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 چکیده
 تجربه، در علوم طبیعی از جمله پزشکی، ۀسینا در کنار مباحث نظری دربار ابن

او در . است شناسی و هواشناسی نیز به صورت عملی تجربه را به کار برده  زیست
ها و کارکرد معرفت تجربی بیان  می را ناظر به شرایط حصول، مؤلفهمباحث نظری، احکا

 حسی همراه با تکرار، یقینی بودن ۀتوان به لزوم مشاهد  آنها میۀاست که از جمل کرده 
اما .  برهانی از معرفت تجربی اشاره کردۀو کلیت مشروط معرفت تجربی و استفاد

سینا، ما را از رسیدن به تصویر  نبست عملی تجربه توسط اب توجهی نسبت به کار بی
پذیری معرفت تجربی و تأکید فراوان بر  خطا. دقیق تجربه نزد او محروم خواهد ساخت

سینا در مباحث کاربردی خود به آنها  مند، دو حکمی هستند که ابن  نظامۀمشاهد
 .است پرداخته و در مباحث نظری او کمتر مورد توجه بوده 
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 آمد در. ١
ای برخوردار  ی از اهمیت ویژههای مختلف دانش بشری، علوم تجرب در میان شاخهامروزه 
. های دوران جدید دانست توان از مشخصه  را می١»گرایی علم«است، به حدی که  شده 

بررسی مبانی به  تا اندیشمندان و فیلسوفان بیش از پیش ست اهمین توجه موجب شده
توان در   علم را میۀ فلسفه با عنوان فلسفازای   علوم تجربی بپردازند و ایجاد شاخهنظریِ

فلسفی در جهان اسالم، مشخص   ـ  با نگاهی به سنت فکری. همین راستا تبیین کرد
بشری غافل نبوده و به  دانش ۀشود که اندیشمندان مسلمان از این حیط می

در همین راستا، پژوهش پیشِ رو به بررسی و . اند پردازی در این زمینه پرداخته نظریه
پردازد که یکی از بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان طبیعی  سینا می تحلیل نظریات ابن

ای به بحث  بوده که توجه ویژه اندیشمندانی از جمله وی. شود مسلمان محسوب می
 حجم ۀ با مشاهدتوان این توجه را می. است شناسی علمی خود داشته  در روش »تجربه«

تجربه، مجرّبات، حس،  هایی همچون واژه زیادی از مطالب که با پیگیری کلید
درواقع . آید، دریافت می دست  سینا به  و واژگان مرتبط در آثار ابناستقراءمحسوسات، 

در . گیرد کار می  علوم طبیعی بهۀر حوزترین روشی است که وی د روش تجربی، اصلی
 یک :قابل بررسی است جنبه دو  از تجربهۀبندی کلی، مباحث وی در حوز یک تقسیم

 تجربهالرئیس در باب مبانی نظری  های شیخ بخش تحلیل نظری است که ناظر به اندیشه
قینی،  و علم یمعرفت تجربی ۀوعاتی از قبیل تعریف تجربه، رابط موض، مثالبرایاست؛ 
استقرایی، شرایط حصول  با قضایای محسوس و مجرّبات تجربه و قیاس، تفاوت ۀرابط

 .شوند  در این قسمت بررسی میهای آن تجربه و محدودیت
کند که   می پیگیریسینا ابنکاربست عملیِ روش تجربی را در آثار بخش دیگر، 

است، در اختیار   آمده ری ویهایی افزون بر آنچه در مباحث نظ تواند نکات و بصیرت می
سینا از معدود فیلسوفانی است که در کنار مباحث فلسفی خود،  بگذارد؛ چرا که ابن

پردازی   و در کسوت یک دانشمند طبیعی به نظریه طور رسمی وارد علوم طبیعی شده به
توان به کتاب   مهمترین آثار وی در این بخش می از جمله.است در این علوم پرداخته 

  .کرد اشاره  طبیعیات شفا و قانون
 علوم طبیعی، به ۀالرئیس در زمین این مقاله در صدد آن است تا با بررسی آثار شیخ

 تجربه بپردازد و نهایتاً تعریفی از ۀ تطبیقی مبانی نظری و عملی وی در حوزۀمقایس

                                                                                                                                            
1. scientism 



  ٢٤٧  سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او     ابنۀتجربه در فلسف

 دهد که  برآیندی از مباحث نظری و عملی وی  روش تجربی و معرفت حاصل از آن ارائه
 . داد  خواهد دست  تجربه را بهۀالرئیس دربار باشد؛ تعریفی که دیدگاه اصلی شیخ

 
  تحقیقۀپیشین. ٢

های مختلفی صورت   تجربه پژوهشۀسینا دربار  مباحث نظریِ ابنۀهر چند در زمین
است، اما در کمتر پژوهشی تالش شده است تا این نظریه مبتنی بر کاربست  گرفته 

روش  «ۀبر این اساس، تنها در مقال. نا مورد بررسی قرار گیردسی عملی آن توسط ابن
سینا در مباحث تجربه دیده  توجهی به آثار طبیعی ابن ]١٣[» سینا شناسی ابن طبیعت

الرئیس از تجربه به عنوان مکمّلی برای  شود، اما با این حال، کاربست عملی شیخ می
سینا  رسد غفلت از آثار طبیعی ابن میبه نظر . است  تجربه وی مدنظر قرار نگرفته ۀنظری

