارد        نمي
 و احتمـال    ۲/۱ دار اسـت  »م«در اين صورت احتمال آمـدن عـضوي کـه نـامش             . ندارد

 ۳/۱  احتمال آمدن علي،شود در حالي که بنا بر محاسبة نخستين  مي۲/۱آمدن علي هم 
 :اين اشکال، شهيد صدر را وادار به بهره گيري از دو طريقه کرد .)۱۸۵ صدر،. (بود

 اطراف علم اجمالي از دو فقره تشکيل شده ةتعيين اعضاي مجموع: طريقة نخست
 :است
اگر هر يک از اطراف علم اجمالي قابل تقسيم باشد و بتوان تقـسيم را در همـه                   . ۱

م کرد يا تقسيم را در هيچ يک  اطراف را تقسيةاطراف علم اجمالي انجام داد، يا بايد هم
 .از اطراف علم اجمالي جاري نساخت
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اگر يکي از اطراف علم اجمالي، صالحيت تقسيم را داشت ولي اطراف ديگر، از               . ۲
تـوان در   پس مي. آن بي بهره بودند، بايد تقسيم را در طرفي که قابليت دارد، انجام داد     

  .)۱۸۷ـ۱۸۶صدر، ( کرد است، تقسيم را جاري» م«اي که اول نامشان  مجموعه

اگر تقسيم در يکي از اطـراف علـم اجمـالي ممکـن باشـد و نظيـر ايـن                    : طريقة دوم 
 اين اقسام يا اصلي اند يـا فرعـي؛          ،هاي ديگر امکان نداشته باشد      تقسيم در مورد طرف   

 علـم اجمـالي بـه       ةاگر جزء اقسام اصلي به شمار آيند، هر قسمت، عضوي از مجموعـ            
 اطـراف   ةگر از اقسام فرعي باشند، هر قـسمت عـضوي از مجموعـ            آيد ولي ا    شمار مي 

مثالً مجموعـة آنهـا کـه آغـاز         . شود  نيست بلکه تمام آن طرف، يک عضو محسوب مي        
پذيرد زيرا اقسام آن، اصلي و عضو مجموعة اطراف علـم            است تقسيم مي  » م«نامشان  

فرعـي اسـت و     اجمالي اند اما اگر محمد را بـا چهـار لبـاس فـرض کنـيم ايـن تقـسيم،                     
دهـد   آيد و اطـراف علـم اجمـالي را افـزايش نمـي           مين آنها يک فرض به شمار       ةمجموع

 .)۱۹۰ـ۱۸۹ همان،(
 اي است کـه داراي اعـضايي بـا شـرايط         پس مجموعة اطراف علم اجمالي، مجموعه     

 :زير باشد
 هر طرف آن از اقسام فرعي اطراف علم اجمالي نباشد . ۱
شـود کـه نظيـر     طراف علم اجمالي انجام مي برخي از اةتنها تقسيم اصلي دربار    . ۲

 .)۱۹۱ همان(همين تقسيم در ساير اطراف انجام گيرد 

نتيجه سخن آنکه احتمال نزد شهيد صدر هميشه بر علـم اجمـالي اسـتوار اسـت و             
. درجة احتمال هر قضيه مساوي است با نسبت اعضا، تعداد کل اعـضاي علـم اجمـالي        

هـا را     بديهيات و قواعد موجود در حساب احتمال      وي به دنبال تعريف، چگونگي اعمال       
 همان، (گويد    هاي احتمالي را پاسخ مي      سازد و اشکال    نسبت به تعريف خود روشن مي     

 .)۲۲۴ـ۲۲۳
 توالـد موضـوعي و اسـتنباطي        ةشهيد صدر در بررسي دليل اسـتقرايي در مرحلـ         

و تبيين      ضمن بيان تفاوت سببيت به مفهوم عقلي و تجربي و سببيت وجودي و عدمي             
 ضروري و حتميت در سببيت عقلي و همزماني بدون حتميت از سببيت تجربـي               ةرابط

تواند احتمال تعميم را باال بـرد و بـه درجـة عـالي تـصديق                  کند که استقرا مي     تأکيد مي 
شود، به عبـارت ديگـر         احتمال اخذ مي   ةاحتمالي برساند و اين نکته نيز از اصول نظري        
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 استنباطي و توالد موضوعي چيزي نيست جـز اجـراي نظريـة             دليل استقراء در مرحله   
در اين مرحله به هيچ اصل کـه از ثبـوت پيـشين برخـوردار               . احتماالت دليل استقرايي  

باشد، نياز نيست و تنها اين مرحله بستگي دارد بـه اينکـه بـراي نبـوِد عالقـة سـببيت،                   
 توان   کند مجوزي وجود ندارد بنابراين کسي که رابطه سببيت به مفهوم عقلي را انکار            

 .شتتفسير دليل استقرايي را در مرحله توالد ذاتي نخواهد دا
شهيد صـدر پـس از طـرح ديـدگاه فـوق، ديـدگاه الپـالس و کينـز را ضـمن بيـان                        

