وابنرشد

مفهومسازیموضوععلموکارکردآننزدابنسینا
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دکتر نادیا مفتونی
مدرس دانشگاه تهران

چکیده
حکمای مسلمان در علمشناسی فلسفیـ منطقی موضـو علـم را عبـار ا چیـ ی
میدانند که در آن علم ،پیرامون عوارض ذاتی آن بحث میشود .دغدغه حکمـا ا ارائـه
این تعریف انسجامبخشی به مسائل یک علم ،تمـای علـوم ا یکـدیگر ارائـه مالکـی
برای طبقهبندی علوم بوده است .موضو علم معیار تقدم تأخر بالـاا

پیشـی

پسی ا حیث شرافت استحکام نی تلقی شده است .بحـث تعریـف موضـو علـم
نقش آن ریشه در آثار ارسطو دارد ن د فارابی به مرتبهای ا کمال میرسد .امـا ا
توسعه انسجام آن در فلسفه ابنسینا حاصل شده است .ابنرشد بیتوجهی عامدانه
موکدی به دستا ردهای شیخالرئیس نشان میدهد؛ لی ایـن الگـوی علـمشناسـی
سینوی بود که تأثیر خود را بر بسیاری ا دانشمندان مسلمان با د ر یآ رد فلسفی
ـ منطقی رئوس ثمانیه به جا گاارد.

اژگان کلیدی
موضو علم ،تعریف موضو علم ،علمشناسـی ،مفهـومسـا ی ،کـارکرد ،ارسـطو،
فارابی ،ابنسینا ،ابنرشد

1ـ دریافت مقاله87/8/11 :؛ پذیرش نهایی87/9 /02 :
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آیا میتوان از موضوع علم ،صرفنظر از علوم خاص و به صورت کلی تعریـ
واحدی ارائه کرد؟ اگر میتوان ،این تعری
رویآوردی موضوع علم را تعری

چیست؟ حکما در چه موضع و بـا چـه

کردهاند؟ «موضوع» چه کارکردی در سـاخاار

یک علم و چه نقشی در ارتباط علوم با یکدیگر دارد؟
واژه علم در معانی مخال

به کار میرود .در اینجا علم یـا دانـب بـر مجموعـه

آگاهیهای منسجم و هم خانواده که به نحو روشمند اثبات یا اقناع پذیرنـد ،اطـق
میشود .قدما علم و صناعت را به این معنا به کـار مـیبردنـد (قطـ الـدین شـیرازی،

 ،1202ص .)99
منطقدانان مسلمان در علمشناسی فلسفیـ منطقی ،موضوع علم را به طـور کلـی
عبارت از چیزی میدانند که در آن علم پیرامون عوارض ذاتی آن بحث میشـود و
اغل دانشمندان مسلمان در علمشناسی به طریـ روو

ثمانیـه بـه ایـن تعریـ

توجه کردهاند و در تطبی موضوع علوم گوناگون بر الگوی کلی تعریـ

موضـوع

علم وارد چالبهای جدی و بحثهای دامنهداری شدهاند.1
جایگاه و اهمیت موضوع علم در اندیشه حکما مافاوت اسـت .در هـر حـا علـم
بودن یک علم مرهون انسجام مسـائ و انسـجام مسـائ در گـرو عـاملی وحـدت
آفرین است و اغل حکما این عام را موضوع علم میدانند .همچنین موضوع علـم
را مقک طبقهبندی مسائ یک علم و معیار تمایز ،تقدم و تـأخر ،تـداخ و اشـاراک
علوم تلقی کردهاند .از این میان نقب موضوع علم در ساخاار منطقـی مسـائ علـم
نیازمند جسااری دیگر است و سایر مسائ یاد شده در این نوشاار مورد بررسی
قرار میگیرد.
ارسطو و فارابی به عنوان پیشینه بحث ،ابنسـینا بـه سـب اینکـه بـا وضـو ،
تأکید و تفصی ویژه توجه دارد به این مسـائ و اغلـ دانشـمندان مسـلمان را در

1ـ پیرامون رهیافـتهـای دانشـمندان مسـلمان در علـمشناسـی نـک بـه :مفاـونی و فرامـرز قراملکـی،1282 ،
ص .19-29
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این زمینه تحت تأثیر خود قرار داده است ،و ابنرشد به سب موضعگیریهای گاه
صریح و گاه مضمری که در مقاب شیخالرئیس دارد ،دامنه ایـن تحقیـ انـد .روش
این پژوهب مطالعه پسینی و تجربی بـر رویآوردهـای پیشـینی و تحلیلـی حکمـا
است .تابع در اندیشههای ایشـان بـا دو رویآورد مسـاقیم و غیرمسـاقیم پیشـرو
قرار میگیرد .منظور از رویآورد مساقیم تأم در مواضـعی اسـت کـه حکمـا بـه
صــراحت مســألهای را پاســخ گفاــهانــد و مقصــود از رویآورد غیرمســاقیم اخــذ
پاسخهای یک مسأله از طری توجه به سایر دیدگاههای ایشان است.

پیشینه بحث :ارسطو فارابی
تعری

موضوع علم یعنی عبارت « موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عورضضنه رلذرتینه» از

دو سخن ارسطو اخذ شده است .در فص دوم از کااب سوم ماافیزیک ،باـا آمـده:
هر دانب برهانی بر پایه باورهای همگانی و مبادی برهانی به پژوهب در اعـراض
ذاتی یک موضوع میپردازد و تحقی درباره اعراض ذاتـی هـر جـنس وظیفـه یـک
دانب است ) .(Aristotle, 1995, 997 a20-22در تحلیقت ثانی 1آمده اسـت :بـرای هـر
دانب موضوعهایی ویژه فـرض مـیشـود کـه اعـراض ذاتـی آن تحـت مطالعـه و
بررسی قرار میگیرد و مثا آن یکانها در حساب و نقطههـا و خـ هـا در هندسـه
است) .(Ibid, 76 b4-5بنابر این ارسطو برای هر دانـب ،موضـوع یـا موضـوعهـایی
قای است که آن دانب پیرامون اعراض ذاتی آن بحث میکند.
میزان اهمیت موضوع علم نزد ارسطو از کارکردهایی کـه بـرای آن بیـان کـرده
قاب دریافت است .در آغاز فص هفام از کااب یازدهم ماافیزیـک ،کاپـا ،اشـارهای
ضمنی به موضوع علم آمده است :هر دانشـی در جسـاجوی مبـادی و علـتهـایی
برای هر یک از چیزهای شناخانی ماعل به آن دانب است .مانند پزشـکی ،تربیـت
بدنی (ژیمناسایک) و نیز هر یک از دیگر دانبهای مولد و ریاضیات؛ زیرا هـر یـک
از اینها برای خود جنس معینی را طر ریـزی مـیکنـد و بـه آن هـم چـون چیـزی
1-Posterior Analytics
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واقعی میپردازد ) .(Aristotle, 1995, 106 a1-4از ایـن سـخن برمـیآیـد کـه از نظـر
ارسطو هر علمی باید موضـوعی داشـاه باشـد و از تعبیـر جـنس معـین مـیتـوان
ضرورت وحدت موضوع را دریافت .او در کاـاب برهـان تصـریح مـیکنـد« :فقـ
دانشی واحد است که تنها به یـک جـنس بدـردازد ،یعنـی بـه همـه چیزهـایی کـه از
اص های نخساین آن جنس تشکی شده و انواع آن جنس باشد یا تعینهـای ذاتـی
آن انواع باشد» ) .(Ibid, 87 a37-38در این سخن وحـدت علـم منحصـرا بـر وحـدت
موضوع علم اساوار شده است.1
از دیگر سخن وی در ماافیزیک میتوان نقـب دیگـر موضـوع علـم را اسـانباط
کرد« :دانـب طبیعـی بـا چیزهـای مـادی امـا ماحـرک سـر و کـار دارد .برخـی از
شاخههای دانب ریاضـی نیـز بـه چیزهـای نـاماحرک مـیپردازنـد ،امـا چیزهـای
ناماحرکی که احاماال جدا از ماده نیساند ،بلکه در مادهاند .علم نخساین به چیزهای
جدا از ماده و ناماحرک میپردازد») .(Ibid, 1026 a13-17در ایـن عبـارت بـر خـقف
عبارت پیشین که ناظر به وحدت علم بر اسا