 تجربه دست نیابیم؛ چرا که روش عملی ۀشد تا به دیدگاه نهایی وی دربار خواهد  موجب 
 روش تجربی و ۀهای بسیاری در زمین الرئیس در مواجهه با تجربه حاوی بصیرت شیخ

 . معرفت حاصل از آن است
 
 سینا ی ابنتجربه و معرفت حاصل از آن بر اساس مباحث نظر. ٣

شناسی گره  سینا از آنجا که با مباحث علم بحث تجربه و قضایای مجرّب در آثار ابن
قابل پیگیری ) مخصوصاً بخش برهان(های منطقی مکتوبات وی  ، بیشتر در بخش خورده

الرئیس هیچگاه از اصطالح تعریف برای مفهوم تجربه استفاده  با این همه، شیخ. است 
 در نظام منطقی وی، تعریف حقیقی تنها به امور ماهوی تعلق  است؛ چرا که نکرده
 ۀای را در راستای تدقیق این مفهوم و نحو اما وی تالش ویژه]. ١١، ص٦[گیرد  می

های معرفت حاصل از آن صورت داده  ها و کارکرد گیری آن و همچنین بیان ویژگی شکل
 انواع مختلفی برای تعریف از  تعریف که در آنۀاگر با توجه به مباحث جدیدِ حوز. است 

سینا در  است، به سراغ مباحث ابن ذکر شده ... جمله تعاریف تحلیلی، ترکیبی، تلویحی و
 برای[توان به تعریف دقیقی از این مفهوم نزد وی رسید  زمینه تجربه برویم، آنگاه می

یب به ده شیخ الرئیس در قر]. ١٤٨ـ٩٣، صص١٥. نکـ  انواع تعریف ۀمطالعه بیشتر دربار
 آثار نظری خود از تجربه سخن به میان آورده و نظر خود را در رابطه با آن بیان اثر از
 محوری در تدقیق نظری مفهوم تجربه ۀ مؤلف٩ما با بررسی این آثار نهایتاً به . است کرده 

آنچه در . ها را نیز در سه دسته جای دادیم سینا رسیدیم که البته مؤلفه از منظر ابن
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 :اند ها و منابعی است که از آنها استخراج شده آید، بیان این مؤلفه  ذیل میجدول
 

بندی  دسته
 کلی

 منابع مؤلفه

 ادراک حسی.١

، ٦؛ ٣٧٣و ١٦٩و١١٣، صص٥؛ ٤١، ص٣[
، ٣، ج ١٠؛ ١٩٧، النفس، ص٢، ج٩؛ ٣٥ص

، ٢، ج ١٢؛ ٢٢٣و٩٦البرهان، صص
 ]١٣٠ص

 ادراک حسیتکرار .٢
 ، ٩؛ ٣٥، ص٦؛ ٣٧٣و١٦٩و١١٣، صص٥[

، البرهان، ٣، ج ١٠؛ ١٩٧، النفس، ص٢ج 
 ]١٣٠، ص٢، ج ١٢؛  ٢٢٤و٩٥صص

 ۀسازی ادراک در قو ذخیره.٣
 ذاکره

، ٣، ج ١٠؛ ٣٥، ص٦؛ ١٦٩و١١٤، صص٥[
 ]٣٣١البرهان، ص

 ۀتکرار و تثبیت ادراک در قو.٤
 ذاکره

، ١٠؛٣٥، ص٦؛ ١٦٩و١١٤و١١٣، صص٥[
 ]٣٣١البرهان، ص، ٣ج 

های  مؤلفه
ناظر به شرایط 
 حصول تجربه

 های عقلی اضافه شدن قیاس.٥

، ٥؛ ٤٣-٤١، صص٣؛ ٩٦و٩٥، صص١[
، ٢ ، ج ٩؛ ٣٥: ٦؛ ٣٧٣و١١٤و١١٣صص

، البرهان، ٣، ج ١٠؛ ١٩٧النفس، ص
 ]١٣٠، ص٢، ج ١٢؛ ٢٢٤و٢٢٣و٩٥صص

 تصدیقی بودن.٦

 ؛ ٣٥، ص٦؛ ٣٧٣و١١٣، صص٥؛ ٩٥، ص١[
، ٣، ج ١٠؛ ١٩٧، النفس، ص٢، ج ٩

، ٢، ج ١٢؛ ٢٢٤و٩٥البرهان، صص
 ]١٣٠ص

 ]٩٧و٩٦و٩٥، البرهان، صص٣، ج ١٠[ یقینی بودن.٧

های  مؤلفه
ناظر به 

های  ویژگی
معرفت حاصل 

 از تجربه
 ]٩٦، البرهان، ص٣، ج ١٠؛ ٣٥، ص٦[ کلیت مشروط.٨

های  مؤلفه
ناظر به 
کارکرد 

معرفت حاصل 
 از تجربه

گیری در مبادی علوم  قرار.٩
 برهانی

، ١٠؛ ١٠٠، ص١؛ ٣٤، ص٦؛  ١١٣، ص٤[
 ]٢٢٤و٦٧، البرهان، صص٣ج 

 سینا های روش تجربی و معرفت حاصل از آن بر اساس مباحث نظری ابن ـ مؤلفه١جدول 



  ٢٤٩  سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او     ابنۀتجربه در فلسف

گیری   روند شکلالرئیس شیختوان دریافت که   میهای ذکرشده مؤلفهبا دقت در 
 :کند قضایای تجربی را بدین نحو تشریح می

 

 