کنـد سـپس شـرايط الزم بـراي          هاي آنها و مقايسه با ديدگاه خود تشريح مي          دشواري
اگـر بخـواهيم دليـل اسـتقرايي مرحلـة      : نويـسد  دهد و مي مرحلة استنباطي را شرح مي 

هـاي مکـرر همـه در مـورد            ضـرورت دارد کـه آزمـايش       داستنباطي خـود را طـي کنـ       
و خاصيت مشترک وجود داشـته باشـد          هايي باشد که ميان آنها وحدت مفهومي        "الف"

نه آنکه عبارت باشـد از گروهـي سـاختگي کـه بعـضي از اعـضاي آن را بـه دلخـواه                       
خودمان به بعضي ديگر پيوسته و گروهـي تـشکيل داده باشـيم تـا آنکـه سـببيت آن                     

هاي احتمالي که به سود سببيت انـد در            همة ارزش  خاصيت مفهومي مشترک باشد که    
 بـراي کـشف وحـدت مفهـومي و خـصوصيت مـشترک روش               او. آن محور گرد آينـد    

 .)۳۴۱صدر، (کند  استقراء را توصيف مي
هايي که آزمايش نسبت به آنها انجام گرفته        "الف"شرط ديگر آن است که در مورد        

ري کـه موجـب امتيـاز ايـن     ـ در حدود فهـم آزمايـشگر ـ خـصوصيات مـشترک ديگـ      
در .  نباشـد  ،انـد   هايي که مورد آزمـايش واقعـي نـشده           آزمايش شده از الف    "هايي  الف"

انـد نمايـشگر دو مفهـوم يـا دو            که مورد آزمايش واقع شـده      "هايي  الف"چنين صورتي   
 مورد آزمايش از ديگـر      "هاي  الف"خصوصيت خواهند بود، اول خصوصيتي که شامل        

هاي احتمالي دليـل و برهـان بـر سـببيت خـصوصيت               يدا کند و ارزش    امتياز پ  "ها  الف"
تواند خصوصيت اولي را براي سـببيت تعيـين کنـد بلکـه آنهـا در مقابـل                    مشترک نمي 

فرض سببيت هر يک از آن دو خصوصيت جنبة بـي طرفـي دارنـد و بـر ايـن اسـاس                      
 .تعميم را مجوزي نخواهد بود

 استنباطي متوقف بر دو شـرط       ة در مرحل  بنابراين به نتيجه رسيدن دليل استقرايي     
 :است
 از گروهي باشـند کـه داراي يـک مفهـوم و خـصوصيت مـشترک       "ها الف"همه   . ۱

 .باشند نه فقط گردآوري چيزهايي به طور چشم بسته
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هـا در      کـه آزمـايش در آنهـا انجـام شـده امتيـازي بـر سـاير الـف                   "هايي  الف" . ۲
 .خصوصيت مشترک ديگري نداشته باشند

هايي از خطاي تعميمـات اسـتقرايي را          ن مرحلة توالد موضوعي نمونه    صدر در پايا  
صدر،  (کند و آنها را به فقدان شرايط مذکور تبيين            ، راسل مي  »معرفت بشري «از کتاب   

 .) به بعد۳۱۲
تـوان از     توان وارد ساخت اين است کـه چگونـه مـي            نقدي که بر شرايط مذکور مي     

 خصوصيت افراد را کـشف کـرد و يقـين           طريق استقراء وحدت مفهومي و اشتراک در      
هاي اين افراد بر ما آشکار است و انفکـاک وصـفي بـين آنهـا                   ويژگي ةپيدا کرد که هم   

 ، واقع مطلب آن است که کشف آسان و راحت اوصاف مشترک و متفاوت افراد              .نيست
دقتي است و تاريخ علم و کشفيات معاصر ايـن سـخن را             از روي سادگي و بي    يي  ادعا

 .كندمي تأييد به خوبي
 

  توالد ذاتيةتفسير دليل استقراء در مرحل: ب 
 استنباطي اسـتقرايي در ايـن اسـت کـه گـروه اول              ةتفاوت ادلة استنباطي محض با ادل     

گـردد، جنبـة خـارجي و          اقليدسي اسـتنباط مـي     ة هندس ةمانند داليلي که از اصول اولي     
 روش اسـتدالل اسـتنباطي      کند يعني دليل هندسـي، طبـق        واقعي يک حقيقت را ثابت مي     

 درجه بـه صـورت حقيقـت خـارجي          ۱۸۰کند که تساوي ميان زواياي مثلث و          ثابت مي 
وجود دارد در حالي که مرحله استنباطي دليل استقرايي، ُبعد خـارجي يـک حقيقـت را                 

 کنـد  که الف علت ب است، ثابت مي        را  بلکه تنها درجه تصديق اين حقيقت      كندميناثبات  
  قالب يک مقدار احتمال بزرگ که حاصل جمع تعداد زيادي از احتماالت       و اين درجه در   

علّيت (پس حاصل استنباط از دليل استقرايي، اثبات قضيه علّيت          . يدآ به دست مي   است
 ةپس مرحل. اي از تصديق که کمتر از يقين باشد ـ است  ـ آن هم با درجه) الف براي ب