وحـدت موضـوع بـود ،بیـانی کلـی

ناظر به نقب موضوع ،وجود ندارد .امـا ارسـطو در مقـام عمـ  ،موضـوع علـم را
مقک تمایز و تقسیم سه دانب طبیعی ،ریاضی و فلسفه اولی قرار داده است .او بر
آن است دانشی که موضوع شریفاری دارد ،نسبت به سایر علوم برتر اسـت .پـس
فلسفه اولی که به مفارقات میپردازد واالتر از طبیعیات و ریاضیات اسـت و علـوم
اسـت برتـر از علـوم عملـی وابسـاه بـه

نظری کـه در جسـاجوی حقیقـت محـ

ضرورتهای زندگی میباشد ) .(Ibid, 981 b15-25در جای دیگر هـم تأکیـد دارد کـه
ارجمندترین دانب باید معطوف به ارجمندترین جنس باشد و بنابر این علوم نظری
بر علوم دیگر و علم الهی بر همه علوم نظـری برتـری دارد ) .(Ibid, 1026 a121-22او
در این دو موضع شرافت علم را با مقک موضوع تبیین کـرده اسـت .همچنـین در
مباحث برهان دانشی را که به مادیات تغییرپذیر نمیپردازد ،دقی تر و پیشینتـر از

1ـ این سخن ارسطو هم چنین معطوف به ساخاار منطقی مسائ یک علم و ارتباط آن با موضـوع علـم اسـت.
برای تفصی مطل نک به :مفاونی ،1280 ،ص.92-17
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دانشی میداند کـه موضـوع آن مادیـات ماغیـر اسـت )(Aristotle, 1995, 87 a33-34؛
یعنی موضوع مقک تقدم علوم از حیث دقت است.
موضوع علم در مجموع آثار ارسطو بـا چهـار نقـب عمـده مقحظـه مـیشـود:
وحدت بخب مسائ علم ،مقک تمایز و طبقهبندی علوم ،معیار تقدم علوم از حیـث
ارجمندی و نیز تقدم از جهت دقت .الباه این نقبها به صورت مسأله مساقلی نـزد
ارسطو مورد بررسی قرار نگرفاهاند و کارکرد تمـایز و تقسـیم علـوم نیـز اساسـا
برداشای از بیان اوست .میتوان وحـدت و تمـایز را کارکردهـای غـایی و تقـدم و
تأخر شرفی و دقی را نقبهای فایدهای موضوع علم به شمار آورد.
فارابی با الهام از ارسطو موضـوع علـم را چنـین تعریـ

مـیکنـد :موضـوعات

صناعت اموریاند که اعراض ذاتی در آنها یافت میشود و سـایر چیزهـای مطـر
در صناعت به نحوی با آنها مرتب است ...و امور مربوط به موضوع صناعت سه
صن

است :آنچه در حد موضوعات اخذ مـیشـود ،انـواع موضـوعات و اعـراض

ذاتی موجود در موضوعات (فارابی ،بیتا ،ج  ،1ص  .)227تعری
دارد که دیگران آن را حذف کردهاند .در این تعری

فـارابی خصوصـیای

ارتباط موضـوع علـم بـا همـه

محموالت ذاتی بیان شده است .محموالت ذاتی شام اعراض ذاتـی و مقـوم ذاتـی
است .مقوم ذاتی در مقدمات برهان به کار میآید و در مسـأله قابـ طـر نیسـت،
ولی اعراض ذاتی در مسائ جا دارند« .سایر چیزها» نـاظر بـه مقـوم ذاتـی اسـت.
فارابی پیب از این تعری

بـه تفصـی  ،محمـوالت ذاتـی را شـر داده اسـت (همـو،

بی تا ،ص  .)079-071جای تکمی این بحث در تابع ساخاار مسائ علم اسـت (مفاـونی،
 ،1280ص .)92-17

فارابی بر نقب موضوع در تمایز علوم ،وحدت و تداخ و اشاراک آنهـا تأکیـد
دارد .وی در کااب برهان تصریح نموده که اگر موضوعات علوم واحد باشـند ،آن
علوم نیز یگانهاند و اگر موضوعات ،مخال

باشند ،علوم هم ماعددنـد .سـدس ایـن

طبقهبندی را چنین تبیین میکند :اخاقف موضوعات ،یا به احوا است یا به ذوات.
اخاقف ذاتی مانند موضوع علم عدد و موضوع علم هندسه یـا دانـب طبیعـی .امـا
اخاقف به احوا  ،سه گونه است :یکی آنکه دانشی تحـت دانـب دیگـر اسـت ،یکـی
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آنکه دانشی جزء دانب دیگر است و دیگر آنکه نه تحت و نه جز آن است .یک علـم
هنگامی جز علم دیگر است که موضوعب در حقیقت ،نوع موضوع علم دیگر باشد؛
به همین دلی بررسی مخروطات ،جزیی از هندسه است؛ چرا که مخروط نـوعی از
مجسمات است .هنگامی یک علم تحت علـم دیگـر اسـت کـه موضـوعب اخـ

از

موضوع علم دیگر باشد ،لکن موضوع با وصفی اخذ شود که آن وصـ  ،موضـوع
را اخ

کند ،بدون آنکه موضوع علم اخـ

 ،نـوعی از موضـوع علـم اعـم باشـد؛

مانند بررسی کره به طور مطل و بررسی کره ماحرک .کره به طور مطلـ نـوعی
از مجسمات است و به این سب بررسی آن جزیی از علم هندسـه اسـت .امـا کـره
ماحرک نوعی از کره مطل نیست ،بنابراین دانشی که دربـاره کـره ماحـرک بحـث
میکند ،نه هندسه اسـت و نـه جـزء هندسـه ،بلکـه علمـی تحـت هندسـه محسـوب
میشود .آنجا که موضوعات علوم از جهت احوا اخاقف دارند بـدون آنکـه یکـی
جزء دیگری یا تحت دیگری باشد ،آن است که موضوعات علـوم بـا اوصـافی اخـذ
شوند که با آن اوصاف ،نه نوع دیگری باشند و نه اخ

از آن؛ مانند ریاضـیات و

طبیعیات که هر دو در اجسام و اطوا بحـث مـیکننـد ،در حـالی کـه تحـت و جـز
یکدیگر هم نیساند؛ چرا که ریاضیات در اجسام از حیث اندازه تحقی میکند ،ولـی
طبیعیات در اجسام از حیث حرکت یا مادی بودن (فارابی ،بیتا ،ج  ،1ص 210ـ .)212بـه
این ترتی فارابی نسبت میان علوم را بر اسا

ارتباط میان موضوعات آنها تبیین

کرده است.