 جربیگیری معرفت ت  ـ فرایند شکل١شکل 
 

حاصل از های معرفت   خصوصیات و ویژگیۀ به دنبال ارائ وی،در بسیاری از بیانات
 قیاس ۀبه کارکرد معرفت تجربی به عنوان مقدم نیز ی در موارد و نهایتاً؛ استتجربه

 به مثابه روش  از تجربهسینا ابن که  را توضیحات، مفهومیبا توجه به این. کند اشاره می
  نباید در قالب تعاریف سنتی مرسوم،دهد  حاصل از آن ارائه میعلوم طبیعی و معرفت

 بلکه وی در این موضوع، با استفاده از ابعاد ؛نگریست) یعنی تعاریف حدی و یا رسمی(
است تا شناختی جامع از آن  حاصل از آن، تالش کرده معرفت روش تجربی و مختلف 
چنین نتیجه گرفت که تجربه در نگاه توان  درواقع بر اساس آنچه بیان شد، می. ارائه دهد

 ؛ دقیقاًشود می محسوب موعل به برای دستیابی یروش و است فرایندی امریوی 
البته باید توجه . رساند ا حسی ما را به معلومات جدیدی میهمانگونه که روش عقلی ی

 بلکه  که تجربه روشی در عرض موارد ذکرشده نیست و هویت مستقلی ندارد؛داشت
 . عقل، ذاکره و نهایتا١ًاست از مشارکت حواس ظاهر، حس مشترک، واهمهتلفیقی 
سینا،  شده از آثار نظری ابن های استخراج مؤلفه برگرفته از انتهای این بخشدر 

 ۀدربار در بیانات مختلف وی  را که آنچهۀرسد هم شود که به نظر می تعریفی ارائه می
 عباراتی از این تعریف ،الزم به ذکر است. دهد ، به طور کامل پوشش میاست تجربه آمده 

 شده ست و عباراتی نیز با توجه به مطالب وی بازسازیسینا ابن برگرفته از متون عیناً
 :است 

                                                                                                                                            
 سینا  ابن فلذا زمانی که     ؛شود  قوه وهم محسوب می    ۀ حافظه خزان  ۀو، ق سینا  ابن ۀطبق نظام قوا در فلسف    . ١

 و  ادراک،اش آن اسـت کـه پـیش از آن      ، الزمـه  گوید  ذکر سخن می   ۀیه و تکرار آن در قو     از حصول قض  
 ذکـر و ارتبـاط   ۀ کارکرد قـو ۀ بیشتر دربارۀمطالعبرای (باشد گرفته    وهم صورت  ۀسپس تکرار آن در قو    

 ).١١٧ص ،٢، ج ١٢؛ ٣٢٩ص ،٥؛ ٤١ و٣٧صص، النفس ٢، ج ٩ .نکـ  وهم ۀآن با قو
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کند  حس میبیند و  کسی اشیایی از یک نوع واحد را میتجربه مانند این است که 
حس بسیار تکرار  }کادرا{ پس اگر این ؛)١(شود  در آنها فعل یا انفعالی حادث میکه 
هایی در  ، قیاس)٤ (، و اگر ذکر بسیار تکرار شود)٣ (شود منتقل میذکر قوه  به ،)٢ (شود
 به یک )٦ (تصدیق نفسکه منجر به  )٥ (شود  به نحو نامحسوس، با آن همراه میعقل،
) ٩ (از مبادی علوم برهانی} که این قضیه{شود، می) ٨ (مشروطو کلی ) ٧( یقینی ۀقضی
 ١.آید ساب میبه ح

 
 سینا تجربه و معرفت حاصل از آن بر اساس مباحث عملی ابن. ٤

در این بخش . سینا از منظر نظری تحلیل شد در بخش قبل، مفهوم تجربه در ادبیات ابن
به بیان دیگر، قصد . خواهیم روش و معرفت تجربی وی را از لحاظ عملی بررسی کنیم می

ر مقام عمل، از روش تجربی خود برای کسب علوم سینا چگونه د داریم نشان دهیم ابن
است و در لباس یک دانشمند تجربی، چه مسائلی را در حین  طبیعی استفاده کرده 

به عالوه، به این مسئله نیز پاسخ . است آزمایش و رسیدن به قضایای علمی مدنظر داشته 
نهایتاً، . است ل بوده شود که وی در مقام عمل چه اعتباری برای معرفت تجربی قائ داده می

 .تواند ما را به برداشت دقیق وی از تجربه و معرفت تجربی نزدیکتر کند این بررسی می
های ناظر به روش تجربی و معرفت  سینا، مؤلفه در ذیل با بررسی آثار طبیعیاتی ابن

قسمت از علوم طبیعی داده  که در این یبندی دسته. است حاصل از آن استخراج شده 
، که در مبتنی بر عناوین جدید این علوم است تا از این طریق مخاطب امروزی شده،

علومی که .  احساس قرابت بیشتری با متن پیدا کند،کند فضای علوم جدید زندگی می
 ،در کنار هر عنوان(  بدین شرح است،ها خواهیم پرداخت قسمت از مقاله بداندر این 

 ):است آورده شده  ،دشو ط میعلوم قدیم بدان دانش مرتبمباحثی که در 
 طب: پزشکی
  بخش نبات و حیوان از مباحث طبیعیات:شناسی زیست

  از مباحث طبیعیاتۀ العلوی بخش المعادن و اآلثار:شناسی هواشناسی و زمین
 ت از مباحث ریاضیاتئبخش هی: شناسی نجوم و ستاره