 ةدر مرحل. شود  علّيت و تعميم استقرايي نمي    استنباطي دليل استقرايي منجر به يقين به        
دوم دليل استقرايي به بيان سه معناي يقين يعني يقين منطقي يا رياضي، يقين ذاتـي و                 

 .پردازد يقين موضوعي مي
 ،  اسـت   خـالف آن علـم     ة به معناي علم به يک قضيه و علم به اسـتحال           يقين منطقي 

 مانند زيد انـسان اسـت و زيـد انـسان     مثالً اگر دو قضيه با تالزم منطقي داشته باشيم     
 حال اگر ما علم به دانشمند بودن زيد داشته باشيم، يقـين بـه انـسان                 ،دانشمندي است 
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 نخـست نيـز صـادق       ة دوم، قـضي   ةبودنش هم خـواهيم داشـت يعنـي بـا صـدق قـضي             
گيـرد بـه       ضروري ميـان دو قـضيه تعلـق مـي          ةالبته يقين منطقي هم به رابط     . گردد  مي
 همچنـين ايـن يقـين بـه يـک           .اي نباشد   حال باشد بين آن دو قضيه، رابطه      اي که م    گونه

اي که ثبوت محـصول بـراي موضـوعش ضـروري و         گيرد به گونه    قضيه نيز تعلق مي   
 .سلبش از موضوع محال باشد

قـراين موضـوعي و     ة  ي عبارت است از يقين موجه و مدلّل به وسـيل          عيقين موضو 
 يـک ُبعـد، متعلـق يقـين اسـت و            .دو ُبعـد اسـت    توضيح اينکه هر يقيني داراي      . خارجي

 . تصديقةديگري، درج
صـدق و کـذِب     . گـردد   بنابراين، دو نوع صحت و سقم در معارف بشري مطرح مي          

مربوط به قضيه که يقين بدان تعلق دارد و مالکش، انطباق قـضيه بـا واقعيـت و عـدم                    
الً اگر شخـصي  مث. استانطباق آن است؛ و صدق و کذبي که مربوط به درجة تصديق            

اي را به هوا پرتاب کند و بر اساس تمايل درونـي جـزم                 سکه ،كندميکه زود يقين پيدا     
 در اينجا يقـين بـه قـضيه،         ،گردد و اتفاقاً چنان شود      پيدا کند که صورت شير ظاهر مي      

 ولي يقين حاصل از درجة تصديق اشتباه است زيرا آن           ،صادق و مطابق با واقع است     
تـري پيـدا کنـد بنـابراين،      ه نسبت به شـير آمـدن تـصديق بـيش       شخص، حق نداشت ک   

هـاي خـارجي      تصديق داراي درجة مشخصي در عـالم واقـع اسـت کـه طبـق واقعيـت                
 .گردد مشخص مي

اي ـ که يقـين    نخست انطباق قضيه: نتيجه آنکه، در هر يقيني دو انطباق وجود دارد
صديقي کـه يقـين را نـشان    به آن تعلق گرفته ـ با واقعيت و ديگـري، انطبـاق درجـة تـ     

 .سازد اي که واقعيت خارجي آن را معين مي دهد با درجه مي
 خــواه ســت،بــدين ترتيــب، يقــين ذاتــي بــاالترين درجــة ممکــن از تــصديق را دارا 

لکـن، يقـين موضـوعي، عـالوه بـر دارا           . هاي خارجي آن را ثابت بکنند يا نکنند         واقعيت
هـاي خـارجي موجـود        اي که واقعيـت     درجهاش با     بودن باالترين درجة تصديق، درجه    

 .کند، انطباق دارد تعيين مي
اي کـه از درجـات موضـوعي          درجة موضوعي يک تصديق عبارت اسـت از درجـه         

بنابراين، همچنان که قضاياي رياضي يا منطقي از        . شود  تصديقات گذشته استنباط مي   
موضـوعي  گردد، درجات موضوعي تـصديقات از درجـات           قضاياي ديگر استنباط مي   

 .)۳۲۶ـ۳۲۲صدر، ( شود تصديقات گذشته استنباط مي
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پس مقصود شهيد صدر از تبديل ظن به يقين، يقين موضوعي است نه يقين منطقي        
تر مردم   زيرا يقين ذاتي نسبت به قضاياي استقرايي براي بيش  ،و رياضي يا يقين ذاتي    

 قــضاياي از طرفــي يقــين منطقــي کــه ســلب محمــول از موضــوع را در . وجــود دارد
 پس منظور از يقين، ميزان توانايي استقراء در ،استقرايي محال بداند، تحقق پذير نيست

توانـد تـصديق اسـتقرايي را     هاي خارجي مي ايجاد يقين موضوعي است که آيا واقعيت 
 در مرحلة دوم به باالترين درجة ممکن يعني يقين برساند؟

 .)۳۳۲صدر، . (استزم آن مثبت پاسخ اين پرسش با بيان اصل اوليه و شرايط ال
اگر يک محور به جهت تجمـع مقـدار زيـادي از      «: اصل اوليه عبارت است از اين که      

