توصیف ،تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی

الهیات در کتاب الشفاء

1
2

یزمانی
عباسعل 
امیر 
رضارضازاده 
کاظمموسیخانی4

3

چکیده
کتاب الهیات شفا در قیاس با آثار مابعدالطبیعی پیش از آن ،عالوهبر ابداعات محتوایی ،دارای نظام
و ساختاری متمایز و اصیل است .گذشته از نظر ابنسینا در مقدمه منطق شفا ،پژوهشهای برخی
پژوهندگانِ فلسفه سینوی نیز ،بر چنین دستاوردی داللت دارد .بازشناسی و فهم بنیانها و اضالع
معرفتی این ساختار ،از آن جهت که میتواند پرده از عمق ،گستره و نوع نگاه ابنسینا در تأسیس
مابعدالطبیعهای با وجوه متمایز و ممتاز بگشاید ،ارزشمند و ضروری است .هدف این جُستار،
توصیف ،تحلیل و تبیین ساختار علم مابعدالطبیعه در این اثر سترگ ابنسیناست .از اینرو ،ابتدا با
تحلیل مفهوم کلی ساختار و با تکیه بر علمشناسی ابنسینا ،ساختار علوم برهانی در چهار سطح
قضیهای ،حدی ،قسمی و تألیفی دستهبندی و سپس با توجه به آن ،ساختار الهیات شفا در همه
سطوح ،توصیف و تحلیل شده است .مطابق این بررسی ،ساختار علم الهیات در سطح قضایا ،اصل
موضوعی ،در سطح حدود ،درختی ،و در سطح قسمی و تألیفی ،خطی است .نتیجه تحقیق نشان
میدهد که دو عامل مبناگرایی و ذاتگرایی از دو حیث معرفتشناختی و هستیشناختی بهترتیب بر
آفرینش ساختار اصل موضوعی قضایا و ساختار درختی حدود الهیات شفا تأثیرگذار هستند.
همچنین ،منطق پرسش نیز ،بهعنوان عامل روششناختی ،در ساختار اصل موضوعی علم الهیات
مؤثر است.

واژگان کلیدی
ابنسینا ،الهیات شفا ،ساختار ،علمشناسی ،مابعدالطبیعه
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1ـتاریخدریافتمقاله1331/4/31:؛تاریخپذیرش1331/7/13:
2ـدانشیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهتهران  amir_alizamani@ut.ac.ir
3ـاستادیارگروهفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهایالم  rezakashany@gmail.com
4ـدانشجویدکتریفلسفهوکالماسالمی،دانشگاهایالم(نویسندهمسئول kazimosakhany@yahoo.com
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طرح مسئله
ابنسینا نخستینکسیاستکهدرسنتفلسفیمسلمانان ،موفقبهتأسیسیکنظامجامعمتافیزیكی

شده است .بخش الهیات از کتابشفا را میتوان مهمترین تالش او برای تحقق چنین نظام جامعی
بیانمیداردکهدراینکتاب،مطالبقدماراگردآوردهوضمن

بهحسابآورد.ابنسیناخوددرمقدمهشفا

ابنسینا1444،هـالف،ج،1ص.)14ذکرآرایبرخیاز
الحاقنوآوریهایی،نظامجدیدیبهآنبخشیدهاست( 
ابنسینا،درخورتوجهوتأملاست.گوتاسبرآن
ابنسیناشناساندربارهاستقاللواصالتنظاممتافیزیكی 

یاستکهبهنحویسازگارانهباعناصریازاصولمهم

استکهنظامفلسفیابنسینا ،نظامی ارسطوی

فلسفهنوافالطونیترکیبشدهوهمینامرنظامسینویراازنظامارسطوییمتمایزکردهاست.بهاعتقاد
نظاممنددرآمیخته وآنرا برپایه
وی ،ابنسیناعناصریازفلسفه مشائیونوافالطونیرادر یککلِ  
آنالوطیقای ثانی ارگانونِ ارسطو ارائه کرده است .بدین ترتیب ،تنسیق و ساختاربندی ابنسینا ،سبک
جدیدیراپیشنهادهکهخودمبتكروآغازگرآناست(.)Gutas, 2005, P.59ازمنظربرتوالچی،نظام
بهنوعی بازسازی آن دانست،
متافیزیكی شفا ،اگرچه منبعث از متافیزیک ارسطوست و آن را میتوان  
عالوهبرنوآوریهایمحتواییونظری،نسبتبهمتافیزیکازاصالتساختارینیزبرخوردار
ازآنجاکهشفا 
است،پسبایدآنرابسیفراترازیکشرحصِرفبهحسابآورد( .)Bertolacci, 2002, P.2
هدفاینجستار ،بررسیساختارتألیفی نظام متافیزیكیِ الهیاتشفاستکهنخستبارویكردی
سینامیپردازیم وسپسبرپایه

درعلمشناسیابن

تحلیلینگر ،بهتوصیفساختار علومبرهانی 

عامو
راتوصیفوتحلیلمیکنیم.درقدمبعدی،بهتبیین

بهطورخاص،چگونگیساختارالهیاتشفا
آنو 
ابنسیناراکه
شناختیوروششناختی 

مواضعهستیشناختی،معرفت

اینساختارمیپردازیمو

معرفتی
میکنیم .
جستوجو 
داشتهاند ،
درآفرینشاینساختارمدخلیت 
بهاختصار
قبلازآغازاصلبحث،الزماستدرباره مفهوم«ساختار»وکاربردآندراینپژوهش  ،
توضیح داده شود« .ساختار» که برابرنهاد واژه انگلیسی « »Structureو عربی «البُنیة» است ،در
مىشود (صلیبا،1344 ،
بهمعنى ترتیبی از اجزاء مختلف است که شىء از آنها تشكیل  
اصطالح فلسفه  ،

ص.)133درمفهوم«ساختار»،دومؤلفهاجزاءوترتیبنقشاساسیدارند.حالبایددیداجزاءوترتیبدر
شناسیابنسینابایدجستوجوکرد .1

یکنظاممتافیزیكیچههستند.پاسخاینمسئلهرادرعلم

دانندکهبهمباحثفلسفهعلمیاعلمشناسی پرداخته است وآنالوطیقایثانی،اثر


ارسطورانخستینکسیمی
1ـازنظرتاریخی ،
قدما(فیلسوفانومنطقدانانمسلمان)درباببرهانکتبمنطقی

فلسفهعلمدانستهاند(الزی،1377،ص.)2

اصلیارسطو،رادرباره
کهمیتوانآنهاراعلمشناسییافلسفهعلمآناندانستوازاین

خود،دربارهاجزاءعلوموروشقیاسبرهانی،مباحثیراآوردهاند
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بحث از اجزاء و ترتیب نظام متافیزیكی ابنسینا یا بهطور کلی ،ساختار آن را باید نخست در
جستوجوکردکهدرآنبهبررسیروشوسهسازه
علمشناسیمنطقیاوودرمباحثیازفنبرهان 

ع،مبادیومسائلپرداختهمیشود ودرمرتبهدوم،جایگاهآنرادر

مهمعلومبرهانیشاملموضو
علمشناسیموردپژوهانه اوبایدسراغگرفت؛ زیرادررئوسثمانیههرعلمی ،بهاجزاءوترتیبآن

1
پرداختهمیشود  .