مفهومسا ی جایگاه موضو علم ن د ابنسینا
شیخالرئیس چیسای موضوع علم را در آثار خـود بـه مثابـه مسـألهای مسـاق
مورد بررسی قرار داده است .او در نجات فصلی تحت عنـوان «فـی الموضـوعات»
گشوده (ابنسینا ،1291 ،ص )72و تعری

موضوع علم را بارها در آثار گوناگون خود

به کار برده و به بیان مبسوط احکام ویژهای پیرامون موضوع علم پرداخاه است.
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ابنسینا علوم برهانی را مشـام بـر موضـوع ،آثـار ذاتـی و مبـادی مـیدانـد.
موضوع علم آن است که در آن علم «نظر اندر حا وی کنند» همـانطـور کـه بـدن
انسان برای پزشکی و اندازه نسبت به هندسـه و عـدد بـرای حسـاب و آواز بـرای
موسیقی موضوع به شمار میآیـد (ابـنسـینا ،1212 ،ص  .)19وی در جـای دیگـر هـر
دانب برهانی را دارای موضوعی میدانـد ماننـد مقـدار بـرای هندسـه (همـو ،بـیتـا،

ص  )01و نیز تعبیر «توضع فیالعلوم» را برای موضوع علم به کار بـرده کـه وجـه
تسمیه آن را هم در بردارد (همو ،1291 ،ص.)72
شیخ در منط اشارات برای هر یک از علوم یک یا چند امر ماناس قائـ اسـت
که آن علم از احوا یا همان اعراض ذاتی آن امر یا امور بحث مـیکنـد و آن چیـز
موضوع آن علم نام دارد (همو ،1271 ،ج  ،1ص  .)098در این بیان ابادا یک یا چنـد امـر
ماناس مطر و سدس به موضوع واحد اشاره شده است .شیخ وحـدت یـا تعـدد
موضوع را در نجات به روشنی مورد توجـه قـرار داده و تصـریح کـرده کـه گـاه
موضوع علم یک چیز است؛ مث جسم طبیعـی بـرای طبیعیـات و گـاهی چنـد چیـز
ماجانس یا ماناس است؛ مانند خ

و سطح و جسـم تعلیمـی بـرای هندسـه (همـو،

 ،1291ص .)89با توجه به عبارتی مشابه در منط شـفا موضـوع علـم گـاهی واحـد
است و گاه موضوعات ماعددی است که در امری مشارک اتحاد یافاـهانـد .اقسـام
این اتحاد میتواند اشاراک در جـنس ،مناسـبت ،غایـت یـا مبـدا واحـد باشـد (همـو،

1121هـ ،الشفاء المنط  ،ج  ،2ص .)117
تأکید ابنسینا بر موضوع علم و کارکردهای آن از فصو و مسـائ گونـاگونی
که با محوریت موضوع علم تدوین کرده به خوبی دانساه مـیشـود .از جملـه ایـن
مسائ و فصو میتوان به این موارد اشاره کـرد :فصـ ششـم از مقالـه نخسـت
برهان شفا «در موضوعات علـوم و مبـادی و مسـائ آن» نـام دارد (همـو ،ص)111

و فص هفام درباره اخاقف علوم با محوریت موضوع اسـت (همـو ،ص )190فصـ
دهم پیرامون مبادی و موضوع علم و محمـوالت ذاتـی اسـت (همـو ،ص .)181فصـ
هشام از مقاله سوم نیز درباره اخاقف و اشـاراک علـوم و مبـادی و موضـوعات
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آنهاســت (ابــنســینا1121 ،هـــ ،الشــفاء المنط ـ  ،ج ،2ص  .)017شــیخ در منط ـ

اشــارات

اشارهای با عنوان موضوعات و مبادی و مسائ علوم دارد (همو ،1271 ،ج  ،1ص)098

و در اشاره بعدی تناس علوم را بر حس

موضوع آنها تحقی نموده اسـت (همـو،

ص .)221وی در تعلیقات از تقسیم موضوعات علـوم بـر اسـا

بسـاطت و ترکیـ

سخن گفاه است (همو1121 ،هـ ،تعلیقات ،ص.)199
ابنسینا موضوع علم را عام وحدت بخب مسائ یک دانب مـیدانـد .وی در
برهان شفا تصریح میکند مباحث فق هنگامی ماعل به دانب واحدی هسـاند کـه
در موضوع او مشارک باشند و صرفا از عوارض ذاتی کـه عـارض آن موضـوع
یا اجزا یا انواع آن میشود ،بحث میکند (همو1121 ،هـ ،الشفاء المنط  ،ج  ،2ص.)181
شیخالرئیس موضوع علم را مناط تمایز و تقسیم علوم نیز قـرار مـیدهـد .وی
در مدخ منط شفا تقسیمبندی مبسوطی از علوم بر حس موضوع بیان میکنـد:
موضوعات علوم چیزهایی هساند که یا وجودشان در اخایار انسان است یا چنـین
نیست .شناخت گروه نخست ،فلسفه نظری و شناخت گروه دوم ،فلسفه عملـی نـام
دارد .موجوداتی که وجودشـان در اخایـار انسـان نیسـت ،یـا آمیخاـه بـا حرکـت
نیساند ،مث عق و باری تعالی و یا با حرکت آمیخاهاند .قسم اخیـر یـا وجودشـان
فق به گونه ای است که جایز است با حرکت آمیخاه باشد یا دارای نحـوه دیگـری
از وجود هم هساند .گروه اولند در قوام و نه در وهـم از مـاده مجـرد نمـیشـوند،
(مانند صورت انسانی و فرسی) و یا در وهم قاب تجریدند؛ مانند مربـع کـه بـدون
ماده خاص و بدون توجه به حرکت ،قاب تصور است.
گروه دوم که دارای نحوه دیگری از وجـود هـم هسـاند (نظیـر هویـت ،وحـدت،
کثرت ،علیت )...،ص حت تجردشان از حرکت ،یا وجوبی است یا ممانع نیست .قسـم
اخیر یا از جهت تجرد و من حیث هی هی مورد بحـث قـرار مـیگیرنـد یـا از حیـث
مادی بودن .اگر به عنوان عرضی در ماده بررسی شـوند ،یـا ایـن عـرض تنهـا در
نسبت با ماده خاص و حرکت قاب توهم است ،هم چون بحث از واحد ،از آن جهت
که آتب است و یا آب است و نیز بحث از علت ،از آن جهت که حرارت یـا بـرودت
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است ،و یا این عرض بدون نظر به ماده معین و حرکت قاب بحث است؛ نظیر جمـع
و تفری و ضرب و تقسیم (ابنسینا1121 ،هـ ،الشفاء المنط  ،ج  ،1ص .)11-10

شیخ در الهیات شـفا ،منطـ المشـرقیین ،1دانشـنامه عقیـی ،عیـون الحکمـه و
رساله فی اقسام العلوم العقلیه نیز علوم را با مقک موضوع تقسـیم کـرده اسـت.0
میــزان تکــرار ایــن تقســیمات در آثــار مخالـ

شــیخ و در آغــاز علــوم گونــاگون،

نمایانگر اهمیت طبقهبندی علوم با مقک موضوع نزد اوست.
ابنسینا همچنین در مـوارد ماعـدد از نسـبت بـین علـوم ،اخـاقف ،اشـاراک و
تداخ آنها با مقک موضوع سخن گفاه است .در نجات فصلی به نام «فی اخـاقف
العلوم و اشاراکها فی الموضـوعات» منعقـد شـده اسـت (همـو ،1291 ،ص .)72-70در
برهان شفا ،مقاله دوم ،فص هفام و مقاله سوم ،فص هشام این بحث بـه تفصـی
آمده (همو1121 ،هـ ،الشفاء المنط  ،ج  ،2ص 190ـ198و ص )011-017و در اشـارات اجمـا
مسأله با عنوان تناس العلوم مذکور است و خواجه طوسی آن را بس داده است