، آنگاه اين ارزش احتمالي فـراوان ـ   کندارزش احتمالي، ارزش احتمالي بزرگي حاصل 
 .)۳۳۳صدر،  (»گردد  معيني ـ تبديل به يقين ميبا وجود شرايط

لت دارد که ناديده گرفتن مقدار کوچک و تبـديل مقـدار            اصل اوليه بر اين مطلب دال     
يقيني کـه ايـن اصـل    . احتمالي بزرگ به يقين، الزمة حرکت طبيعي معرفت بشري است         

يابد و زوال پـذير نيـست بـر           ، يقيني است که هر انسان معتدلي مي       مي كند اوليه فرض   
 .)۳۳۴ـ۳۳۳، همان(خالف يقين ذاتي که از بين رفتنش امکان دارد 

صل اوليه پيش گفته زماني صادق است که نابود شدن ارزش احتمال کوچـک بـه                ا
معناي نابود شـدن ارزش احتمـال بـزرگ نباشـد زيـرا در  غيـر ايـن صـورت، ارزش                 

مثالً اگر علم اجمالي به نقصان بودن       . گردد  احتمال بزرگ يک محور به يقين تبديل نمي       
شيم با برداشتن هـر کتـاب، مقـدار    يک کتاب در کتابخانة يک صد هزار جلدي داشته با  

احتمالي ناقص بودن آن کتاب برابـر بـا          
100000

 ۹۹۹۹۹ اسـت و سـالمتي هـر کتـاب           1
توانـد مقـدار احتمـال زيـاد را بـه يقـين        مقدار احتمال بيشتري دارد ولي اين تجمع نمي    

 در نهايت به نفي  زيرا چنين تبديليکندتبديل و نيستي مقدار احتمال کوچک را استنتاج      
بنـابراين بـراي معقـول      . انجامـد   علم اجمالي به نقصان بودن يک کتاب در کتابخانه مي         

 .)۳۳۷ـ۳۳۶ همان،( فرض دوم علم اجمالي الزم است ،سازي اصل اوليه
 :دو علم اجمالي در باب علّيت الف براي ب عبارت اند از

 عنـی ي. سـازد   خص مي علم اجمالي که احتمال آغازين علّيت الف براي ب را مش           . ۱
 ب داراي علتي است و آن علـت يـا الـف        ةدانستيم که پديد    با استمداد از اصل علّيت مي     

 .است يا ت؛ در اين صورت علم اجمالي داراي دو عضو خواهد بود
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.  قبلي مبناي افـزايش احتمـالي علّيـت قـرار داده شـد             ةعلم اجمالي که در مرحل     . ۲
ت الف و ب را دريـابيم چـون در هـر تجربـه بـا              بار تجربه، تفاو   ۱۰براي نمونه اگر با     

 تجربـه مـستقل     ۱۰ بنـابراين در     ،اسـت  ۲/۱بودن الف، احتمال پديد آمدن و نيامدن ب         
 احتمال پديد خواهد آمد که تنها يک حالت از اين حاالت، در مقابل دو عضِو                ۲۱۰=۱۰۲۴

 يـک تجمـع      مقدار احتمـالي از آن، مبنـاي تـشکيل         ۱۰۲۳ باشد و    ئیعلم اجمالي اول خن   
ايجابي حول يک محور مشخص باشد و آن محور، علّيت الف براي ب يعني يـک از دو                  

 اين تجمع منجر به کسب مقدار احتمال بـزرگ بـراي ايـن              .عضو علم اجمالي اول است    
ــود   احتمــال وجــود دارد کــه الــف علــت ب نباشــد و   ۱۰۲۴/۱يعنــي(علّيــت خواهــد ب

پس تجمع .  و ب رابطة علّيت برقرار باشداحتمال وجود دارد که ميان الف ۱۰۲۹/۱۰۲۳
تر در علم اجمالي دوم نسبت به وجود رابطة علّيت الف و ب کـه عـضوي                   احتمال بيش 

شـمارد تـا بـا کمـک آن اصـل اوليـه بـه يقـين                   از علم اجمال اول است ما را مجاز مـي         
 پيش گفته را به کـار بگيـريم يعنـي فـرض             ةحال اگر اصل اولي   . موضوعي دست يابيم  

يم که اين تجمع، باعث يقين به علّيت شده و سبب نابودي مقدار احتمال کوچکي کـه                  کن
 اين فرض منجـر بـه هـيچ گونـه تناقـضي             ،گردد  متضاد با علّيت الف براي ب است مي       

شود زيرا تجمعي که معلول اين فرض است بر قـسمت عمـده مقـدار علـم اجمـالي                     نمي
که اين تجمع باعث نـابود نـشدنش شـده،           در حالي که مقدار احتمالي       ،دوم داللت دارد  

جزو مقادير مساوي احتمالي يک علم، حول محوري خـارج از قلمـروي آن علـم جمـع                  
 پـس بـراي بـه کـار         .)۳۴۰ــ ۳۳۹صدر،  (گردد و باعث نابودي يک مقدار احتمالي شود         