                                                                                                                                            
ت بر اساس  مربوط بدان عبارةفلؤ مةدهند  نشان،است ه در انتهاي هر عبارت نگاشته شده اعدادي ك. 1

  .است 1جدول 
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 بخش الکون و الفساد از مباحث طبیعیات: شیمی
 در آثار طبیعی خود در موارد سینا ابنالزم است که از آنجایی که  این نکته افزودن

 ،است، در گزینش ارجاعات ش و اصطالحات تجربی استفاده کرده بسیار متعددی از رو
 روش تجربی وی در ۀرتری دربا ادیم که اطالعات دقیقمالک را آن دسته متونی قرار د

 . گذارد اختیار ما می
 

های استخراجی در  مؤلفه
 ابطه با تجربهر

 منابع  علمیۀزمین

 شناسی زیست
، ١١؛ ٤٢٤، ص٣، ج ٩[

 ]١٧٧ص

 شیمی
، الکون و الفساد، ٢، ج ٩[

 ]١٥٣و١٢٢صص
 ]٢٤٧ـ٢٤٦، صص٤، ج ٢[ پزشکی

ضرورت آزمایش در روش 
 تجربی

 ]١٧، ص٢، ج ٧[ شناسی ستاره

 پزشکی
، ٤؛ ج ٢٩٥، ص١، ج ٢[

 تکرار آزمایش ]٣٨ص
 ]٤٥٦، ص٢ج ، ٧[ شناسی ستاره

 هواشناسی
، المعادن و اآلثار ٢، ج ٩[

 توجه به خطای در آزمایش ]٥١-٥٠، صصۀالعلوی
 ]٤٥٦و١٥٢، صص٢، ج ٧[ شناسی ستاره

 پزشکی
، ٢؛ ج٢٩٤، ص١، ج ٢[

توجه به علیت و تالش  ]٤٤٥، ص٣؛ ج ١٣٠ص
 برای کشف سبب

 ]٦١، ص٣، ج ٩[ شناسی زیست

 پزشکی
، ٣؛ ج ٢٩٤، ص١، ج ٢[

 ]٤٥٠ص

 هواشناسی
، المعادن و اآلثار ٢، ج ٩[

 ]٥١-٥٠، صصۀالعلوی

قابل اطمینان بودن معرفت 
ز تجربه در عین حاصل ا

 تزلزل آن
 ]٣٩٠، ص٣، ج ٩[ شناسی زیست

کلیت مشروط معرفت 
 حاصل از تجربه

 پزشکی
، ٨؛ ٢٩٥و٢٩٤، صص١، ج ٢[

 ]٢٨٥ص
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 هواشناسی االذهانی بودن تجربه بین
 و اآلثار ، المعادن٢، ج ٩[

 ]٣٥، صۀالعلوی
امکان اختالف در معرفت 

 حاصل از تجربه
 ]٤٣٨، ص٣،ج ٢[ پزشکی

 سینا های روش تجربی و معرفت حاصل از آن بر اساس مباحث عملی ابن ـ مؤلفه٢جدول 
  
سینا در  های عملی ناظر به تجربه با مبانی نظری ابن بررسی تطبیقی مؤلفه. ٥

 این زمینه
 سینا ابن بر اساس آنچه حاصل از آن  تجربی و معرفتهای روش فهپس از استخراج مؤل

به  بدان پایبند بود، در این قسمت مل تجربی در مقام عدانشمند علومدر کسوت یک 
 مبانی نظری وی در زمینه تجربه بیان شد، ۀها با آنچه دربار  این مؤلفهۀمقایس
ی بر بررسی کاربردهای عملی های مبتن بندی این بخش بر اساس داده دسته. پردازیم می
های مختلف این بررسی تطبیقی،  در بخش. است  آمده ٢سینا است که در جدول  ابن

 .اند های عملی هستند، یک بار دیگر ذیل هر بحث مطرح شده ارجاعاتی که مبنای مؤلفه
 

 ضرورت آزمایش در روش تجربی ) الف
 توضیح  ولی، مشاهده بود،گیری معرفت تجربی ، اولین گام در شکلدر تحلیل نظری

بسیار به شکل  در مباحث عملی خود سینا ابن. شد خاصی در مورد آن داده نمی
 ، الکون و الفساد،٢ ج ؛٤٢٤، ص٣ج : نکـ [ است ی بدین مسئله پرداخته مبسوط

سینا در علوم طبیعی، زمانی که از   باید دقت داشت که در مباحث عملی ابن.]١٢٢ص
ای که در آن  مند است؛ مشاهده  نظامۀشود، مقصود یک مشاهد مشاهده سخن گفته می

های دخیل در  کند و با رصد دقیق مؤلفه گر شرایط خاصی را طراحی می مشاهده
لذا برای تمایز . ها را کشف کند  سببیّت ذاتی میان پدیدهۀکند تا رابط مشاهده، تالش می

 ۀ اصطالح آزمایش برای مشاهدمند، در این مقاله از  نظامۀ ساده و مشاهدۀمیان مشاهد
ذهنیت کامالً ، سینا در مباحث عملی تجربه  اساساً ابن١.مند استفاده شده است نظام