(همو ،1271 ،ج  ،1ص221ـ .)221خقصه سخن شیخ همان است کـه خواجـه در اسـا
االقابا

بیان میکند:

«سب اخاقف علمها ،یـا اخـاقف موضـوعات بـود ،یـا اخـاقف اعابـارات یـک
موضوع و موضوعات علمهای مخال

یا ماباین بود به همه وجوه یا میـان ایشـان

اشاراکی بود و او یا در تحت یک جنس باشد یا نباشد ...و دویم یا یکی داخ بود
در دیگر ،یا نبود و اگر نبود المحاله به جزوی اشاراک بود هر یکی را و به جـزوی
مباینت ...و اگر یکی در دیگر داخ بود یا عام جنس خاص بود یا نبود ...و امـا اگـر
موضوع هر دو علم یک چیز باشد و به اخـاقف اعابـارات مخالـ

شـوند ،یـا یـک

1ـ در منط المشرقیین تمایز علوم با معیارهایی دیگر نیز لحاظ شـده اسـت :علـوم یـا مخـا

مقطـع زمـانی

ویژهای هساند و یا نسبت به همه زمانها یکسانند .قسم دوم «حکمت» نام دارد که شام اصو و فروع اسـت.
اصو شام علوم آلی و غیرآلی است و فروع شام ط و کشاورزی و تنجیم و ...دانب آلی« ،منطـ » اسـت
و علوم غیرآلی یا نظری است و یا عملی .ادامه تقسیم بر حس موضوع علم است (ابنسینا ،1912 ،ص .)7-1
0ـ ابنسینا1121 ،هـ ،الشفاء االلهیـات  ،ج  ،1ص 1؛ همـو ،1912 ،ص 7؛ همـو ،1212 ،ص  2-0و ص 99-98؛ همـو ،بـیتـا،
ص 2؛ همو ،1928 ،ص .121
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موضوع مطل بود و دیگر مقـارن اعابـاری ،یـا هـر دو مقـارن دو اعابـار مخالـ
باشند» (طوسی ،1211 ،ص.)120-122
تمایز و اشـارا ک علـوم در مبـادی خاصـه نیـز مرهـون موضـوع علـم اسـت.
توضیح اینکه علوم یک سری مبادی عامه دارند که از احوا موجود مطل اسـت و
میان همه علوم مشارک است؛ اما یک سری مبادی خاصـه دارنـد کـه ماناسـ بـا
موضوع علم است .اگر موضوع دو علـم مابـاین باشـند ،مبـادی خاصـه آنهـا نیـز
ماباین است و اگر اشاراک و تناسبی میان موضوعات آنها باشـد ،مبـادی خاصـه
آنها نیز ماناس خواهند بود (ابنسینا1121 ،هـ ،الشفاء المنط  ،ج  ،2ص .)011-010
نقب دیگر موضوع در تقدم و تأخر علـوم اسـت کـه شـیخ آن را تحـت فصـ
مساقلی مطر نکرده است ،اما از بیان او در مقاله او الهیات شفا چهار گونه تقدم
و تأخر اسانباط میشود« :آن دانب ،فلسفه اولی است؛ زیرا علم به اولین امـور در
وجود است که علت اولی است و نیز علم به اولین امور از حیث عموم اسـت؛ یعنـی
وجود و وحدت و همچنین حکمت است که برترین علم به برترین معلوم است .پس
آن ،برترین دانب ،یعنی یقین به برترین معلوم است» (همـو1121 ،هــ ،الشـفاء االلهیـات،

ص .)11سه گونه تقدم :یعنی تقدم در وجود که میتـوان آن را تقـدم بالـذات نامیـد؛
تقدم در عموم و افضلیت معلوم که بـه طـور مسـاقیم وابسـاه بـه موضـوع اسـت.
افضلیت علم نیز در اینجا به یقینی بودن معنا شده و در موضع خود بحث شده که
یقین به برهـان مـرتب اسـت و در برهـان از محمـوالت ذاتـی گفاگـو مـیشـود و
محموالت ذاتی نیز بر اسا

موضوع ،مفهومسازی شدهاند .پـس هـر چهـار قسـم

تقدم و تأخر با مقک موضوع علم تبیین و فلسفه اولی از هر چهار جهت مقدم تلقی
شده است.

تعریف کارکرد موضو علم در آثار ابنرشد
ابنرشد بیشار به عنوان شار ارسـطو شـناخاه شـده و عمـده آرای فلسـفی و
منطقی وی آن چیزی است که در شرو مخاصر ،ماوس و مطـو آثـار ارسـطو
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آورده است .بهعقوه ،تهافت الاهافت و فصـ المقـا و تقریـر مـا بـین الشـریعه و
الحکمه من االتصا نیز مشام بر دیدگاههای فلسـفی کقمـی ابـنرشـد اسـت کـه

بحثی معطوف به موضوع علم ندارد .همچنین در مدخ دو اثر فقهی او یعنی بدایـه
المجاهد و نهایه المقاصد و البیان و الاحصی و رسای طبی او شام نه مقالـه کـه
یکـی از آنهـا نگـارش خــود ابـنرشـد و هشـت مقالــه دیگـر تلخـی
نوشاههای جالینو

ابـنرشــد از

است ،سخنی پیرامون علمشناسی یافت نمـیشـود .ابـنرشـد

مباحث خود را تنها در تلخی

مـا بعدالطبیعـه بـا روو

همواره بر خقف ابنسینا بیمقدمه و بدون تعری

ثمانیـه آغـاز مـیکنـد و

موضـوع علـم ،بـه مسـائ هـر
1

علم ،اعم از فلسفه ،منط  ،کقم ،فقه و پزشکی میپردازد .
آنچه از ابنرشد درباره تعری

موضوع علم میتوان جسـاجو کـرد منحصـر

به کلماتی میشود که در تفسیر ما بعدالطبیعه و تلخـی

مابعدالطبیعـه و تلخـی

کااب البرهان دارد .در ایـن آثـار بحـث از موضـوع علـم بـه نحـو کلـی ،بـه چشـم

نمیخورد .بهعقوه در تلخی

مابعدالطبیعه تأکید شده موضوعات علـوم اکثـرا از

امور بین بنفسهاند و تصحیح مبادی علوم ،جزیی از اجزای ضروری فلسفه نیسـت
(ابنرشد1282 ،ب ،ص .)9دو عبـارت از ماافیزیـک پیرامـون موضـوع علـم نقـ شـد
) .(Aristotle, 1995, 1064 b1-4; 997 a20-22تفسیر مورد او از بخـبهـای محـذوف
تفسیر مابعدالطبیعه است و در تفسیر مورد دوم همین اندازه آمـده اسـت« :ظـاهرا
این مسأله در این باره اسـت کـه آیـا علـم بـه اعـراض موجـود در هـر جنسـی از
موجودات ماعل به یک علم از علوم نظری است یا به بیب از یک علم تعل دارد؟...
و روشن میشود که شناخت اعراض ،مربوط به یک علم است نه علـوم فـراوان ،و
آن ،علمی است که در جنس آن اعراض بحث مـیکنـد» (ابـنرشـد 1282 ،الـ  ،ص)199

برداشت ابنرشد از سخن ارسطو آن است که اعراض یک جنس فق در یـک علـم
بررسی میشود .ابنرشد توضیحی پیرامون اعراض و یـا مفهـومسـازی اعـراض
ذاتی نمیدهد و توجهی به تعری

موضوع علم ندارد.