خواهيم مقدار احتمـال آن را        اي که مي    اي نيست مگر آنکه قضيه      بردن اصل اوليه چاره   
پس در اين صورت با دو علم       .  کنيم، الزمة يکي از اطراف علم اجمالي دوم نباشد         نابود

رود    نخست علمي که مقدار احتمال يکي از اطرافش از بين مـي            ؛اجمالي روبه رو شديم   
و دوم، علمي که باعث نابودي اين مقدار از طريق تجمع تعداد زيادي از مقادير احتمال                

 .گردد حول يک محور واحد مي

در اين مدل، يک علم اجمالي باعث نابودي ارزش احتمـالي يـک عـضو از علـم                  پس  
شهيد صدر در شکل و مدل ديگري، کاربرد اصل اوليـه را نـشان              . اجمالي ديگر گرديد  

دهد و آن شکل عبارت است از علـم اجمـالي واحـد کـه باعـث نـابود کـردن ارزش                 مي
نابودي اصل علـم اجمـالي يـا        بدون اينکه به    . گردد  احتمالي يکي از اعضاي خودش مي     
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هاي احتمالي اعضاي اين علم اجمـالي         زيرا ارزش . تحقق ترجيح بال مرجح منتهي گردد     
 .يکسان نيستند

مثالً خط آمدن در ده بار پرتاب کردن سکه بسيار بعيد اسـت زيـرا شـير يـا خـط                     
 آمدن معلول نيروي دست، وضع هوا، چگونگي قرار گـرفتن سـکه بـر دسـت و امثـال                   

 حقيقـت امـر   .آيـد  است و اين عوامل، يکسان نيستند پس نتيجة مشابه نيز پديد نمي           اينه
 نخـست، علـم اجمـالي کـه         :اين است که در اين شکل نيز دو علم اجمالي موجود اسـت            

هاي سکه است و دوم، علم اجمالي که به عوامـل             هاي احتمالي چهره    دربردارندة فرض 
اين علم اجمالي دوم نسبت به علم اجمالي        . هاي سکه اشاره دارد     و شرايط ظهور چهره   
تـر باعـث    هاي احتمالي بـيش  تري برخوردار است و تجمع ارزش       اول از احتماالت بيش   

 .)۳۵۵صدر، (گردد  هاي احتمالي کمتر مي نابودي ارزش
 

 چالشي بر مرحلة توالد موضوعي
ف  در مقام نقد بر مرحلة توالد موضوعي، معلـوم شـدن همـة اوصـا               تفرج صنع مؤلف  

شي مورد تجربه را ناممکن و تحقق نايافتني دانسته و کشف دايمي اوصاف تازة اشيا               
 استقراء را ساده    ةلأهمة کساني که مس   «: نويسد  وي مي . را کار علم معرفي کرده است     

انـد کـه اگـر بـر      اند، از روي عادت بر اين باور ساده لوحانه بوده       و حل شدني پنداشته   
و از اين   . و چوب، چوب است   . دهي، چون انسان انسان است    تعميم  ... ها  انسان يا چوب  

کنـيم،  دانستن موجودي که بـا او برخـورد می        اند که انسان يا چوب        دقيقه، غفلت کرده  
 و  A ]هـاي   داراي ويژگي [ اگر هر انسان،     ]عالوه بر اينکه  [خود مبتني بر استقراء است      

B   و C       باشد، لزوماً هر مجموعة  A   و B و C   و اصوالً شبهة اسـتقراء     . ..  انسان نيست
تـوان طبـايع اشـيا و وحـدت مفهـومي و صـورت نـوعي                  همين است که به تجربه نمي     

مشترک آنها را کشف کرد و چون چنين است، هيچ سوزني پارگي استنتاج اسـتقرايي               
 .)۴۴۶ـ۴۴۵سروش، (» تواند کند را رفو نمي

 اشکال وارد پس مستشکل مرحلة توالد موضوعي بر تحقق پذيري شرط پيش گفته       
و پيامد قهري آن، ناتواني قواعد حساب احتماالت حتي در افزايش احتمـال             .  است کرده

آورد و    قضيه استقراء است يعني کثرت آزمايش، هيچ اثـري در افـادة ظـن پديـد نمـي                 
در حالي به روشني، خالف ايـن       . حالت قبل و بعد تجربه براي آزمايشگر يکسان است        
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» اسـت  O۲Hآب، «اي مانند  آيا ارزش احتمال قضيه  . گردد   مي ادعا در تاريخ علوم ثابت    
» آب در کرة ماه است«اي مانند  هاي موفق همراه بوده با قضيه که هزاران بار با تجربه

باشـد؟ الزمـه چنـين ادعـايي، پـذيرش            که حتي يک نمونه تأييـدي نـدارد، يکـسان مـي           
ي اجازه طرح فرضـيه     شکاکيت مطلق در عرصة علوم تجربي است که به هيچ دانشمند          

 .و نظريه علمي را نخواهد داد
 
 هاي مرحلة توالد ذاتي چالش

ديدگاه شهيد صدر در مرحلة توالد ذاتي، دربردارندة تبييِن گذار از افزايش احتمال بـه               
بنـابراين، نبايـد از کثـرت تجـارب و قواعـد      . ــ اسـت   يقين موضوعي ـ نه يقين منطقي 