درعلمشناسی سینوی،در سطوحمختلفیبهبررسیاجزاءوترتیبعلومبرهانیپرداختهشده

بندیاینسطوحمیتواندبهما،همدرمقامتوصیفساختارعلومبرهانیوهم

است.تفكیکود 
سته
درمقامتبیینآن ،یاریرساندوماراقادرخواهدکردتابدونخلطاینسطوحبایكدیگر ،بهنتایج
دقیقتریدستیابیم .

ساختارعلومبرهانیدروهله نخست،متشكلاز اجزائیبهنامقضایاست .اینسطحرا«سطح
ابنسینامحدودبهاینسطحازاجزاءنشده،بلكهوی
اماعلمشناسی 

ساختارعلممینامیم.

قضیهایِ»

قتریبهبررسیساختارحدیعلومنیزپرداختهاستکه
آنها،درسطحعمی 
باتجزیهقضایابهحدود 
اجزاءساختارعلومراحدودومفاهیمتشكیلمیدهند.اینسطحازساختاررا«سطح

دراینسطح ،
حدیِ» ساختار علم مینامیم .در سطحی دیگر ،قضایا از حیث موضوع و محمول ،به دستههایی
اختصاصدادهمیشود.دراینسطح،

بندیمیشوندکههردستهبهبخشیاقسمیازعلم


طبقه
مینامیم.
ساختارعلم 

اجزاءعلومبرهانی ،اقسامآنهستند.اینسطحازساختاررا«سطحقِسمیِ» 
همچنین ،هنگامی که یک علم در مقام تحقق بهصورت یک مجموعه تألیف میشود ،دربردارنده
نیزسطحدیگریازساختارعلمرابهنمایشمیگذارند.در

ابوابومقاالتوفصولیاست؛ایناجزاء

ابنسینا در
علمشناسیِ  
بیتردید  
پرداخته است  .

علمشناسی 
ابنسینا در برخی از آثارش ،به مباحثی در زمینه  
منظر است که  
علمشناسیارسطوییریشهدارد .

رهیافتعلمشناسیمنطقیاستکه

ـتوضیحآنكهپنجرهیافتعمدهدرحیطهعلمشناسیمسلمانانمطرحشدهاست:نخست ،

1
بهطور عامبررسی
درباببرهان)ازآنبحثمیشود .اینرهیافتباروشپیشینیوابزارهایمنطقی ،علومرا 

درمنطق(معموالً 
رهیافتتطبیقیاستکهباروشپسینیبهطبقهبندی

دستمیدهد .دوم ،


ایازعلومبه
ضابطهایوتوصیه

میکندو شناختی 

فارابیاست.سوم ،رهیافت
دهد.نمونهایازاینکاراحصاءالعلوم 


دستمی

یتوصیفیبه
نحوخاصمیپردازدوشناخت


تمامیعلومبه
تاریخی است که ناظر به مقام تحقق علوم است .این رهیافت به گزارش تاریخی آرای دانشمندان در علوم خاص میپردازد.
ایازاینعلمشناسیاست.چهارم،رهیافتموردپژوهانهاست.اینرهیافتهمانرئوسثمانیهاستکهدر


الندیمنمونه
الفهرست 
ابن
آغازهرعلمخاصبدانپرداختهمیشود .پنجم ،رهیافتاخالقیاستکهدر آناحكامعملیِمعطوفبهعلم،موردتوجهقرار

میگیرد(مفتونی،1333،ص .)46-27
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نامیم،علمعالوهبرسطحکنونی ،واجدسطوحپیشین


ساختارمی
اینسطحکهآنرا«سطحتألیفیِ» 
ازینرو،ساختارتألیفیهرعلمبرهانی،دارایهرچهارسطحساختاراست.بدینترتیب،در
نیزهست؛ 
سینابررسیمیکنیم ،سپس


شناسیابن

درعلم
ادامه ،نخستسطوحگوناگونساختارعلومبرهانیرا 
،درهمهسطوحمیپردازیمودرنهایت،

بهعنوانعلمیبرهانی
بهتوصیفتحلیلیساختارالهیاتشفا ،
بهتبیینمعرفتیساختارآنخواهیمپرداخت .


پیشینه مسئله
میتواناشارهکرد.ویدر
مقالهایازآموسبرتوالچی 
دربارهپیشینهمسئلهمحوریجستارحاضر،به 
این مقاله ،به بررسی ساختار شفا پرداخته است که در آن ،نخست گزارشی از ساختار متافیزیک
ابنسینامقایسهنموده
ابنسینادرالهیاتشفاارائهکردهوسپسساختارآنرابادیگرآثارمتافیزیكی 

ابنسینا گسترش
است .ویهمچنین ،اینمسئلهتاریخیراکهچگونهساختارمتافیزیکازارسطوتا 
یافته،دنبالکردهاست( .)Bertolacci, 2002, P.1-69
مشخصمیکنیمکهبرتوالچیساختار

پیشگفتهدربارهسطوحساختار،اینک
دستهبندی 
براساس 
فصلدومازمقاله
فقرهایازالهیاتشفا( 
رادرچهسطحیبررسیکردهاست.ویدرآغازمقالهخود ،
سرهمربوطبهاقساموبخشهایمتافیزیکاست .اودرادامه ،ساختار


کندکهیک

رانقلمی
اول)
بخشیمتافیزیکراکهابنسیناآنرادرارتباطبااحوالموضوعمتافیزیک ،یعنیموجودبما هو


سه
کهابنسینا

نامیازنامهایمتافیزیکرا

است،گزارشمیکند وبرایهربخش ،

موجود ،ذکرکرده 
کاربردهاست،مطابقجدولزیرقرارمیدهد :

آنها 
رابه
درآثارخود 


بخشهایمتافیزیک( )Ibid, P.5-9
جدول1ـ 
بخش1

خداشناسییاعلمالهی

بخش 2

علمکلی 

بخش 3

علمکلی/فلسفهاولی 

1ـعللقصوایموجوداتمعلول؛ 
2ـمبدأاولموجودات .
عوارضخاصهموجودبماهوموجود 
مبادیعلومجزئی/انواعموجودبماهوموجود 

عوارضذاتیموجود
بماهوموجود 


ازنگاهابنسینا،نامهایفلسفهاولی،حكمت،علمالهیوعلمکلی،همگیمسمّایواحدیدارندوبر
فصل
کلِمتافیزیکاطالقمیشوند.اماایننامهاگاهیبربخشهایمتافیزیکنیزاطالقشدهاند.اودر 
اول ازمقاله اولشفا ،وظیفه فلسفه اولیرااثباتمبادیعلومجزئیدانستهاست .حكمتوعلمالهیبا
سبباول وعللقصوایموجوداتِ معلولسروکاردارند .برایبخشدوم(عوارضخاصهموجودبماهو
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هایمتافیزیکنامهایخاصدارند.درمبدأ و

ابنسینا،بخش
موجود)،نامیذکرنشده است.دردیگرآثار 
بخشهایدوموسوم« ،علمکلی» و
معاد،بخشاول«،الهیات»نامیدهشدهاست.درحكمهالمشرقیین ،
بخش اول« ،علم الهی» نامیده شده است .برتوالچی بر اساس این نامگذاریها ،بخش اول را
«خداشناسی»یا«علمالهی»وبخشدومرا«علمکلیِعوارضوجود»نامیدهاستوبخشسومرابادو
نامخواندهاست:یكی،علمکلیِانواعوجود،ودیگری،فلسفهاولی( .)Bertolacci, 2002, P.5-9
نكته مهم این است که برتوالچی ساختار الهیات را مطابق دستهبندی جستار حاضر از سطوح
مطالعهای

مختلفساختار ،فقط درسطح«اقسام» مورد مطالعهقرارداده است.بنابراین،برایانجام
عالوهبراینكههمه سطوحساختارالهیاترا
قتر وعمیقتر وباشمولیبیشتر،درجستارحاضر  ،
دقی 
بیینمعرفتیآننیزمیپردازیم .