1ـ نک :همه آثار ابنرشد که در منابع آمده است.
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او در مواضعی تعبیر موضوع علم را به کار برده است« :هر دانشی فق و فق
از عل ـ چیزهــایی کــه موضــوع آن علــمانــد ،بحــث مــیکنــد» (ابــن رشــد 1282 ،ال ـ ،

ص )111-111و «روشن است که در رابطه با هر جنسـی از موجـودات یـک علـم در

همه انواع تحت آن جنس بحث مـیکنـد» (همـو ،ص )229او در تلخـی

الخطابـه هـم

اشــارهای بــه موضــوع علــوم دارد« :همانــا علــوم موضــوعات ویــژهای دارنــد و
گروههای خاصی از مردم آنها را به کار میبندند» (همو ،1997 ،ص.)2-0
ابنرشد تنها در یک مورد تعریفی برای موضوع علم بیان کرده اسـت« :طبیعـت
مفروضی که اعراض و تأثیراتی که بذاته در آن طبیعت موجودند و به آن منسوبند
براهین بر اقامه میشود و این طبیعت است که موضوع علم نامیده میشود» (همـو،

 ،1980ص .)91او حای در ایـن موضـع از بـه کـار بـردن عبـارتی مشـابه فـارابی و
ابنسینا در تعری

موضوع علم اجاناب میورزد.

ابنرشد در هیچ یک از آثار خود فصلی تحت عنوان جایگاه و نقب موضوع علم
یا چیزی نزدیک به این معنـی نـدارد و بـه صـورت مسـأله مسـاق بـه ایـن بحـث
ندرداخاه است .اما از خق سخنان وی میتوان دریافت که چند نقـب عمـده بـرای
موضوع علم قائ است .او در تفسیر مابعدالطبیعه میگویـد« :واضـح اسـت کـه در
هر جنسی از موجودات ،علم واحدی بحث میکند» (همو1282 ،الـ  ،ص .)229بـا تأمـ
در این بیان ،میتوان وحـدت علـم را مرهـون موضـوع آن دانسـت .هـر چنـد ایـن
اسانباط خالی از تکل

نیست.

ابنرشد در تفسیر مابعدالطبیعه فلسفه نظری را سـه نـوع مـیدانـد :علـم اشـیا

ریاضی و طبیعی و الهـی (همـو ،ص )710-711و در تلخـی
میگوید :علوم مخال

البرهـان در دو موضـع

آن علومیاند که موضوعاتشان مخالـ

اسـت (همـو،1980 ،

ص 91و .)101او به این ترتی تمایز علوم را برحس موضوع میداند و علـوم را بـا
مقک موضوع تقسیم میکند.
اقسامی از ترتی علوم با مقک موضوع در آثار ابنرشد یافت میشـود :تقـدم
بالذات ،تقدم بالشرف و تقـدم بـه اوثقیـت .وی علـم نخسـاین و ماقـدم را علـم بـه
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مفارقات میداند ،با این اسادال که اشیا مفار در وجود بر اشیا غیرمفـار تقـدم
دارند (ابنرشد1282 ،الـ  ،ص  )711و فلسفه طبیعی را از حیث مرتبه نسبت بـه فلسـفه
اولی دوم میداند ،چون امور مفار که موضوع خاص فلسفه اولی هسـاند مبـدأ و
علت موضوع علـم طبیعـی مـیباشـند (همـو ،ص .)921بنـابراین مـقک تقـدم بالـذات
موضوع علم است.
ابنرشد بـا تأکیـد و تکـرار ضـمن ایـن عبـارت تقـدم بالشـرف را وابسـاه بـه
موضوع علم تلقی میکند:
«از آنجا که بدیهی است که علم اشرف و برگزیـده ،ماعلـ بـه جـنس اشـرف و
برگزیده است پس علم الهی اشرف و آثر است چون ماعل به جنس شـری
برتر است .پس اگرچه همه علوم شـری

تـر و

و برگزیـدهانـد ولـی علـم بـه الـه از همـه

شری تر و محبوبتر است .چرا که موضوعب از همه موضوعات اشـرف اسـت»
(همو ،ص.)710

در تلخی

کااب البرهان نیز یکی از وجوه اساحکام علم بـر اسـا

موضـوع

تبیین میشود :علمی که موضوعب از ماده مبراتر باشد محکمتر اسـت .بـه همـین
دلی علم عدد براهین محکمتری دارد تا علم الحان (همو ،1980 ،ص.)102

جایگاه شیخالرئیس در علمشناسی در مقایسه با ارسطو ،فارابی
ابنرشد
آثار ابنسینا نسبت به ارسطو و فارابی مشـام بـر پیشـرفتهـای فراوانـی در
تعری

موضوع علم است که شـام محورهـای زیـر اسـت :پـرداخان بـه تعریـ

موضوع علم به مثابه یک مسأله و حای به صورت مساق  ،ارائه تعریـ

موضـوع

علم به صورت مدون و منسجم ،بیان احکام و خـواص موضـوع علـم و تأکیـد بـر
اجزای سه گانه علوم یعنی موضوع ،مسائ و مبادی .همچنین نقبهـای موضـوع
علم در نوشاههای ابنسینا به نحو مدون و منسجم و با عناوین مساق بیان و بـه
جزئیات و تفاصی توجه شده است.
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گرچه دانشمندان مسلمان تعری

موضوع علم را از ارسطو اخـذ کـردهانـد ،امـا

انــدک بــودن تکــرار( ،یعنــی دو بــار) و همچنــین نحــوه بیــان او نشــان مــیدهــد
مفهومسازی موضوع علم به مثابـه یـک مسـأله در مقابـ او قـرار نداشـاه اسـت.
ارسطو در پروراندن مسائ علمی روشی ویژه دارد که هیچ جا آن را بـرای ارائـه
تعری

موضوع علم به کار نبرده و آن را به شک یک مسأله طراحی نکرده اسـت.

الباه او دغدغه مرزبندی علوم و مرزبنـدی مسـائ هـر علـم را دارد .وی در آغـاز
کااب سوم ماافیزیک ،باا ،تحت عنوان «نخساین مسأله دشوار» بـه مجموعـهای از
مسائ مربوط به این دغدغه می پردازد .اشاره به تعدادی از این مسـائ  ،هـم ایـن
دغدغه را و هم روش ارسطو را در طر مسأله نشـان مـیدهـد :بـرای نمونـه آیـا
پژوهب علاها ماعل به یک دانب است یا بیشار از یک دانب؟ و آیا این دانب بایـد
فق مبادی جوهر را بررسی کند یا باید به مبادی همگانی برهان هم بدردازد؟ مـثق
آیا ایجاب و سل یک چیز در عین حا ممکن است؟ و مانند آن؛ و اگـر ایـن دانـب
با جوهر سر و کار دارد آیا یک دانب است که به همه جوهرها میپردازد یا بیشار
از یکی است؟ و اگر بیب از یکی است آیا همه این دانبهـا هـم جـنسانـد یـا بایـد
برخی را انواع حکمت نامید و برخی را چیز دیگر؟ .....آیا پژوهب باید فق دربـاره
جوهرها باشد یا همچنین درباره هو هو و غیر و همانند و ناهمانند و تضاد و مقدم
و موخر؟ ....کار چه کسی است که پیرامون همه اینها تحقی کند؟ بهعقوه مـا بایـد
درباره همه اعراض ذاتی اینها هم پـژوهب کنـیم ،نـه فقـ اینکـه هـر یـک از اینهـا
چیست .(Aristotle, 1995, 995 b5-27)...سراسر کااب سوم  ،آغاز فص سـوم کاـاب
چهارم ،گاما ،فصـو دوم و چهـارم کاـاب هفـام ،زتـا ،اباـدای فصـ هفـام کاـاب
سیزدهم ،مو و فص ششم کااب چهاردهم ،نو مقحظه میشود .الباه این شیوه در
همه آثار ارسطو کلیت ندارد .ولی بیتردید میتوان گفت مفهومسازی موضوع علم
آن گونه که نزد حکمای مسلمان چون فارابی و بـه ویـژه ابـنسـینا بسـ یافاـه و
مورد تأکید قرار گرفاه ،در آثار ارسطو محور بحث نبـوده و تحقیقـات وی بیشـار
ناظر به مسائ علم است .هر چند در چالب با مسائ علم و مرزبندی آنها گاهی به
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این مطل اشاره میکند که هر دانب بـه پـژوهب دربـاره اعـراض ذاتـی موضـوع
معینی میپردازد .ارسطوشناسانی چون را  ،اکری و نوسـباوم نیـز بـه تفصـی
وارد علم شناسی ارسـطو نشـده و بـه تبـع آن دربـاره تعریـ