هایی   علمی پیوسته آزمایشۀدر نتیجه برای رسیدن به نظریمحور دارد که  آزمایش
                                                                                                                                            

شوند و همچنین خـود   مایش و تجربه مترادف در نظر گرفته میالبته در ادبیات علمی معاصر عموماً آز . ١
منـد وضـع نکـرده و از همـان        نظـام  ۀسینا نیز در مباحث عملی خود اصطالح خاصی برای مـشاهد            ابن

 . است مشتقات مشاهده و تجربه استفاده کرده
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کند  کردن و تغییر و یا ثابت نگاه داشتن متغیرها تالش می کند و با صحیح و خطا طراحی می
برای نمونه، وی در بیان زیر به دنبال روشی برای . های طبیعی را کشف کند تا سبب پدیده

 :رگ است رسیدن به میزان گرمای مناسبِ دارو برای قراردادن بر روی جراحت پی
از . بیمار شباهت داشته باشد جسمی به انسانی سالم را بیاور که در سیما و در مزاجِ

آیا . بخشد ین تا چه اندازه گرمی به پایش میبب. اق پایش بمالرهونی بر س ف١َهای مرهم
بخشی میانگین است؟  ن نیست که به حساب آید و یا گرمیبیش از حد است؟ یا چندا

ها را به ذهن بسپار و همین اندازه گرمی الزم دارو را بر بیمار بیازمای و  تو این حساب
 ].٢٤٧ـ٢٤٦، صص٤ج ، ٢[م هم همین آزمایش را تکرار کن برای بار دو
ر رسیدن به قضایای مجرّب های عملی د خوبی به یکی از روش سینا به  ابندر اینجا

بایست  به بیان دیگر، آزمایشگر می. ردن استک  آن روشِ صحیح و خطاکند و اشاره می
های  سازی کند و فرضیه ماً متغیرها را تغییر دهد و فرضیهبرای رسیدن به سبب ذاتی دائ

سینا در مثال ذکرشده انجام  ابناین همان کاری است که .  آزمایش بگذاردخود را به
 ۀ بیشتر دربارۀبرای مطالع[ای مناسب برای دارو را تعیین کند دهد تا میزان گرم می

، ١١؛١٥٣، الکون و الفساد، ص٢، ج ٩؛ ١٧، ص٢، ج ٧. نکـ سینا به آزمایش  توجه ابن
 ].١٧٧ص

 
 تکرار آزمایش) ب

له ئاین مس. حلیل نظری برای رسیدن به قضایای تجربی تکرار مشاهده بودگام دوم در ت
ه و آزمایش را  فلذا تکرار مشاهد؛است سینا کامالً مدنظر وی بوده  ی ابندر مباحث نظر

داند، بدین معنا که اگر تکرار مشاهده و آزمایش لحاظ   تجربی میۀدلیلی بر قوّت نظری
همچنین در برخی موارد نیز به بحث . واهد بود آنگاه معرفت تجربی متزلزل خ،شودن

های مورد آزمایش تصریح  پدیده) تیجه دائمی یا اکثری بودنو در ن( لزوم اتفاقی نبودن
برای نمونه، وی در بیان شرایط .  که خود حاکی از اهمیت تکرار در آزمایش استکند می

 :است کشف تأثیر دقیق دارو بدین مسئله اشاره کرده 
ن  زیرا اگر اثر آ؛نظر باشدبخشی درازمدت آن مد ر بودن تأثیر دارو یا تأثیر مستمباید

شود  پاید و در غیر این صورت معلوم می رود یا زیاد می اصلی و از منشأ است، از بین نمی

                                                                                                                                            
 قیروطیات. ١
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 ١].٢٩٥، ص١، ج ٢[ ثیر آن عرضی استأکه ت
 
 توجه به خطا در آزمایش) ج

یکی از مسائلی که در تحلیل نظری تجربه به عنوان عاملی در خطای معرفت تجربی 
بدان پرداخته نشد، اشتباهاتی است که در مقام مشاهده و آزمایش ممکن است رخ دهد 

به  به دو شکل ، در مقام عملسینا ابن. برساندهای نادرست  به دادهو دانشمند تجربی را 
یکی از آنها خطاهای حسی است که ممکن است . کند این خطاهای آزمایشی اشاره می

 :در آزمایش رخ دهد
از بایست در اکثر موارد پشت آن ابری   میحتماً} رنگین کمان{  این پدیدهۀاما دربار
 این امر وجوبش از طریق مشاهده .، قرار داشته باشد داردیک دست که اجزای جنس آب

کمان و  تواند میان مکان آینگی رنگین  نمیشود و  اما چشم انسان دچار اشتباه می...است
، ۀ، المعادن و اآلثار العلوی٢، ج ٩... [ ی که پشتش قرار دارد، تمایز بگذاردابر

 ٢].٥١ـ٥٠صص
 خطای حاصل  آزمایش است که خود دو صورت دارد؛و دیگری خطای ناشی از ابزار

 :از خرابی ابزار و خطای حاصل از استفاده نادرست از ابزار آزمایش
 سبب آن یا آسیب در قسمتی از ابزار رصد است، یا در ،و اگر اختالفی رخ دهد

نشده و یا وضعی که ابزار رصد در آن قرار داده شده، یا رصد به صورت استقصائی انجام 
 ].١٥٢، ص٢، ج ٧[اینکه رصد به وجهی غیرحقیقی صورت گرفته 

 از این خطاها را دقت در راه حل اجتنابدر توضیح ارجاعاتی که ذکر شد،  سینا ابن
 .داند یند مشاهده و همچنین انجام مشاهدات به صورت مکرر میافر