بررسیمیکنیم،بهت



سطوح مختلف ساختار علوم برهانی در علمشناسی ابنسینا
چنانکه گذشت ،سطوحِ ساختار علم را به چهار سطحِ قضایا ،حدود ،اقسام ،و مقاالت و فصول

تصویرواضحتریازچیستیوچرایی

دستهبندیکرد.توضیحبیشترهریکازاینسطوح ،
میتوان 

دستمیدهد .

چنینساختاریرابه


1ـ سطح قضیه
آنها شامل سه مؤلفه است:
در این سطح که اجزاءِ ساختار علوم برهانی ،قضایا هستند ،ساختار  
مبادی1؛ موضوعات2؛ و مسائل .3در این سطح ،اجزاءِ ساختار علوم برهانی ،دو دسته از قضایا ،یعنی
خودبینیازازبرهان 

ازمبادیاستنتاجمیشوند.مبادی،

مبادیومسائل،هستند.مسائلباروشبرهان،

شوند.مبادیتصوریتعاریفحدودومفاهیمبهکاررفتهدرقضایایعلمهستندکه


دستهتصوریوتصدیقیتقسیممی
1ـمبادیبهدو
آنهابرهانی
ابنسینا1444،هـب،ج،3ص.)43مبادیتصدیقیمقدماتی(قضایایی)هستندکهیکعلمبراساس 
درآغازعلموضعمیشوند( 

اثباتبرخیازاینمقدماتدرعلم،بهدلیلوضوحآنهاست؛یعنیبدیهیهستندو

شودوخوددرآنعلممبرهننمیشوند .
عدم


می
اثباتبعضیدیگرنیز،بهدلیلآناستکهشأنشانفراتر

مینامند.عدم
احتیاجیبهاثباتندارند.ایندستهازمبادیرا«اصولمتعارف» 
باتدراینعلماستودرعلمىبرترازاینعلماثباتمىشوندوتعداداندکیازاینمقدمات،بهعلتآنكهشأنیفروترازاثباتدر

ازاث
مینامند(همان،ص .)111
اصولموضوعه» 

اینعلمدارند،درعلمىفروترازاینعلماثباتمىشوند.ایندودستهاخیررا«

(همانجا) .
هابحثمىکند 

رىهستندکهعلمازاحوالمنسوببهآنهاوازعوارضذاتىآن

2ـموضوعاتعلوم،امو
قضایایىهستندکهمحموالتآنهابراىموضوععلم،یابراىانواعآن ،یابراىعوارضآن،عوارضىذاتى است.

3ـمسائلْ 
(همانجا).
مسائلدرعلم،موردشکهستندواینشکبایددرعلم،موردبحثقراربگیردومرتفعشود 
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هستند.اینبینیازییابالذاتاست؛یعنیآنهادرهیچعلمیمبرهننمیشوند،بلكهبالذاتبدیهیهستندو
باروشیقینیِدیگریغیرازبرهان،حاصلمیشوند ،یااینكهفقطدرعلمِموردنظر ،نیازبهبرهانندارند،
مبرهنمیشوند.بهطور خالصه،علومدراینسطح،مجموعهایمتناهیاز

بلكهدرعلمیباالتریاپایینتر،
مبتنیاند .
قضایاهستندکهبدوندرکاربودندوروتسلسلی،بهروشبرهانیبریكدیگر 
ساختارعالوهبراجزاء،مؤلفه دیگرینیزداردکههمانترتیبحاکمبراجزاءاست .ازآنجاکه در

اینسطح ،اجزاء ،یعنیقضایا ،بهروشبرهانیبرهممبتنیهستند ،ترتیب اینقضایا ،ترتیبی است
پستتر
که قیاسبرهانیمقتضی آناست.درقیاس،نتیجههموارهازحیثکمّیت ،کیفیتویقین  ،
ینرو،سیرقیاسازمقدماتبهنتیجه،سیریازکلیبهجزئی،ازایجابی
واز 
(اخس)ازمقدماتاست 
بهسلبی ،وازیقینیبهکمتریقینیاست.بدینترتیب،اگرنظامیقیاسیاز قضایاداشتهباشیم،
تربهسویقضایایی است کهکمتر
یقینی 
ایجابیترو  

ترتیبقضایادرآننظام،ازقضایایکلیتر،
کلی،ایجابیویقینیهستند .
مجموعهای از قواعد

بهطور کلی ،ساختار هر نظام علمی که در آن اثبات مسائل از طریق 

بینیازاز
آنها درآنعلم  ،
استنتاجیوبااستفادهازچندمفهوماولیهوچنداصل (قضیه) کهصدق 
علمشناسی
اثبات است،صورتگیرد ،ازنظام«اصل موضوعی» 1برخوردار است .بنابراین،براساس  
ابنسینا،ساختارقضایایعلومبرهانی،اصلموضوعیاست .


۲ـ سطح حدود
تجزیهپذیرهستند،درایـنسـطح،بـامجموعـهایاز
ازآنجاکهقضایابهدوحدموضوعومحمول 
حدودشاملموضوعاتومحموالت،2بهعنواناجزاءساختارحدیعلم،سروکارداریم .
ابنسینادربرهانشفا،موضوعاتومحموالتمبادیخاصهومسائلعلمراازحیثنسبتیکه
ابنسینا1444،هـب،ج،3ص114ـ .)144اینحدودرادرقالب 
باموضوععلمدارند،استقصاکردهاست( 

توضیحآنكهقدماساختمانقضایایهرعلمرابرنظامونسقخاصیبنامینهادند.آنها معتقدبودندکهساختمانیکعلم

1ـ 
لنظامسازیقیاسی،نظاماصل موضوعیبودکهدر

جامعوکامل،بایدبهصورتنظامیقیاسیباشد.ازمنظرآنان،الگویایدئا

هندسه اقلیدسی و مبحث اجسام ساکن (استاتیک) ارشمیدس تحقق یافته بود .این نظامها که شامل اصولموضوعه /متعارفه،
گونهایتنسیقشدهبودندکهقضایابهروشقیاسیازاصولموضوعهکهصحتآنها مفروضگرفته
تعاریفوقضایابودند،به 
شدهبود،استنتاجمیشدند(الزی،1377،ص.)23

ـدرمسائلعلم،شرطمحموالتآناستکهازعوارضذاتیموضوعاتباشندوهمچنینبایددرنهایت ،عرضذاتیِ موضوع

2
شودکهیادرتعریفموضوعاخذشود،یاموضوعیایكیازمقوماتموضوع ،مثل


علمباشند.عرضذاتیبهمحمولیگفتهمی
جنسموضوعیافصلموضوعیامعروضجنسموضوع،درتعریفمحمولاخذگردد(ابنسینا1444،هـب،ج،3ص121ـ.)124
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آنهابحثکنیم :
جدول2معرفیمیکنیمتادرادامهراجعبهساختار 
جدول2ـموضوعاتومحموالتمبادیومسائلعلمازحیثنسبتباموضوععلم 
قضایا
مبادی
خاصه 
مسائل 