موضـوع علـم نیـز

تصریحی از او نشان ندادهاند.1
آنچه از ارسطو ذکر شد ماعل بـه رویآورد منطقـی فلسـفی در علـمشناسـی
است که از سویی ناظر به علمشناسی به نحو کلی است ،نه دانب خاص و از دیگر
سو ضابطهای و دساوری مشام بر توصیههای منطقی روشی است .همـان طـور
که گذشت دو سخن ارسطو درباره لزوم موضوع معین بـرای هـر علـم و بحـث از
عوارض ذاتی آن موضوع در ماافیزیک آمده است .اما وی در خق مباحث برهان
نیز به بحث از عوارض ذاتی میپردازد .دو موردی هم که در ماافیزیک آمده نـه از
آن جهت است که مباحثی ماافیزیکی است .بلکه از این روست که ماافیزیک ارسطو
به دسـت شـاگردانب جمـع آوری شـده و عـقوه بـر مباحـث فلسـفی مشـام بـر
پژوهبهای منطقی و علمشناسی است .به هر حا مباحـث علـم شناسـی ارسـطو
کااب مساقلی را به خود اخاصـاص نـداده و در آثـاری چـون ماافیزیـک و کاـاب
برهان پراکنده است .این پراکندگی نشان میدهد از آنجا کـه توسـعه علـمشناسـی
ماوق

بر توسعه علوم است ،در زمان ارسطو علـوم بـه انـدازهای توسـعه نیافاـه

بودند که مباحث علـمشناسـی جایگـاه مسـاقلی را کسـ کنـد بنـابراین در خـق
دانبهایی چون فلسفه و منط به آن اشاره میشد.
فارابی نیز در کااب برهـان موضـوع علـم را تعریـ

کـرده (فـارابی ،بـیتـا ،ج ،1

ص  )227و در همانجـا بـه کارکردهـای آن پرداخاـه اسـت (همـو ،ص .)212-210وی
تعری

و نقب موضوع علم را بـه مثابـه مسـأله مسـاق پـیب رو قـرار داده و بـا

تفصیلی بیب از ارسطو به آن پرداخاه است.
ابنرشد در هیچ یک از آثار خود تعری

موضـوع علـم را بـه مثابـه مسـألهای

مساق در مقاب خویب قرار نداده و به صورت مدون به آن ندرداخاه اسـت .هـیچ
)1- See: (Ross, 1964), (Ackrill, 1992), (Nussbaum, 1992
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یک از پیشرفتهایی که در اندیشه فارابی و ابـنسـینا در علـمشناسـی رخ داده در
نوشاههای او ادامه نیافاه است ،جز اینکه کارکردهای موضوع علم را در وحـدت و
تمایز علوم و نیز تقدم بالذات ،تقدم بالشرف و تقدم به اوثقیت ماذکر شده است.
در تبیین این رویآورد ابنرشد ،میتوان گفت از آنجا که وی فارابی و به ویژه
ابن سـینا را بـه بازسـازی تحریـ آمیـز آثـار ارسـطو مـاهم مـیکنـد ،نسـبت بـه
دسااوردهای ایشان در علمشناسی بیاعانا است و جـز در مـوارد انگشـت شـمار
حای از به کار بردن اصطقحات ایشان نیز پرهیـز دارد .او دسـتکـم سـه بـار در

تلخی

مابعدالطبیعه ،پنج بار در تفسیر مابعدالطبیعه و سی و چهار بار در تهافـت

الاهافت با ابنسینا مخالفت یا او را ماهم به خطا و بدفهمی و اقاوی جـدلی و ظنـی
کرده و در موارد ماعددی فارابی را نیز به او ملح مینماید.1

تأثیر علمشناسی سینوی بر دانشمندان مسلمان
دانشمندان مسلمان از دو طری بـه مفهـومسـازی موضـوع علـم توجـه نشـان
دادهاند و در هر دو طری عمدتا تحتتأثیر شیخالرئیسانـد :علـمشناسـی فلسـفیــ
منطقی و رویآورد روو

ثمانیه.0

الف ـ علمشناسی فلسفی ـ منطقی
همان طور که بیان شد ابنسینا بـا تفصـی و بسـ ویـژهای بـه موضـوع علـم

پرداخاه و در آثار ماعددی چون شفا ،اشـارات ،نجـات ،دانـبنامـه عقیـی ،عیـون
الحکمه و تعلیقات پیرامون ارکان سه گانه علوم یعنـی موضـوع ،مسـائ و مبـادی
الگویی منطقی ارائه داده است که آن را علمشناسی فلسفی ـ منطقی مـینـامیم .وی

 -1ابنرشد1282 ،ب ،ج  ،11ص80؛ همو ،ص1102 ،1079 ،1097 ،212 ،19؛ همو ،1991 ،ج ،1ص،221 ،098 ،191 ،101 ،89
229 ،229ـ212؛ همو ،1981 ،ج ،0ص182 ،192 ،111 ،111ـ . ..،129 ،191 ،182 ،181

0ـ دانشمندان مسلمان چهار رهیافت عمده در فلسفه علم داشاند :رهیافت فلسـفی ـ منطقـی ،رهیافـت تـاریخی،
رهیافت تطبیقی و رهیافت روو

ثمانیه (مفاونی و فرامرز قراملکی ،1282 ،ص.)19-29
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به دو شیوه منط نگاری دو بخشی و نه بخشی قلم زده است .1در منط نه بخشی
که تا زمان او ماداو بود ،تعری

موضوع علم ضمن مباحث برهان میآمد .منط

دو بخشی از نوآوریهای ابنسینا بر اسا
اسادال است .تعری

تقسیم منط بـه دو بخـب تعریـ

و

موضـوع علـم چـه در شـفا کـه نـه بخشـی اسـت و چـه در

اشارات که دو بخشی است ،در مباحث برهان مذکور است .اما در تکام منطـ دو
بخشی ،جایگاه بحث موضوع ،مسائ و مبادی تغییر کـرد و بـه ضـمیمه و خاتمـه
منط تبدی شد .به هر حا بسیاری از دانشمندان مسلمان در علمشناسـی شـیوه
شیخالرئیس را دنبا کردند ،گروهی در مباحث برهان و گروهی در خاتمـه منطـ .
ابن مرزبـان (118هــ) در مقالـه سـوم منطـ الاحصـی از مبـادی ،موضـوعات و
مسائ علوم سخن گفاه است (بهمنیار ،1219 ،ص 197ـ .)198غزالـی (121-112هــ) در
منط مقاصد الفقسفه این بحث را ضمن مباحث برهـان آورده اسـت (غزالـی،1991،

ص 100ـ .)101عمر بن سهقن ساوی (112ـ 197هـ) در برهـان بصـایر نصـیریه بـا
عنوان اجزاء العلوم البرهانیه به آن پرداخاه کرده است (سـاوی ،1219 ،ص 118ــ.)190