 
 توجه به علیّت و تالش برای کشف سبب ) د

 بر مبنای معرفت تجربی به عنوان یک معرفت معتبر،سینا،  اساس مبانی نظری ابنبر
 رسیدن به قضایای کار درشود و شناسایی سبب ذاتی مهمترین  ریزی می اصل علیّت پایه

                                                                                                                                            
 ،٧؛ ٣٨ص ،٤ ج ،٢. ـ کـ نر آزمایش  تکرار دۀسینا به مسئل های بیشتری از توجه ابن  نمونهۀبرای مطالع . ١

 .٤٥٦ص ،٢ ج
 .٤٥٦، ص٢ ج ،7. همچنین نکـ . ٢
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رسیم که وی  سینا، بدین نتیجه می ابن ۀ با بررسی کاربست عملی تجرب١.مجرّب است
خود الی تجارب عملی  الرئیس در البه شیخ. است   به مبانی نظری خود توجه داشتهکامالً

همچنین نگاه . ]٢٩٤، ص١، ج٢[ پردازد ها می به بحث علیّت و کشف سبب پدیده
، ٣ج  ،٢[داند  میها و شرایط  ارد؛ بلکه آن را مجموعه از ویژگیاتی ندای به سبب ذ ساده
نیز مورد توجه » أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات« ۀپرهیز از گرفتاری به مغالط ].٤٤٥ص

در تشخیص سبب ذاتی در مباحث نظری، وی راه  ].٢٩٤، ص١، ج ٢[ است وی بوده 
، البرهان، ٣، ج ١٠[ بود هاد داده  علت و معلول را پیشنحل حضور و غیاب همزمانِ

، ٢؛ ج٢٩٤، ص١، ج ٢[ است ملی نیز وی از این روش بهره برده در مباحث ع؛]٩٧ص
را در مباحث عملی ، راه حل دیگری سینا عالوه بر این  اما ابن].٦١، ص٣، ج ٩؛ ١٣٠ص

 زمان متفاوت در دو دهد و آن اینکه اگر از سببی دو معلول کامالً خود پیشنهاد می
 :است درستی شناخته نشده   ذاتی هنوز بهدهد که سبب مشاهده شد، این امر نشان می
، باز اگر براي هر دو حالت مختلف سودمند باشد. آزماييم دارو را براي حاالت متضاد مي

شايد .  متضاد استا مزاج يكي از حاالت بيماري تماماًتوان حكم كرد كه مزاج دارو ب نمي
ز حاالت به طور ذاتي و براي حالت ديگري به طور عرضي نافع خود دارو براي يكي ا

 ].٢٩٤، ص١، ج ٢[باشد 
  
 طیفی بودن یقین در معرفت تجربی )   ه

ی، یقینی بودن این نوع معرفت ب در تحلیل نظرهای اصلی قضایای مجرّ  ویژگییکی از
عملی خود  در مباحث سینا این در حالی است که ابن ٢. آن هم از نوع یقین مضاعفبود؛

 : استجا از اصطالح یقین استفاده کرده تنها در یک
ج هنگامی که منی زن خار}  مردمنیّ{شود که  و بر اساس تجربه یقینی معلوم می

شود تا هر دو منی   رحم ریخته میۀی زن خارج از دهانپس من. شود شود، جذب می
 ].٣٩٠، ص٣، ج ٩[جذب یکدیگر شوند 

 یا وجوبی ]٢٩٤، ص١، ج ٢[ه قابل اطمینان بودن دیگری از جملهای  ولی ویژگی

                                                                                                                                            
 .٢٢٤ـ٢٢٣صص ، البرهان،٣، ج ١٠؛ ١١٤، ص٥.  سبب ذاتی در تجربه نکـ ۀسینا دربار برای بحث ابن. ١
 یقینی است؛ یکی یقین به      ۀشود که در واقع مشتمل بر دو قضی        رو به آن یقین مضاعف گفته می        از آن . ٢

 ۀ اصلی و دیگری یقین به این قضیه که سلب محمول از موضـوع قـضی               ۀل محمول بر موضوع قضی    حم
 .٥١ن، ص، البرها٣، ج ١٠. نکـ برای مطالعه بیشتر در این زمینه . اصلی ممتنع است
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 نیز برای آن استفاده کرده است  را]٥١ـ٥٠ صص،ۀ، المعادن و اآلثار العلوی٢، ج ٩ [بودن
 جایگاه نظری و سینا ابنشکی نیست که . تواند به معرفت یقینی اشاره داشته باشد که می

 و در مقام  ولی اینکه حقیقتاً،عملی باالیی برای معرفت تجربی و علوم طبیعی قائل است
از جنس معرفت یقینی ، شود چه را که به عنوان معرفت تجربی مطرح می عموم آن،عمل
 :گوید  میسخناز متزلزل بودن نظریات تجربی او در مواردی .  محل تردید است،بداند
ين درصد صحيح بدانم و بايد بيشتر آزموده شود و بيشتر در اتجربه را صدتوانم اين  نمي

ويژه در اينكه چگونه و چرا دليل بر جنين نر يا  ره پژوهش كرد و سبب را دانست؛ بهبا
، ج ٢[بودن جنین در شکم است؟ ماده دارد؟ و چگونه و چرا ضد اين حاالت دليل بر ن