محموالت
موضوعات
خودموضوععلم،انواعموضوععلم،اجزاءموضوععلم،عوارض عرضخاصموضوععلم،عرضخاص
جنسموضوععلم 
خاصهموضوععلم 
اعراضذاتىموضوع،اجناساعراض
داخلدر 1ـخودموضوععلم؛ 
موضوع،فصولاعراضموضوع،اعراض
جملهموضوع 2ـانواعموضوععلم .
اعراضموضوعصناعت،عوارضذاتی


علم 
جنسموضوععلم،عوارضذاتیشبیه
جنسموضوععلم 
جنس،انواع،فصول،اعراض،
خارجاز 1ـعوارضذاتیخودموضوع؛ 
اعراضاعراض،اجناساعراض،فصول
موضوععلم  2ـعوارضذاتیانواعموضوععلم؛ 
آنها،عوارض
اعراضوجارىمجراى 
3ـعوارضذاتیِعوارضذاتیموضوععلم؛
4ـعوارضذاتیِانواععوارضذاتیموضوععلم  .ذاتیجنس،عوارضذاتیشبیهجنس 



موضوعات ومحموالتیکهبرایمسائلعلمبرشمردهشد،حاصلتقسیمموضوععلمبهانواعو
اعراضآنوتقسیمهریکازانواعواعراضبهانواعواعراضشان والیآخراست.همهایناقسام
درسهقسمموضوععلم،انواعوعوارضذاتیآن،خالصهمیشود .1
مطابقجدولفوق،بامقسمقراردادنموضوععلموتقسیمآنبهانواعواعراضوتقسیمهریک 
آنهابهانواعواعراضشانوالیآخر،میتوانموضوعاتومحموالتقضایایعلمرابرشمرد .
از 

براقسامابنسیناذکرکردهاست.اینسهقسمعبارتاند از:انواعِانواع؛


،سهقسمافزون
ـفارابی برایاقسامموضوعاتمسائلعلم

1
امااینكهچراابنسینااینسهقسمرانیاورده

انواعِانواعِعوارض؛واعراضذاتیبرایانواعِانواعِموضوععلم(فارابی1446،هـ،ج،1ص.)346
است،بهنظرمیرسدبدینعلتباشدکهانواعانواعیکماهیت(یایکمفهوم) ،همانندنوعآناستوباگفتننوع ،ازگفتننوعِنوع

نیازشدوهمینطوردرمورددوقسمدیگر.شیخدرشفا


ازذکرنوعنوعآنبی
نیازمیشویم.پسمیتوانباگفتننوعموضوععلم،


بی
واقسامششگانه

کاربرده 

کارنبسته است؛ امادرنجات ،آنرادرمورداعراضذاتینیزبه

چنینقاعدهایرادرموردعوارضذاتیبه

شفارابهسهقسم(موضوععلم،انواعوعوارضذاتیآن)تقلیلدادهاست.بااینتفاوت،درنجاتدوقسمجدیدنیزبهآنافزودهاست
آمدهونهفارابیآنهاراذکرکردهاست.ایندوقسمعبارتانداز1:ـترکیبموضوععلمبایکعرضذاتی؛2ـترکیب

کهنهدرشفا
نظرمیرسدایندوقسمهمزائدباشندوباگفتنعرضذاتی،از

(ابنسینا1441،هـ،ص131ـ  .)134
به
نوعموضوععلمبایکعرضذاتی 
ایندوقسمهمبینیازباشیم؛زیراعرضذاتیِموضوعیکعلم،اختصاصبهموضوعآندارد؛یعنینهوجودیمستقلازموضوععلم

میتوانددرغیر آنموجودباشد؛ چوندراین صورت ،عرضذاتینخواهدبود.بنابراین،وجودموضوععلمدرعرضذاتی
داردونه  
مضمراستوخواهباآنذکرشودیانشود،تفاوتیندارد؛زیرادرهردوصورت،موضوععلمدرآنحضوردارد .
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برایترسیمساختارحدودعلومبرهانی،اگرازموجودمطلق(موضوععلمکلی)شروعبهتقسیم
سمتعلومجزئیتر


طوربه

برسیموهمین
کنیمتابهموضوعاتعلومجزئی(مانندطبیعیاتوتعلیمیات)
(مانند طب و موسیقی) ادامه دهیم و الی آخر ،آنگاه مشخص میشود که فقط علم کلی یا همان
بهطورمطلقکلیاستوسایرعلومنسبتبهعلمِقبلازخود،جزئیونسبتبهعلمبعد
مابعدالطبیعه ،
آنهانسبیاست.مثالًعلمطب،بدنانسانرا
کلیاند؛بهعبارتبهتر،کلیبودنوجزئیبودنِ 
ازخود ،
طبیعییاتعلیمیاست،بلكهازحیثصحتومرضبررسیمیکند.دراین

نهازآنلحاظکهجسم 
مثال ،علمطبیعینسبتبهعلمطب،کلیاستو خود،نسبتبهعلممابعدالطبیعهجزئیاست؛ یا
هاییدیگرکهابنسینادرفصلهفتمازمقاله


علمتعلیمیومثال
نسبتعلمموسیقیبهعلمطبیعی ،
دومِ فن برهان ذکر کرده ،از همین دست است .بنابراین ،در مقام تعریف ،ساختار هر علم برهانی
شكلیاستکهازیکمفهومگسترشمییابدتابهمفاهیمیبرسدکهخودموضوععلمدیگرباشند.


به
بههمیندلیلمالکتمایزعلومراموضوعاتعلومدانستهاند؛

ابنسینا ،
نظرمیرسدقدماوازجمله  


به
زیرانقطهآغازهرعلمراموضوعخودآنعلمونقطهپایانشراموضوععلمِبعدازآنمعینمیکند.اما
پایانپذیراستوبهعلومیختممیشودکهعلومیبعداز
ازآنجاکهدرمقامتحقق،تقسیمعلومبرهانی 
ازموضوعشانآغازمیشودوگسترشمییابد ،امابهموضوع

آنها 
نیست،ازینرو،ساختارحدی 

آنها 

علمدیگریختمنمیشوند.

بهطور خالصه،ساختارحدیعلومبرهانیمتشكلازمفاهیمیاستکهازیکمفهوممبدأبهنام

موضوععلمآغازمیشودواینمفهومباتقسیمبهزیرشاخههایخودکهاخصازآنهستند،گسترش
مییابدتابهمفاهیمیبرسدکهخود،یامبدأتقسیمدرعلمدیگروبهعبارتیموضوعآنباشند،یادیگر

تقسیمنشدهباشند .
مؤلفه دیگرِ ساختار ،یعنی ترتیب اجزاء ساختار حدی علوم ،بر اساس ترتیبی است که تقسیم
اقتضای آنرادارد.درتقسیم ،هموارهاقساماخصازمقسمهستند.بنابراین،ساختارحدیعلماز
مینامند .
باویژگیهایفوقرا«ساختاردرختی» 

ترتیباعمبهاخصپیرویمیکند.چنینساختاری

۳ـ سطح اقسام
هرعلمیدرسطحاقسام،شاملچندقسمیابخشاست؛یعنیاجزاءساختارعلمدرایـنسـطح،
یدایناقسامچگونهپدیدمیآیند .