خواجه نصـیرالدین طوسـی (970-197هــ) نیـز در خـق مباحـث برهـان اسـا
االقابا

(طوسی ،1211 ،ص  )292و منط تجرید 0به آن پرداخاه است کاتبی قزوینـی

(922ـ971هـ) ،در رساله شمسـیه (کـاتبی ،1281 ،ج  ،0ص  )229و تفاـازانی در تهـذی
المنط (تفاازانی ،1297 ،ص  .)079بحث اجزاء العلوم را به صورت ضمیمه منط ذکـر
کرده است؛ کلنبوی این ضمیمه را الخاتمه فی اسامی العلـوم نامیـده اسـت (کلنبـوی،

 ،1217ص .)122

الباـه بحـث علـمشناسی در برخی آثار منطقی ماننـد معیار العلم غزالی ،حکمـه
االشرا سهروردی (119ــ187هــ) ،المخلـ

فخـر رازی (112ــ 929هــ) ،مطـالع

االنوار ارموی (191ـ980هـ) و دره الااج قط الـدین شـیرازی (921ــ712هــ) نیـز

1ـ پیرامون منط دو بخشی و نه بخشی نک به :صدرالدین شیرازی ،1278 ،مقدمه احـد فرامـرز قراملکـی ،ص 11-9؛

فخررازی ،1281 ،مقدمه احد فرامرز قراملکی ،ص .22
0ـ نک به :حلی1102 ،هـ ،ص 209ـ.229
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محذوف است .اساسا علمشناسی تا امروز در میان حکمای مسلمان دارای جایگاه
مساقلی را نبوده و در آثار فلسفی و منطقی پراکنده است.
ب ـ رؤ س ثمانیه
جریـان دومی کـه عمدتا تحتتأثیـر شیخالرئیس در میـان دانشمنـدان مسـلمان
ثمانیه بود .این رویآورد در یـک بخـب مهـم مولـود

ایجاد شد ،رویآورد روو

رویآورد منطقیـ فلسفی است .به دنبا تعریـ

کلـی موضـوع علـم کـه در آثـار

ابنسینا مورد تأکید و تفصی قرار گرفت ،بسیاری از دانشمندان کقم ،اصو  ،فقـه
و حای صرف و نحو بر آن شدند که برای دانب خود موضوعی تعریـ

کننـد کـه

در الگوی سینوی بگنجد و همه مسائ آن علم پیرامون عوارض ذاتیه آن موضـوع
خاص بحث کنند.
به این ترتی فیلسوفان در آغاز فلسفه بـه فلسـفهشناسـی ،ماکلمـان در اباـدای
کقم به فلسفه کقم یا کقمشناسی و منطقدانان در مدخ منط بـه منطـ شناسـی
یا منط منط یا فلسفه منط پرداخاند و ایـن امـر بـه سـایر علـوم سـرایت کـرد.
درباره اینکه چه اموری از روو

ثمانیه محسوب میشـود و تعـداد آنهـا چنـد تـا

است ،اخاقف نظر وجود دارد .برخی دانشمندان کمار یا بیشار از هشـت مـورد را
مطر کردهاند .تهانوی روو

ثمانیه را شام هشت امر مـیدانـد :غـرض تـدوین

علم یا تحصی آن ،منفعت ،سمه ،مول  ،بیان نوع علـم از حیـث نظـری یـا عملـی و
یقینی یا ظنی و جز آن ،مرتبه علم در میـان دیگـر علـوم ،ابـواب علـم و روشهـای
آموزشی آن .وی تصریح میکند که روو

ثمانیه امـری اساحسـانی و اسـاقرایی

است و مثق گاهی وجه شرافت علم نیز بیان میشود (تهـانوی ،1890 ،ج  ،1ص .)12-11

ابنرشد در مقدمه تلخی

مابعدالطبیعه که تنها کااب اوست کـه بـا روو

ثمانیـه

شروع میشود به هشت مورد اشـاره دارد :موضـوع فلسـفه ،مسـائ آن ،غـرض،
ابواب ،منفعـت ،مرتبـه ،وجـه تسـمیه و روشهـای آموزشـی آن (ابـن رشـد1282 ،ب،

ص .)7-1
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تفاازانی در آغاز کقم به شب مورد از مبادی ثمانیه پرداخاه است :تعری

علم

کقم ،موضوع آن ،مسائ کقم ،غایـت و منفعـت و شـرافت آن (تفاـازانی ،1989 ،ج ،1

ص.)171-192
روو

ثمانیه در برخی منابع ،حای به پانزده مورد بالغ گردیده است :موضـوع،

مسائ  ،مبادی ،عنوان ،وجه تسمیه ،تعری  ،غرض ،منفعت ،مؤلـ  ،جـنس ،مرتبـه،
رتبه ،شرف ،تقسیم ابواب و انحا تعلیمی (کیانی فرید ،1282 ،ص.)102
از میان روو

ثمانیه سه عنوان موضوع ،مسائ و مبادی حایز اهمیـت بیشـار

و نیز معرکه اخاقف آرا بوده است .این اخاقفات ناشی از آن است که علمشناسی
منطقی ناظر به علوم برهانی است و تطبیـ آن بـر علـوم غیربرهـانی چـالبخیـز
است .حای تطبیـ آن بـر مسـائ علـوم برهـانی و در را

آنهـا فلسـفه خـالی از

صعوبت نیست .گنجاندن مسائ فلسفه تحت قاعده عـوارض ذاتیـه در بسـیاری از
کا

فلسفی مورد بحث قرار گرفاه است (صدرالدین شیرازی ،1102 ،ج ،1ص91-11؛ همو،

 ،1289ص 117-111؛ الهیجی ،بیتا ،ص .)12-8از ایـن رو آن بخـب از رویآورد روو
ثمانیه که ابادا بر الگوهای علم شناسی منطقـی اسـاوار بـود ،بـه چـالب مـؤثر بـا
علمشناسی منطقی انجامید تا آنجا که برخی دانشمندان کقم ،فقه و به ویژه اصو
از تطبی اضقع معرفای دانب خود با الگوی فلسـفی ـ منطقـی صـرفنظـر کردنـد
(خراسانی1129 ،هـ ،ج ،1ص1ـ0؛ موسویالخمینی ،1272 ،ج  ،1ص ،11-21موسوی خـویی،1971 ،

ج  ،1ص.)22-08

یافتههای پژ هش
تعری

موضوع علم و جایگاه آنکه پیشینهای در آثار ارسطو و فـارابی دارد ،در

آثار ابنسینا به اوج انسجام و بس میرسد .پرداخان به تعری
مثابه یک مسأله و حای با عنوان مساق  ،ارائه تعریـ

موضوع علـم بـه

موضـوع علـم بـه صـورت

مدون و منسجم ،بیان احکام و خواص موضوع علم و تأکید بـر اجـزای سـه گانـه
علوم یعنی موضوع ،مسائ و مبادی از نوآوریهای شیخالـرئیس اسـت .همچنـین
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نقبهای موضوع علم در نوشاههای ابنسینا به نحو مدون و منسجم و با عناوین
مساق بیان و به جزئیات و تفاصی آن پرداخاه شده است .ابـنرشـد اعانـایی بـه
دسااوردهای آشکار شیخالرئیس ندارد و در عمده آثار خـود اساسـا تـابع الگـوی
علمشناسی سینوی نیسـت .امـا بـه هـر حـا ایـن ابـنسـینا بـود کـه بسـیاری از
دانشمندان مسلمان را در رشاههای گوناگون تحتتأثیر خویب قـرار داد .آنهـا بـا
دو رویآورد فلسفیـ منطقی و روو