علم اجمالي پيش گفته، انتظار يـافتن يقـين منطقـي            حساب احتماالت و اصل اولي و دو        
 . شهيد صدر خُرده گرفت که چنـين انتظـاري تحقـق نايـافتني اسـت               ةداشت و بر نظري   

ها بـر نظريـة توالـد         اين گونه خُرده  . گردد  زيرا کاهش احتمال، مانع از حصول يقين مي       
 طالـب يقـين     ذاتي وارد نيست زيرا نظرية مذکور به صراحت و مکرر توضيح داده کـه             

موضوعي ـ نه يقين منطقـي، آن هـم در صـورت تحقـق شـرايط معـين ـ اسـت و امـا           
 : بر نظرية توالد ذاتي بدين شرح استتفرج صنعنقدهاي مؤلف کتاب 

کوشـد تـا       شهيد صـدر مـي     :نشاندن يقين روان شناختي به جاي يقين منطقي       . ۱
ة روان شـناختي آغـاز       وي از نقطـ    .يقين موجه موضوعي را جايگزين يقين منطقي کند       

کند کـه يقـين بـه صـحت تعميمـات اسـتقرايي در عمـق روان آدميـان اسـت؛ زيـرا                      مي
ميرد، و  هاي نيالوده به شک، ترديد نميکنند که اگر سر کسي را ببرند او حتماً مي انسان

گـردد و اگـر نمـک را در آب            اگر سنگي را به هوا پرتاب کنند، حتماً به زمـين بـاز مـي              
اي رواني قـرار      ها به منزلة پديده     اين گونه عدم ترديد و يقين     . شود   حل مي  بريزند حتماً 

ولـي  ... گيرد تا مجاري حصول وجهة منطقي آن ـ البته غير قياسـي ـ معلـوم شـود      مي
هاي حصول يک حالـت       پرسش مهم اين است که آيا صرف برشمردن عوامل و انگيزه          

هـا بـه    آن امـر باشـد؟ انـسان   توانـد مجـوز منطقـي و دليـل صـحت       ذهني ـ رواني مي 
هاي روان شناختي داليـل اعتقـاد بـه           توان به شيوه    هاي بسيار هم معتقدند و مي       خرافه

ها نيست    ها را پيدا کرد اما يافتن آن عوامل مجوزي براي باور داشتن خرافه              آن خرافه 
آنچه شهيد صدر کرده، نشاندن روان شناسي به جاي منطق اسـت و بـه جـاي جـواز                   
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بايـد   ست به جواز روان شناختي زده است و آخرين آلـودگي کـه فلـسفه مـي                منطقي د 
 .)۴۶۰ـ۴۵۸سروش، (خود را از آن نجات دهد روان شناسي است 

اين اشکال بر منطق توالـد ذاتـي وارد نيـست زيـرا شـهيد صـدر در مبـاني منطـق                     
وزي استقراء از يقين ذاتي و روان شناختي استفاده نکرده تا به وسـيلة آن بتـوان مجـ          

ها نيـز معلـول       بدون شک اعتقاد به خرافه    . ها را صادر کرد     براي باور داشتن به خرافه    
تـوان بـه کـشف        هاي روان شناختي مـي      اي از عوامل و علل است که با شيوه          مجموعه

لکن منطق استقراء شهيد صدر در بيان تبيـين معرفـت شناسـانه داليـل               . آنها نايل آمد  
 فراينــد معرفــت شــناختي اســت تــا يقــين ةائــوي درصــدد ار. يقــين موضــوعي اســت

موضوعي يعني موجه و مدلّل و مبتني بر قراين و شواهد موضوعي و خـارجي را بـه                  
برد پس ناقد محترم، بين داليـل         ارمغان آورد به همين دليل از دو علم اجمالي بهره مي          

  کـرده  و قراين معرفت شناختي يقين موضوعي و علل روان شناختي يقين ذاتـي خلـط              
منطقي تمـايز معيارمنـدي     عالوه بر اينکه نتوانسته ميان مباحث روان شناسي و          . است

 .دارائه کن
همه يقـين دارنـد کـه       «: گويد   شهيد صدر مي   : توالد ذاتي  ةاستقرايي بودن نظري  . ۲

شـک نـداريم کـه      .  استقرايي است  ييهمين مطلب، ادعا  » شوند  اگر غذا بخورند سير مي    
اند که ديگران هم در اين يقـين بـا         د ولي از کجا يقين کرده     خود ايشان چنين يقيني دارن    

. اي از يقـين نرسـيده باشـند         ايشان سهيم اند؟ شايد باشند کساني که به چنـان درجـه           
سالم و معتدل نخواندن چنان افرادي، بيرون کردن رقيب از صحنة رقابت است و اگـر          

اند و     به قضيه پيش گفته مشابه      با ما در يقين    ةيابيم که هم    بداهتاً و شهوداً در خود مي     
دانيم، خـوب اسـت همـين         همين درک حضوري و شهودي را کافي براي تعميم آن مي          