یابخشهایآنهستند.حالبایدد

اقسام
ابنسینا در رساله فی أقسام العلوم العقلیه ،به بیان اقسام یا بخشهای علوم پرداخته است و

کهدرایناقسامبحثمیشوند ،برشمرده است .وی دراینرساله ،موضوعاتمسائل

موضوعاتیرا
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ابنسینا،1324 ،
اصلی علم الهی را به پنج دسته و مسائل فرعی را به دو دسته تقسیم کرده است ( 

بردستهبندیموضوعاتمسائلعلم

اساستقسیمعلومبهاقسامیابخشها ،مبتنی

ص141ـ .)114
است که در آن موضوعاتمسائل علم در طبقاتی کلی دستهبندی میشوند و ترتیب این دستهها
بردیگردستههامقدماست؛

تروعامتری باشد ،


ایکهشاملحدودکلی
گونهایاستکههر  
دسته
به 

آنها ازاعمبهاخصاست .دراینجابرخالفساختارحدیکهساختاریدرختیدارد،
یعنیترتیب 
یکازدستههاازیكدیگر


کههر
چیدماناقسامبهصورتلیستی استو ساختاری خطیدارند؛ چرا
مستقلاندوزیرشاخهیكدیگرنیستند .



۴ـ ساختار تألیفی
تبویبوفصلبندیعلوم

دراینسطح،اجزاءعلوم،مقاالتوفصولوابوابآنهستند.درزمینه
ابنسینادرمقدمهباببرهان،
مطلبینمیتوانیافت .

ومالکهایآن،جزدرمقدمهآثارعلمیِقدما،
مالکهای
مباحثیداردکهمیتوانبراساس آن ،برخی 

آنها 
درباره ترتیبمطالبوتقدموتأخر 
تبویبوفصلبندیعلومرادریافت .برخیازاینمالکها ،تقدمِ فن بسایطبرمرکبات،اولویت اهم

بر غیر آن ،تقدم امر عام بر خاص ،تقدم سودمند بر غیرسودمند و ...هستند (همو1444 ،هـ ب ،ج،3
مالکهای فوق چیده شوند،
ص .)24-22اگر ابواب و فصول یک تألیف علمی بر اساس هریک از  
ترتیبیلیستیخواهندداشت.برایناساس،علومدراینسطحنیزساختارخطیدارند.اجزاءوترتیب
درجدولزیردستهبندیشدهاست :

بهطورخالصه
سطوحمختلفساختار ،

شناسیابنسینا


سطوحتجزیهعلومبرهانیدرعلم
دستهبندی
جدول3ـ 
سطح تجزیه
قضیهای 
سطحاول :
سطحدوم:حدی 
سطحسوم:قسمی 
سطحچهارم:تألیفی 

اجزاء
قضایا(مبادی،مسائل) 
حدود(موضوع،موضوعات،
محموالت) 
اقسام 
مقاالتوفصول 

ترتیب اجزاء
قیاسی 
براساستقسیم 

ساختار
اصلموضوعی 

درختی 

طبقهبندی 
براساس 
مالکهایگوناگون 


خطی 
خطی 

ساختار الهیات شفا
سینابهدستآمد،


شناسیابن
اکنونبراساسنتایجیکهازبررسیسطوحساختارعلومبرهانیدر 
علم
میپردازیم .
بهتوصیفساختارالهیاتشفا 
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1ـ ساختار الهیات شفا برحسب قضایا
الهیاتشفادرسطحقضایا،داراینظاماصلموضوعیاستکهدراینجاارائهاینساختاربـهنحـو
منقحمقدورنیست.درادامه،درجداولمربوطبههرمقاله،مبادیراازمسائلتفكیکخواهیمکرد.

۲ـ ساختار حدّی الهیات شفا
گفتیمکهباتقسیمموضوعیکعلمبهانواعوعوارضخاصهآنوادامهتقسیمتا وقتیکهبه
،میتوانساختارحدیآنراترسیمکرد.
موضوععلمدیگریابهمفاهیمیبرسیمکهدیگرتقسیمنشود 
ممكنوواجب،واحدوکثیر،قوه وفعل ،و کلیوجزئی ،حاصلتقسیم

هریکازتقسیماتدوگانه 
موضوع متافیزیک ،یعنی موجود بما هو موجود به عوارض خاصه آن است و تقسیم آن به جوهر و
غیرماهویاست ،نمیتوان
اعراض ،تقسیمبهانواعاست.دراینجاچونموجودبما هوموجود ،مفهومی  
آنرابهطورحقیقی بهانواعوعوارضخاصهتقسیمکرد،بلكه بهتعبیرابنسینا ،آنها «کاالنواعو
ابنسینا1444،هـالف،ج،1ص.)13درادامه،درجداولمربوطبههرمقاله،حدود
کاألعراضِ»خاصههستند( 
مسائلرامشخصخواهیمکرد .

۳ـ ساختار الهیات شفا برحسب اقسام
گفتیمکهاقساموبخشهاییکعلمرابادستهبندیحدودمسائلآنتعیینمیکنند.ابـنسـینادر
شفا،مابعدالطبیعهرابهسهبخشتقسیممیکند:بخـشاولالهیـات،بـهاسـبابقصـویوسـبباول
موجوداتمعلولازحیثموجودِمعلولبودنشانونهازحیثیکهفقطمتحـرکیـافقـطدارایکمّیـت
،اختصاصمییابد؛بخشدومالهیات،مختصبهعـوارضموجـوداسـت؛وبخـشسـومشـامل

باشند
تریقرارمیگیردکههمـانموضـوع


تحتعنوانکلی
مبادیعلومجزئیاست.هریکازاینبخشها،
ابنسیناچگونگیارتباطهریکازاینبخـشهـا
الهیاتاست؛یعنیعوارضذاتیموجودبماهوموجود .
راباموضوععلمالهیاتبیانمیکند .

ارتباطبخشدومکهمختصبهعوارضموجـوداسـت،فـینفسـهواضـحاسـت؛چراکـهمنظـوراز
عوارض،همانعوارضذاتیاست.امادوبخشدیگر،نیازبهتوضیحدارند.بحثازمبادیعلومجزئی،
یعنیبخشسوم،بحثازعوارضذاتیهموجودبماهوموجوداست؛زیراموضـوعاتعلـومجزئـیکـه
صهاییبـهموضـوعمابعدالطبیعـهپدیـدمـیآینـد.ایـن
موجوداتخاصهستند،بااضافهکردنمخصّ 
موجوداتخاص،هماننداقساموانواعیبرایموجودبماهوموجودهسـتند(ابـنسـینا1444،هــالـف،ج،1
ص14ـ.)11علتومعلولنیزازلواحقیهستندکهبهموجودبماهوموجودالحـقمـیشـوند.بنـابراین،
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ابنسینا1444،هــالـف،ج،1ص.)217درجـدول
بخشاولنیزازعوارضذاتیموجودبماهوموجوداست( 
،ارائهمیشود :

زیر،اقسامعلمالهیاتکهدرمقدمهشفاآمدهاست
جدول ۴ـ اقسام الهیات برحسب مقدمه شفا
اقسام

نسبت با موضوع الهیات

حدود

(بخشها)

1
2
3

لواحقموجودبماهوموجود 
عوارضخاصهموجودبماهوموجود 
انواعواقسامموجودبماهوموجود 

اسبابقصویوسبباولموجوداتمعلول 
عوارضموجودبماهوموجود 
مبادیعلومجزئی 

درجدولفوق،بههرقسمعددیاختصاصدادهایم.درادامه،درجداولمربوطبهمقـاالتشـفا،
اقسامراباایناعدادمشخصخواهیمکرد .