 ].٤٥٠، ص٣
 تجربی، بدین معنا که سبب  دسترسی به قضایای حقیقتاً،رسد در نگاه وی به نظر می
 مشکالت و خطاهایی که در مسیر ۀبه دلیل هم ـ  شناسایی شده باشدامالًذاتی در آنها ک

ر موارد ما به  بسیار سخت و دشوار است و در اکث آن ممکن است رخ دهد ـشناسایی
ناسایی دقیق سبب ذاتی به صفر  ولی احتمال خطا در ش،شویم سبب ذاتی نزدیک می

اند و  برخی یقینی ؛نیستندلذا قضایای تجربی همه در یک سطح معرفتی . رسد نمی
 پای این نگاه به معرفت تجربی را در مباحث البته ناگفته نماند که ردّ ١.یقینی برخی شبه

کند که تجربه در موارد  آنجا که وی صراحتاً بیان می.  یافتتوان  نیز میسینا ابننظری 
  را هم بهعلت آن. شود و نه یقینی ه است و در واقع موجب علم ظنّی میبسیاری اشتبا

توان   بنابراین نمی؛]٩٦، البرهان، ص٣، ج ١٠[ گرداند خطا در شناسایی سبب ذاتی بازمی
 . دانستمبنایی را نیز دارای تفاوت موضوع در این سینا ابننگاه نظری و عملی 

 
 کلیّت مشروط معرفت تجربی) و

کلیت مطلق سینا قضایای تجربی دارای  در تحلیل نظری نشان داده شد که در نگاه ابن
. ای از اوصاف و شرایط محیطی است نیستند؛ بلکه موضوع تجربه مشروط به مجموعه
است؛ بدین صورت  سینا کامالً تبلور یافته  کاربست عملیِ این نگاه نظری، در علوم طبیعی ابن

ای را برای  گیرد، شرایط ویژه های خود می  نتایجی که وی از مشاهدات و آزمایشۀکه در هم
 :دهد عوامل متعددی در آن رخداد حضور دارند کند که نشان می کر میآنها ذ

 دارو شرط است که آن را بر تن آدمی آزمود و ۀبرای شناسایی چگونگی و تأثیر قو

                                                                                                                                            
 .٥١، البرهان، ٣، ج ١٠ .نکـ  جزئیات بحث درجات معرفت تصدیقی ۀبرای مطالع. ١



  ٢٥٧  سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او     ابنۀتجربه در فلسف

وری غیرانسان تجربه شود و چه بسا ممکن است دارو بر بدن جان. آنگاه حکم کرد
، ١، ج ٢[ ف آن به دست آید مخالۀ در صورتی که بر بدن انسان نتیجای بدهد؛ نتیجه

  ١].٢٩٥ص
 در  مخصوصاًسینا ابن یکی از این موارد که بروز و ظهور بیشتری در علوم طبیعیِ

 خود نقش قابل توجهی در ۀ اندازه و مقدار است که به نوبۀئل مس،دانش پزشکی دارد
 ].٢٩٤، ص١، ج ٢[ مشروط کردن کلیت معرفت تجربی دارد

 
 رفت تجربیاالذهانی بودن مع بین) ز

 در ذیل مباحث عملی خود بدان دقت و سینا ابنکه های معرفت تجربی  یکی از ویژگی
 :سترسی استاالصول برای هر فرد قابل د است که این معرفت علیتوجه داشته، آن 

ند، و هر کس بخواهد در ک خار متراکم است که در هوا سیر میابر جوهری از جنس ب
های  در میان کوه} این بخارات{انی که  در زم؛ن است برایش ممک،مل کنداین امر تأ

، المعادن و ٢، ج ٩[گیری ابر در این منطقه تأمل کن   است، در شکل  محصور شدهبلند
 ].٣٥، صۀاآلثار العلوی

 تجربی که آب ۀ این قضی،برای مثال .بریم میاالذهانیت نام  ما از این ویژگی به بین
آید، واقعیتی  گراد به جوش می  سانتیۀ درج١٠٠ اتمسفر در دمای خالص در فشار یک

استفاده از . تواند آن را به آزمایش بگذارد و مشاهده کند است که هر شخصی می
االصول برای آن است که در دسترس بودن معرفت تجربی به معنی آن  اصطالح علی

ی و راحت تواند به ای ندارد و هر کس می کسب هیچ مقدمهنیست که حصول آن نیاز به 
  بلکه مقصود آن است که هر فردِ؛سرعت بر اساس روش تجربی به معرفت برسد به

ت در صور( مهارتی ـ تواند با طی مسیری مشخص و کسب مقدمات علمی انسانی می
 .به معرفت تجربی نایل آید) نیاز

 
 امکان اختالف در معرفت تجربی) ح

 اما نکته جالبی ،پذیرد تجربی را می اختالف نظر در قضایای سینا ابنبه مانند سایر علوم، 
 کردن منشأ مشخصاست،   خود در علوم طبیعی بدان پرداخته که وی در مباحث عملی

 از آنجا که این دسته افراد. هاست  میان علمای طبیعی در برخی زمینهاختالف نظر
                                                                                                                                            

 .٢٨٥ص ،8. همچنین نکـ . ١
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فاوت به ت، تفاوت نظریات آنها کنند حدکافی دقت می های خود به عموماً در انجام آزمایش
ها دقت شود، سبب  دیگر سخن، اگر در مدعای علمی آنبه. رددگ در موضوع تجربه بازمی