روش را در جاي ديگر هم جاري کنـيم و بگـوييم چـون حـضوراً و شـهوداً در خـود                      
 کافي است حکم کنيم که در همه کس چنين يقينـي  ،يابيم که استقراء مفيد يقين است     مي

يگر نيازي به آن همه براهين پيچيده و رياضي معرفت شـناختي بـراي              وجود دارد و د   
 .)۴۶۱، همان(تحکيم استقراء نداريم 

دهد که اگر هم قـضيه پـيش گفتـه يعنـي              شهيد صدر در برابر اين اشکال پاسخ مي       
 ادعايي استقرايي باشد بر اسـاس       ،»شوند  همه يقين دارند که اگر غذا بخورند سير مي        «

توان يقين استقرايي اين قضيه و قضاياي مشابه را ثابـت کـرد و                 مي منطقي توالد ذاتي  
 .سازد استقرايي بودن آن آسيبي به اصل بحث وارد نمي
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عالوه بر اينکه، مشکل استقراء در تحقق يقين در حوزة علوم حصولي است و مثال 
مذکور به حوزة علوم حضوري و وجدانيات يعنـي علـوم حـصولي برگرفتـه از علـوم              

ها از يقين منطقي برخوردارنـد         انسان ة هم ،علم حضوري در  مربوط است و    حضوري  
پـس علـم    .  و انکارش مستلزم اجتماع نقيضين است      يرا وجود معلوم نزد عالم حاضر     ز

توانـد ادعـا کنـد        نميکسی  بنابراين،  . حضوري با ارزش معرفت شناختي همراهي دارد      
يد يقـين اسـت بـراي اينکـه چنـين            که استقراء مف   دياب  که حضوراً و شهوداً در خود مي      

 .اي، از سنخ علم حضوري است نه حضوري و شهودي گزاره
همـه يقـين دارنـد کـه اگـر غـذا            «اشکال دوم قياس مع الفارغ است؛ چرا که گـزارة           

برابـر  » تقراء مفيـد يقـين اسـت      من يقين دارم که اسـ     «با گزاره   » شوند  بخورند سير مي  
 و تشنگي و درد و لذت و مانند اينهـا ـ کـه     يعني اگر علم حضوري به گرسنگي.نيست

توان از اين  ها مشترک است ـ به عنوان اصل موضوعي پذيرفته شد نمي در همة انسان
 کـساني کـه علـم حـضوري         .ها نتيجه گرفت که هر ادعاي حضوري موجه است          نمونه

 توسط شهيد صـدر نامعتـدل و ناسـالم خوانـده            ،همگاني و واضح و آشکار را منکرند      
 ،سازند و اين اخراج      عقالنيت بيرون مي   ةاند، بلکه عقال، چنين منکراني را از صحن         هنشد

 .از عقل آنها زاييده شده است
 

 نتيجه
هـاي    شهيد صدر توانست با طرح مشکل يقين و تعميم پذيري استقرا و از نقـد ديـدگاه                
يـاب  منطق ارسطويي و منطق تجربه گرايي به ارائه منطق توالد موضوعي و ذاتـي کام              

هـاي   با اينکه چالش. گردد و طرح نو دراندازد و نظام معرفت شناسي جديدي ابداع کند        
 شـهيد صـدر دفـاع شـد لکـن هنـوز ايـن مکتـب بـا                   ةپيش گفته نقد گرديـد و از نظريـ        

هـا     صـدر پاسـخ بـه ايـن پرسـش          ةهاي جدي روبروست و بر اصحاب مدرسـ         پرسش
 .ضروري است

رحلة توالد ذاتي همانند قواعد عقلي فالسفه نه         پيش گفته در م    ةاول اينکه، اصل اولي   
 امـا نـه     است،بين و بديهي است و نه مبرهن و تنها بيان کنندة يک گذر روان شناختي                

آيا چنـين گـذري بـا نظريـه تأييـد           . روان شناختي شخصي بلکه روان شناختي عقاليي      
 گرايي مترادف نيست؟



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- راءمقايسه آراي شهيد صدر و دكتر سروش در مسأله استق

  
۱۶۱   

 احتمـال کوچـک تـا چـه       دومين پرسش مربوط به اصل اوليه اين اسـت کـه مقـدار            
ميزان بايد کاهش يابد تا از بين برود و مقدار احتمـال بـزرگ بـه يقـين تبـديل گـردد؟                      

اي که دليل استقرا بـه        اين اصل اوليه  . ها تفاوت دارد    پاسخ اين پرسش نسبت به انسان     
 مـشخص   ،رسـد    يقينـي مـي    ةکـه بـه نتيجـ      را    آن نيازمند است، مقـدار درجـة تراکمـي        

اين اصل اوليه براي رسيدن به اهداف معـين         «: ديگو ند شهيد صدر مي   هر چ . سازد  نمي
 ولـي بـا توجـه بـه         ،)۳۳۴ص  (» کند و تعيين مقدار درجه تـراکم الزم نيـست         کفايت مي 

مند کردن فرايند يقيني      ها، و ضرورت ضابطه     تفاوت حصول يقين موضوعي در انسان     
تـوان حـدود درجـة        اقعـاً مـي    در حالي که آيا و     ،شدن استقراء، تعيين حدود الزم است     