۴ـ ساختار مقاالت و فصول الهیات شفا
ابنسینادرمقدمهالهیاتشفا،فهرستیازمباحثومسائلیکهقصددارددرالهیـاتشـفابـهآنهـا

بپردازد،آوردهاست.نراقیدرشرحیکهبرالهیاتشفانگاشته،اینفصلازشفارایكیازرئوسثمانیـه
ابنسینافهرستمباحثرابدونذکرمقالـهآنآوردهاسـت.
میگویند .
دانستهاستکهبهآن«قسمت» 
نراقیاینفهرسترابراساسمقاالتشفامرتـبکـردهاسـت.بـراسـاسشـرحنراقـی،درفهرسـت
ابنسینا،ترتیبمقاالتدرمواردیرعایتنشدهاست،یاگـاهیدرآنتكـراروجـوددارد(نراقـی،1364،
ص.)314-231ابنسینادرتألیف،چندانبهاینفهرستوفادارنبودهوگـاهیازآنعـدولکـردهاسـت
(مصباحیزدی،1331،ج،1ص.)211بدینترتیب،دراینجستاربرایارائهساختارتألیفیالهیـاتشـفا،ایـن
استخراجمیکنیم .

فهرسترامبناقرارنمیدهیم،بلكهساختارآنراازمتنشفا



مقالهاول :
جدول1ـساختارتألیفیمقالهاولالهیاتشفا
مقاالت و فصول
مقالهاول  فصلاول 
فصلدوم 

فصلسوم 

فصلچهارم 

فصلپنجم 


حدود
موضوععلممابعدالطبیعه 
"
منفعت،مرتبهواسمعلممابعدالطبیعه 
آنها 
مباحثوترتیب 
آنها 
موجود،شیءواقساماول 
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اقسام
-

قضایا
مبادی 
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فصلششم 
فصلهفتم 
فصلهشتم 

الوجود،ممكنالوجود 

واجب
وحدتواجبالوجود 
ولاألقاویل 
حق،وصدق،ا 

2
2
-

مسائل 
"
مبادی 

مقالهدوم :
جدول4ـساختارتألیفیمقالهدومالهیاتشفا
مقاالت و فصول
مقالهدوم  فصلاول 
فصلدوم 

فصلسوم 


فصلچهارم 




حدود
جوهرواقسامآن 
جوهرجسمانیواجزاءآن 
مادهوصورت 
مادهوصورت 

اقسام
3
3
3
3

قضایا
مسائل 
"
"
"

مقالهسوم :
جدول7ـساختارتألیفیمقالهسومالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 
مقالهسوم 
فصلدوم 

فصلسوم 

فصلچهارم 


فصلپنجم 

فصلششم 


فصلهفتم 

فصلهشتم 

فصلنهم 

فصلدهم 



حدود
مقوالتنهگانهعرضی 

واحد 
واحدوکثیروعدد 
مقادیر 
عدد 
تقابلواحدوکثیر 
کیفیات 
علم 
کمّیاتدرکیفیات 
مضاف 

اقسام
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3

قضایا
مسائل 
"
"
"
"
"
"
"
"
"



مقالهچهارم :
جدول6ـساختارتألیفیمقالهچهارمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
مقالهچهارم  فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 





حدود
متقدمومتأخر،حدوث 
قوهوفعلوقدرتوعجزواثباتماده 
تام،ناقص،فوقتمام،کل،جمیع 

اقسام
2
2
2

قضایا
مسائل 
"
"
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مقالهپنجم :
جدول3ـساختارتألیفیمقالهپنجمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 

فصلچهارم 
مقالهپنجم 
فصلپنجم 


فصلششم 

فصلهفتم 

فصلهشتم 

فصلنهم 


حدود
امورعامه 
طبایعکلی،کلوجزء،کلیوجزئی 
فصلبینجنسوماده 
جنس 
نوع 
فصل 
مناسبتحدومحدود 
حد 
مناسبتحدواجزاءآن 

قضایا
مسائل 
"
"
"
"
"
"
"
"

اقسام
2
2
3
3
3
3
3
3
3



مقالهششم :
جدول14ـساختارتألیفیمقالهششمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 

مقاله
ششم 
فصلچهارم 


فصلپنجم 


حدود
آنها 
اقسامعللواحوال 
معیتعلتومعلول،علتفاعلی 
مناسبتبینعللفاعلیومعلوالتشان 
عللعنصریوصوریوغائی 
غایت 

قضایا
مسائل 
"
"

اقسام
1
1
1

"
"

1
1



مقالههفتم :
جدول11ـساختارتألیفیمقالههفتمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
مقالههفتم  فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 

حدود
لواحقوحدت:هویتواقسامآن 
لواحقکثرت:غیریتوخالفواصنافتقابل 
مثلومبادیتعلیمیات 
ابطالقولبهتعلیمیاتومثل 
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اقسام
2
3
3

قضایا
مسائل 
"
"
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مقالههشتم :
جدول12ـساختارتألیفیمقالههشتمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 
مقاله
هشتم 
فصلچهارم 

فصلپنجم 

فصلششم 



فصلهفتم 


حدود
تناهیعللفاعلیوقابلی 
حلشكوک 
تناهیعللغائیوصوریواثباتمبدأاول
بهطورمقید 
مطلقاً،علتاولىمطلقاً،علتاولى 
برایواجبالوجود 

صفاتاولى
توحیدواجبالوجودوجمیعصفاتسلبی 

صفات:تاموفوقتام،خیر،ومفیدکلشیء،
حق،عقلمحض،علم 
نسبتمعقوالتبهواجبالوجود،صفاتبهاء
اعظم،جاللارفعومجدنامتناهی،لذتعقلی 

اقسام
1
1
1

قضایا
مسائل 
"
"

1
1
1

"
"
"

1

"



مقالهنهم :
جدول13ـساختارتألیفیمقالهنهمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 

فصلدوم 

فصلسوم 

مقالهنهم  فصلچهارم 




فصلپنجم 
فصلششم 

فصلهفتم 


حدود
صفتفاعلیبرایمبدأاالول 

محرکقریببرایسماویات 
کیفیتصدورافعالازمبادیعالی،محرکهایمفارق 
ترتیبصدوروجودعقولونفوسسماویواجرام
علویازمبدأاالول 

موجودشدناسطقساتازعللاالوائل 

عنایتومسئلهشردرقضایالهی 
معاد 

اقسام
1
1
1
1

قضایا
مسائل 
"
"
"

1
1
-

"
"
مسائلفرعی 



مقالهدهم :
جدول14ـساختارتألیفیمقالهدهمالهیاتشفا
مقاالت و فصول
فصلاول 
مقالهدهم 
فصلدوم 
فصلسوم 
فصلچهارم 
فصلپنجم 

حدود
مبدأومعاد،الهاماتومنامات،دعاهایمستجاب،
عقوباتسماوی،احوالنبوت،احكامنجوم 
نبوت،معاد 
عبادات 
عقدمدینهوعقدبیتوسنتهایکلی 
خلیفهوامام،سیاسات،معامالتواخالق 

اقسام
1

قضایا
مسائلفرعی 

-

"
"
-
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۵ـ عوامل معرفتی تأثیرگذار بر ساختار الهیاتشفا
دستهبندیوتوصیفیکهازسطوحساختارالهیاتشفا ارائهشد،اکنونبهمسئله چرایی و
پساز  
هایمتعددیمیتوانارائهکرد؛

میپردازیم .درپاسخبهچرایییکپدیده ،تبی 
ین
تبییناینساختار  
گوناگوناند.دراینمقالهقصدنداریم ساختارالهیاتشفا رااز

زیرا عللوعواملمؤثر دریکپدیده ،
تمامجنبههایآنتبیینکنیم ،بلكهآن رادرپرتوِ عللمعرفتیآنتبیینخواهیمکرد.بهعبارت

شناختیوروششناختیراکه


شناختی،هستی

شاملمواضعمعرفت
مبانیمعرفتیابنسینا

بهتر،برخی
دستمیدهیم .