 ۀ؛ به نحوی که با دو قضیاستمتفاوت  سبب ذاتی در قضیه دیگر هر قضیه باذاتی در 
 شیمیایی ۀ یک ماد مثالًۀمتضاد یا متناقض مواجه نیستیم، بلکه هر چند هر دو دربار

ی برای آن ماده در  متفاوت در هر قضیه قیود و شرایط محیطیِ ولی،اند اظهار نظر کرده
 :شود ثیر آن ماده می تأاست که موجب اختالف در نظر گرفته شده 

ختالفی واقع میان آنها ا  در این باره نظراتی دارند که درو اهل تجربه و آزمایش
 حادث ها بر آن چیزی حکم کرده که طبق آزمایش برایشنیست؛ چرا که هر یک از آن

مایش وی باشد؛ پس  مخالف آزشده، و منعی ندارد که آنچه دیگری آزمایش کرده واقعاً
 ].٤٣٨: ٣،ج ٢[ها به نحو اکثری است   این آزمایشۀهم

 ولی از آن مطالب قابل ،است  هر چند در تحلیل نظری مطرح نشده لهئاین مس
 .استنباط است

 
 گیری نتیجه. ٦

سینا به روش تجربی و قضایای مجرّب   با نگاه عملی ابنبا توجه به مطالبی که در رابطه
توان دریافت که رویکرد عملی وی به مباحث تجربه مکمل مطالبی است  بیان شد، می
هر چند در مباحث نظری تأکید . است  نظری در این زمینه مطرح کرده ۀکه در حوز

و پرداختن به این شناختی منجر به معرفت تجربی شده است،  ای بر فرایند معرفت ویژه
قضیه در کاربست عملی وی بسیار مختصر است، اما مباحث عملی شیخ الرئیس از دو 

در .  اول مسئله آزمایش استۀپردازد؛ جنب  تجربه وی میۀجنبه به تدقیق و بسط نظری
واقع آنچه در مباحث نظری به عنوان مشاهده حسی مطرح شده و توضیح چندانی 

ت، در مباحث عملی در قالب آزمایش بسط و تفصیل داده شده اس  آن داده نشده ۀدربار
داند و به  سینا در مقام یک دانشمند طبیعی، آزمایش را محور روش تجربی می ابن. است 

همانطور که در بخش قبل نشان داده شد، ویژگی . است طرق مختلف از آن بحث کرده 
 دیگر، دانشمند طبیعی محور اوست؛ به عبارت اصلی دانشمند طبیعی ذهنیت آزمایش

سازی کند و آنها را به  بایست طبیعت را یک آزمایشگاه بزرگ بداند و پیوسته فرضیه می
 ۀسینا را از آنچه امروزه به عنوان نظری  ابنۀسازی، نظری مسئله فرضیه. آزمایش بگذارد



  ٢٥٩  سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او     ابنۀتجربه در فلسف

سینا  ابن. دهد و اعتبار مضاعفی بدان می برد  مطرح است، فراتر می١کارانه استقراء محافظه
کردن بر مبنای تغییر  دهد که روش آزمایش روش صحیح و خطا در عمل نشان می

 و طرق مختلفی را  به عالوه وی از مسئله خطای در آزمایش نیز غافل نشده. متغیرهاست
 . است که ممکن است آزمایشگر را به خطا بیندازد، گوشزد کرده 

شود،   تجربه وی میۀدقیق نظریسینا که موجب ت  دیگری از مباحث عملی ابنۀجنب
هایی به این مطلب  هر چند اشاره.  اعتبار معرفت تجربی استۀ طیفی دانستن درجۀقضی

 وی با روش تجربی و ۀ مواجهۀشود، ولی توجه به نحو در مباحث نظری وی نیز یافت می
به سازد که ـ در مقام واقع ـ رسیدن  معرفت حاصل از آن، این مطلب را کامالً روشن می

شود،  معرفتی یقینی از راه تجربه، بسیار سخت و دشوار است و آنچه عموماً حاصل می
اما در عین حال، این نتیجه از اهمیت علوم طبیعی نزد . معرفتی ظنّی و خطاپذیر است

رغم خطاپذیری علوم  دهد که بشر، علی کاهد، بلکه منش علمی وی نشان می وی نمی
 .توان آنها را نادیده گرفت وجه نمی آنها است و به هیچطبیعی، ناگزیر از استفاده از 

توان تعریف  سینا، در انتها می بندی از مباحث نظری و عملی ابن بر اساس این جمع
سینا از روش تجربی و معرفت حاصل از آن را که در انتهای بخش تحلیل نظری  ابن

 :مطرح شده بود، به شکل زیر تکمیل کرد
بر اساس آزمایش و با توجه به ضوابط آن  است که کسی نچنی )روش تجربی (تجربه

، ...) تغییر و ثابت نگاه داشتن متغیرها، پرهیز از خطای در آزمایش وۀتوجه به نحو(
در آنها فعل یا انفعالی، حادث کند که  بیند و حس می اشیایی از یک نوع واحد را می

 به نیز تکرار شده و  از آنی حاصلحسآزمایش تکرار شود، ادراک پس اگر این . شود می
 به هایی در عقل، ذکر بسیار تکرار شود، قیاس) ادراک(شود، و اگر  منتقل میذکر  ۀقو

 عموماً تصدیق نفس به یک قضیهکه منجر به شود  نحو نامحسوس، با آن همراه می
از مبادی علوم  شود، که این قضیه  میمشروطو کلی ) و در مواردی یقینی(یقینی  شبه
 .آید ی به حساب میبرهان
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