 تراکم را تعيين کرد؟
هاسـت بـه واقعيـت معرفـت       اي از پرسـش     پرسش سوم کـه دربردارنـدة مجموعـه       

گردد؟ آيـا ذهـن، تنهـا          آيا علوم تجربي با مشاهده و تجربه آغاز مي         .تجربي نظر دارد  
ائـه  جنبة انفعالي دارد يا اينکه همانند چراغي است که بـا ايجـاد انتظـارات خـاص و ار                  

سازد؟ آيـا مـشاهده و تجربـه          هاي مشخص، جهان تاريک بيروني را روشن مي         نظريه
 معرفت شناختي اسـت؟      و هاي متافيزيکي، جهان شناختي     عاري از هرگونه پيش فرض    

اگر علوم تجربي صرفاً بر مبناي ادراکـات حـسي حاصـل شـده و آراي متـافيزيکي و                   
توان تنها با قواعد      گذار است چگونه مي   غيرتجربي و حتي غيرمدلّل بر نتايج تجربي اثر       

  به يقين موضوعي دست يافت؟مباني منطقي استقراءمذکور در کتاب ارزشمند 
 

 فهرست منابع
 ؛ م۱۹۵۶، منطق، تحقيق ابوالعالء عفيفي، قاهره، برهان ،ابن سينا. ۱
 ؛۱۳۵۳ ،تهران، دهخدا، تصحيح محمد معيني،  عالييمةاندانش ، همو. ۲
 ؛ قه ۱۴۰۳، دفتر نشر الکتاب، االشارات و التنبيهاتشرح ، همو. ۳
 ؛م۱۹۸۹يروت، ب، دارالقلم، تحقيق عبدالرحمن بدوي، منطق ،ارسطو. ۴
 تهـران، ،  خـوارزمي  محمدحسن لطفي،    ة، ترجم دورة آثار، رسالة جمهوري    ،افالطون. ۵

 ؛۱۳۴۹
 ؛۱۳۵۳ي دانشگاه مک گيل کانادا،  مطالعات اسالمة، مؤسس االسالمفي، همو. ۶
 ؛۱۳۷۰تهران،  ، سروشرام، ، ترجمة احمد آمنطق اکتشافات علمي ،پوپر، کارل. ۷



 يحيي كبير                    
---------------------------------------------------------------------------------------------  

۱۶۲

علمـي و   ،  انپرويـز پيـر   ترجمـة   ،  قلمـرو مرزهـاي منطـق صـوري        ، ريچـارد  ،جفري. ۸
 ؛۱۳۶۶ تهران،  فرهنگي،

 ؛۱۳۶۷تهران، ، خوارزمي منوچهر بزرگمهر، ة، ترجممسائل فلسفه ،راسل، برتراند. ۹
 ؛۱۳۶۶ تهران،، سروش، تفرج صنع ،ريمسروش، عبدالک. ۱۰
 ؛۱۳۷۲ تهران، ، پژوهشگاه علوم انساني،علم شناسي منطقي ،همو. ۱۱
 ؛۱۳۷۳سه فرهنگي صراط، چاپ سوم، ، مؤسقبض و بسط تئوريک شريعت  ،همو. ۱۲
 ؛هـ ق۱۴۰۲، بيروت، االسس المنطقيه لالستقراء ، صدر، محمدباقر. ۱۳
 ؛۱۳۶۶تهران،  پاييز ، حكمت،  صوريمدخل منطق ،غالمحسين، مصاحب. ۱۴
، سـروش ي،   بهـاء الـدين خرمـشاه      ة، ترجمـ  ۱تاريخ فلسفه، ج     ،کاپلستون، فردريک . ۱۵

 ؛۱۳۷۰تهران، 
 تهـران،  اميـرجالل الـدين اعلـم، علمـي و فرهنگـي،             ة، ترجم ۵، ج   تاريخ فلسفه  ،همو. ۱۶

 ؛۱۳۷۰
 ،تهـران ،  نيلـوفر فـي،   ، ترجمـه يوسـف عفي     اي بر فلسفة علم     مقدمه ،کارناپ، ردولف . ۱۷

 ؛۱۳۶۳
 قم، ، تحقيق محمدتقي دانش پژوه، مکتبه آيه اهللا العظمي مرعشي،         المنطقيات ،فارابي. ۱۸

 ؛ قه ۱۴۰۸
 ؛چاپ چهارم، ۱۳۶۶  تهران، زّوار،، سير حکمت در اروپا ،فروغي، محمدعلي. ۱۹
 ؛تهران، بي تا، صدرا، اصول فلسفه و روش رئاليسم ،مطهري، مرتضي. ۲۰
 ؛۱۳۶۶رات حکمت، ، انتشاشرح مبسوط منظومه، موه. ۲۱
رات و آمـوزش انقـالب       سـازمان انتـشا    ،درآمـدي بـه منطـق جديـد        ،موحد، ضياء . ۲۲

 .۱۳۶۸ ، تهراناسالمي،