آفرینشاینساختارمدخلیتداشتهاند ،
به

در
مواضعمتعددمعرفتشناختی ،بهآن

میپردازیم .البته ،ازمیان
معرفتشناختی  

نخستبهمواضع
بهدنبالتبیینساختارعلمالهیات در
ساختارمعرفتاند؛ زیرا 

میافكنیم کهدرباره 
دستهمواضعینظر 
مدرعلمشناسیتناظروجود

معرفتشناسیوساختارعل

هستیموبهنوعیبینساختارمعرفتدر

شفا
دارد .
مبناگرایی یكی ازمواضعمعرفتشناختی استکهبا ساختارتوجیهمعرفتسروکاردارد .براساس
تعریفمشهورِ معرفتبه«باورصادقموجه» ،یكیازشروطمعرفتبودنِ باورهایما ،موجهبودن
قابلاستنتاجباشند.درواقع ،برخی از باورهایما ،مبناوپایهای
آنهاست؛ یعنیبایداز باورهایدیگر 

برایتوجیهباورهای دیگرمانهستند.چنینواقعیتی کهبرخیباورهامبنایتوجیهباورهایدیگر
پیشمیکشدکهآیاباورهاییوجوددارندکهمبنایتوجیههمهباورهای

قرارمیگیرند،اینمسئلهرا

ما باشند .مبناگرایی یكی از مواضعی است که در پاسخ به این مسئله اتخاذ میشود .بر اساس
مبناگرایی،وجودباورهاییمبناییوپایهضروریاست.دلیلمبناگرایانبرایضرورتوجودباورهای
مبنایی،به»استداللتسلسل»شهرتدارد.براساسایناستدالل،اگرباورهایمبناییوجودنداشته
باشند،آنگاهتوجیهباورهاحدیقفینداردوماباسلسلهاینامتناهیازباورهاینیازمندِاستنتاجروبهرو
بیمبناو
آنها  
یماننمیرسیمودرنتیجه  ،

میشویم.بر این اساس ،ماهرگزبهتوجیهیبرایباورها

،مبناگرایاندوراهبرایتوجیهباورهاارائهمیدهند :اول ،طریقاستنتاجی و

ینرو
ناموجههستند.ازا 
استنتاجی.بدیننحوکهبرخیباورهایما ،ازطریقاستنتاجموجهمیشوند وبرخی

دیگر ،طریق  
غیر
،پیشترموجهشدهاند
غیراستنتاجیوبراساستجربهحسی 
بهشیوهای 
دیگرکهباورهایمبناهستند ،
(همیلتون،1366،ص47ـ .)71
بهطور
ابنسینا در برخی آثار خود ،برای اثبات باورهای پایه یا به تعبیر وی «مبادی برهان» ( 

میگوید
ابنسینا 
اختصارذکرمیکنیم .


یکموردرابه
مطلق)،بهچنداستداللتمسکجستهاستکه
تصدیقیمانبایدبابرهاناثباتشوند؛زیرادراینصورتمابرای

مانبایدبپنداریمکههمهمعلومات
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باطلاند.بدینصورت کهاگر
اثباتمعلوماتخودناچاریم بهتسلسلیادورمتوسلشویمکههردو  
فرضشود همهمعلوماتماباید بابرهاناثباتشوند،آنگاهازآنجاکهبرهانمقدماتیدارد کهبایداز
غیرالنهایه،با
برایاثباتنیازبهبرهاندارندوهمینطورالی 

نتیجهآناعرفباشندوآنمقدماتنیز
سلسلهای نامتناهی از براهین مواجه میشویم .برخی افراد برای فرار از این تسلسل ،قائل به دور
شدهاندکهآنهممانندتسلسلباطلاست.بنابراین،چنیننیستکههمهمعلوماتمابایدبابرهان

بایدبهعنوانمبادی

اثباتشوند،بلكهبرخیازمعلوماتمابابرهاناثباتمیشوندوبرخیدیگر ،

ابنسینا1444،هـب،ج،3ص .)124-117
وبینیازازبرهانباشند( 
براهین،بالذاتبیّن 
ابنسینا درحیطهتصوراتنیز ،همانندتصدیقاتمبناگراستوبهبرخیمفاهیم وتصوراتپایه

اینكهابنسینامعلومات تصوریوتصدیقی را به

نیازازتعریفاند.

قائلاستکهبالذاتبدیهی وبی
دستهبندیکردهاست،شاهدیبرمبناگراییاودرهردودسته
بدیهی(یاضروری)وکسبی(یانظری) 
معلوماتاست .
علمشناسیابنسینا تأثیر
معرفتشناختیچگونهبرساختارعلمدر حیطه 

حالبایددیدمبناگرایی 
درساختارقضیهای

میتواندریافت.
گذاشته است و اینتأثیر رابرچهسطوحیازساختارعلمالهیات  
علومکهدارایساختاراصلموضوعیاست،قضایایعلمبهدودستهمبادی(شاملاصولموضوعهو
ازروشبرهاناستفادهمیشودو

اصولمتعارف)ومسائلتقسیممیشوند.برایاثباتمسائلیکعلم،

برهان بر مقدماتی از جنس قضیه استوار است .در این حوزه نیز ،نباید پنداشت که همه قضایای
آنها
میشوند؛ زیرااگرمقدماتی کهیکمسئله ازطریق  
استفادهشدهدریکعلم ،درآنعلممبرهن 
باشندوهمانگونه ،مقدماتآنمسائل نیزدرآنعلم،

مبرهن میشود،خودنیزدرآنعلم،مسئله 
بهتسلسلمیانجامد.

باشندوهمینطورالیآخر،آنگاه سیرابتنای مسائلِ یکعلمبریكدیگر ،

مسئله 
همچنین ،سیرابتنایمسائلبریكدیگرنبایدبهگونهایباشدکهبهدوربینجامد؛ زیراالزممیشودیک
وسیلهخودشمبرهنشدهاند .بنابراین،ضروریاست مسائلیک

مسئله برمقدماتیمبرهنشودکهبه
بینیازازبرهانباشند .
علمدرنهایت،بهمبادیومقدماتیختمشوندکهدرآنعلم ،
برخالفحوزهمعرفتشناسی ،لزومیندارد مبادیصرفاً بدیهیبالذاتومطلقاً

درحوزهعلمشناسی 
بینیازازبرهانباشند ودرعلمیباالتریا
بینیازازبرهانباشند،بلكهممكن استدرآنعلمخاص  ،

درحیطهمعرفتشناسی ،مطلقوفراسیستمی

میتوانگفتمبناگرایی 
ترمبرهنشوند .بنابراین  ،

پای 
ین
(بدون وابستگی به نظام /سیستم یک علم خاص) است ،اما در حیطه علمشناسی ،نسبی و
بهعنوان
درونسیستمی (وابستهبهنظام /سیستمیکعلمخاص) است؛ یعنیآنچهدرنظامیکعلم 
جزءمسائلوازاینرو،محتاجبرهانباشد.

قلمدادمیشود،ممكناستدرنظامعلمدیگر،

اصلموضوع
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وبینیازاز برهان
همچنین ،مسئلهای درنظامیکعلمممكناستدرنظامعلمدیگراصل موضوع  
باشد .
موضوعخودنمیپردازندواثباتآنبرعهده

هریکازعلومچون بهتبیینماهیتواثبات وجود 
آنهاست ،سلسله علومنیزبایدبهعلمیختمشودکهبرایاثباتموضوعخودنیازمند
علمیباالتراز 
بلكهموضوعآنبینیازاز تعریفو اثباتباشد .مابعدالطبیعهیاعلماولیدرمیان

علمیباالترنباشد ،
نهتنهادرمورد
مصباحیزدی،1331،ج،1ص124ـ.)121برایناساس،مبناگرایی 
علوم،چنینجایگاهیدارد( 
قضایایداخلدرعلوم،بلكهدرموردحیثمجموعیعلومنیزمطرحاست .
مبناگرایی که در معرفتشناسی برای توجیه /اثبات (وجود علمی و ذهنی) معلومات بدان توسل
زههستیشناسی ،موجوداتبرایثبوت (وجودعینیو

میشود،خودریشهدرهستیشناسیدارد.درحو

باشدوبینیازازموجودیدیگرباشد .اینمسئله بر

خارجی)نیازبهموجودیدارندکهبالذاتموجود
ازهستیبهعملآمدهاست،صورگوناگونیدارد.براساس

اساستقسیماتمختلفیکهدرالهیاتشفا
واجبوممكن،سلسلهممكناتبایدبهواجبالوجود بالذاتبرسد،یابراساس تقسیم

تقسیموجودبه
معالیلبایدبهعلتالعللبرسد،یابراساستقسیموجودبهواحدوکثیر،

وجودبهعلتومعلول،سلسله
میگردد.بدینترتیب ،میتوانیكیازعواملمعرفتیدرتكوینساختار
سلسلهکثراتبهامرواحدبر 

شناسیوهستیشناسیدانست .

ابنسینادردوحیطهمعرفت
اصلموضوعیقضایایعلمرامبناگرایی 
ذاتگرایی استکهبراساس آناشیاءدارایذاتهستندوبینصفاتذاتیو
عاملمعرفتیدیگر  ،
ذاتگرایی سنتیمتفاوتاست.
ذاتگرایی معاصربا 
غیرذاتییاعرضیاشیاءتفاوتوجوددارد .کارکرد  
بهدلیلنظریهجهتشیء()de reاست؛امادرنظریهسنتیکهریشه
ذاتگراییدردورهکنونی ،
التزامبه 
درارسطودارد،برتمایزبینچیستیوچگونگیشیءتمرکزشدهاست( .)Loux, 1999, P.281-282
ضروریمیداندوهماز

همازجنبههستیشناختی ،وجودذاترابرایاشیاء

ذاتگرایی ابنسینا ،

جنبه معرفتشناختی برای تمایز اشیاء از یكدیگر و تمایز صفات ذاتی شیء از صفات غیرذاتی آن.
ابنسینادربابکلیاتخمس(ایساغوجی)کهفرفوریوسمبتكرآناست ،محموالتکلی رابهپنج

جنس،فصل،نوع،عرضعاموعرضخاصتقسیممیکند.سهقسمِ جنس،فصلونوع ،ذاتی

قسمِ 
هستندودر جوابچیستیشیءگفتهمیشوندکهدرآننوع ،تمام حقیقتشیءاست ،وجنس و
فصل ،مقومماهیتشیءهستندودرتعریفحدیآناخذمیشوند.ازدوقسمدیگر که درتعریف
حدیمدخلیتندارند،فقطعرضخاصدرنوعدیگرتعریف،یعنیتعریفرسمی،اخذمیشود(حسینی،
ذاتگراییابنسینادرساختارحدیعلم،نقشاساسیدارد.گفتیمکهدرعلومبرهانی،
،1363ص1ـ .)17
ازعوارضذاتیموضوععلمبحثمیشود .عرضذاتی ،محمولیاست کهیادرتعریفموضوعاخذ
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میشود،یاموضوعدرتعریفآن.بنابراین،عرضذاتیشاملجنس،فصل،نوعوعرضخاصمیشود.

ازهمینرو،

اما ازآنجاکهتعریف حدودقضایای علم ،جزءمبادی است ودرآن سراغگرفته نمیشود ،
تعریف واجزاءآنمطلوبعلمنیست .بر ایناساس،عرضذاتیفقط شاملانواعواعراضخاص
چنانکهگذشت،ساختارحدیعلمحاصلتقسیمموضوعبهانواعواعراضخاص
موضوععلممیشود .

آناست .
شناختیای کهدرساختار قضایایعلوم تأثیرگذاراست،منطقپرسش(مطالب)است.

عامل  
روش
ابنسیناارتباط مبادىومسائلرابامطالباصلی(هلبسیط،مایحقیقیه،هلمرکب ،لم ثبوتیولم

اثباتی) بیان کرده است .در هر علم برهانی ،قبل از شروع بحث درباره مسائل علم ،هم باید تصور
صحیحىازموضوععلمداشتهباشیموهمبایدبدانیمکهموضوععلموجوددارد.قسماول،مربوطبه
است.این هردومطلب ،جزء مبادى

مطلب«ما»ی حقیقیه وقسمدوم ،مربوط بهمطلب«هلبسیط»
آنها به ثبوت پارهای از محموالت براى شماری از
علم محسوب مىشوند .اما مسائل علم که در  
موضوعات حكم میشود ،مفاد «هل مرکب» هستند .ازآنجاکه اثبات محموالت براى موضوعات از
طریق حد اوسط و برهان صورت مىگیرد و حد اوسط همان چیزی است که مطلب «لم» در
لتتصدیق(اثبات)راطلبمىکنیم

جستوجویآناستــ درمطلب«لم»،علتوجود(ثبوت) یاع
میکنیم.پسبراهینمورد استفادهدر
ــبراىاثباتمطالب«هلمرکب» ،ازمطلب«لم»استفاده 
ابنسینا1444،هـب،ج،3ص46ـ .)74
مىگردند( 
مسائلعلم،حولمحورمطلب«لم» 

نتیجهگیری
بندیسطوحساختارعلمبهچهارسطحقضیهای،حدی،قسمیوتألیفی ،بهتوصیف

براساس  
دسته
ساختار الهیات شفا پرداخته شد که مطابق آن ،ساختار قضایای علم الهیات دارای ساختاری اصل
موضوعی وحدودآندارایساختاریدرختی ،ودرسطحقسمی وتألیفی ،دارایساختاری خطی
است .در تبیین معرفتی ساختار الهیات نشان داده شد که مبناگرایی عاملی است که از دو حیث
معرفتشناختی و هستیشناختی بر آفرینش ساختار اصل موضوعی قضایای آن مدخلیت دارد.

دوحیثمعرفتشناختیوهستیشناختیبرساختارحدیالهیات تأثیرگذاراستو

ذاتگرایی نیزاز 

اصلموضوعیعلمالهیاتمؤثراست .
منطقپرسشبهعنوانعاملروششناختیدرساختار 
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