ثمانیه الگـوی علـمشناسـی سـینوی را فـرا

روی خویب نهادند.
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منابع مآخا
 ابنرشد ،محمد بن احمد ،بدایه المجتهد نهایه المقتصـد ،بیـروت ،دارالفکـر،
بیتا
 همو ،البیان التحصیل ،تحقی محمد حجـی ،بیـروت ،دارالغـرب االسـقمی ،
چاپ دوم1988 ،م
 همو ،تفسیر ما بعد الطبیعه ،تهران ،حکمت ،چاپ دوم1282 ،ال
 همو ،تلخیص الخطابه ،تحقی محمد سلیم سالم ،قاهره ،بینا1997 ،م
 همو ،تلخیص السفسطه ،تحقی محمد سلیم سالم ،قاهره ،دارالکا 1970 ،م
 همو ،تلخیص کتاب البرهان ،تحقیـ محمـود قاسـم ،مصـر ،الهئیـه المصـریه
العامه الکا 1980 ،م
 همو ،تلخیص کتاب القیـاس ،تحقیـ محمـود قاسـم ،مصـر ،الهئیـه المصـریه
العامه الکا 1982،م
 همو ،تلخیص مابعدالطبیعه ،تهران ،حکمت1282 ،ب
 همو ،تهافت التهافت ،جلد او  ،تحقی سلیمان دنیا ،مصـر ،دارالمعـارف ،چـاپ
او 1991 ،م
 همو ،تهافت التهافت ،جلد دوم ،تحقی سلیمان دنیا ،مصر ،دارالمعـارف ،چـاپ
سوم1981 ،م
 همو ،رسایل ابنرشد الطبیه ،تحقی شحاته قنـواتی ،مصـر ،الهیئـه المصـریه
العامه للکااب1987 ،م
 همو ،فصل المقال تقریر ما بین الشریعه الحکمـه مـن اصتصـال ،تحقیـ
جرج الحورانی ،لیدن ،بری 1919 ،م

 ابنسینا ،حسین بن عبداهلل ،اصشارا

التنبیهـا  ،شـر خواجـه نصـیرالدین

طوسی ،قم ،نشر البقغه1271 ،
 همـو ،الشفاء ،مقدمـه ابراهیم مـدکور ،قـم ،مکابه آیـت اهلل العظمی المـرعشـی
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النجفی1121 ،هـ
 همــو ،التعلیقــا  ،تحقی ـ عبــدالرحمن بــدوی ،قــم ،مکا ـ االعــقم االســقمی،
1121هـ
 همــو ،دانشــنامه عالیــی (رســاله منطــ ) ،تصــحیح محمــد معینــی ،تهــران،
کاابفروشی دهخدا1212 ،
 همو ،الرسایل (تسع رسای فی الحکمه و الطبیعیات) ،مصر ،بینا1928 ،م
 همو ،عیون الحکمه ،بینا ،بیتا
 همو ،منطق المشرقیین القصیده الم د جـه فـی المنطـق ،قـاهره ،المکابـه
السلفیه1912 ،م
 همو ،النجاه ،تهران ،مرتضوی ،چاپ دوم1291 ،
 ارموی ،سراج الدین ،مطالع اصنوار ،رازی ،قط الدین ،شر مطالع ،بینا ،بیتا،
 بهمنیار بن مرزبان ،التحصـیل ،تصـحیح و تعلیـ مرتضـی مطهـری ،تهـران،
دانشکده الهیات دانشگاه تهران1219 ،
 تفاــازانی ،ســعدالدین ،تهــایا المنطــق ،ترجمــه و تفســیر حســن ملکشــاهی،
اناشارات دانشگاه تهران1297 ،
 همو ،شرح المقاصـد ،بـه کوشـب عبـدالرحمن عمیـره ،بیـروت ،عـالم الکاـ ،
1989م
 تهانوی ،مولوی محمد ،کشاف اصطالحا الفنون ،کلکاه ،بینا1890 ،م
 حلی ،حسن بن یوس  ،الجوهر النضید فـی شـرح منطـق التجریـد ،تحقیـ
محسن بیدارفر ،قم ،بیدار1102 ،
 خراسانی ،محمد کاظم ،کفایهاصصول ،قم ،مؤسسه آ البیت1129 ،هـ
 رازی ،فخر الـدین ،منطـق الملخـص ،مقدمـه و تحقیـ و تعلیـ احـد فرامـرز
قراملکی و آدینه اصغری نژاد ،تهران ،دانشگاه امام صاد 1281 ،
 رازی ،قط الدین ،شرح مطالع اصنوار ،قم ،نجفی ،بیتا
 همو ،شرح الشمسیه ،مصر ،داراالحیاء الکا العربیه1202 ،هـ
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 ساوی ،عمر بن سهقن ،البصایر النصیریه ،تعلی محمد عبده ،مصر ،مطبعه
امیریه1219 ،هـ
 صدرالدین شیرازی ،محمد ،التنقیح فی المنطق ،تصحیح و تحقیـ غقمرضـا
یاسی پور و مقدمه احد فرامرز قراملکی ،تهران ،بنیاد حکمت اسقمی صدرا1278 ،
 همو ،الحکمه المتعالیه فی اصسفار اصربعه ،بیـروت ،دارحیـاء الاـراا العربـی،
1102هـ
 همو ،الشواهد الربوبیه ،تصحیح سید جق الدین آشایانی ،قم ،بوساان کااب،
چاپ چهارم1289 ،
 قط الدین شیرازی ،محمود ،دره التا لغره الدبا  ،به کوشب محمد مشکوه،
تهران ،حکمت1202 ،
 طوســی ،خواجــه نصــیرالدین ،اســاس اصقتبــاس ،تصــحیح مــدر

رضــوی،

دانشگاه تهران1211 ،
 غزالی ،محمد بن احمد ،معیارالعلم فی فن المنطق ،بیروت ،داراالندلس ،بیتا
 همو ،مقاصد الفالسفه ،تحقی سلیمان دنیا ،مصر ،دارالمعارف1991 ،م
 فارابی ،ابونصر ،المنطقیـا  ،تحقیـ محمـد تقـی دانـب پـژوه ،قـم ،کاابخانـه
مرعشی نجفی ،بیتا
 کاتبی قزوینی ،نجمالدین علـی ،الرسـاله الشمسـیه ،شـر قطـ الـدین رازی،
تصحیح محسن بیدارفر ،قم ،بیدار1281 ،
 کلنبوی ،شیخزاده ،البرهان ،مصر ،السعاده1217 ،هـ
 کیانی فرید ،مریم ،رؤ س ثمانیه علوم با تأکید بـر انحـاء تعلیمیـه ،رسـاله
کارشناسی ارشد زیر نظر طوبی کرمانی و احد فرامرز قراملکـی ،دانشـکده الهیـات
دانشگاه تهران ،خرداد 1282
 الهیجی ،مقعبد الرزا  ،شوارق اصلهام فی شرح تجرید الکالم ،بینا ،بیتا
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 مفاونی ،نادیا ،بررسی تطبیقی دیدگاه ارسطو ،ابنسینا ابنرشـد دربـاره
موضو فلسفه ،رسـاله کارشناسـی ارشـد بـه راهنمـایی احـد فرامـرز قراملکـی،
دانشکده الهیات دانشگاه تهران1280،

 همــو؛ فرامــرز قراملکــی ،احــد« ،رهیافــتهــای دانشــمندان مســلمان در
علمشناسی» ،مقاالت و بررسیها ،دفاـر  ،)0(71تهـران ،دانشـکده الهیـات دانشـگاه
تهران1282 ،
 موسوی الخمینی ،مناهج الوصول الی علم اصصول ،تهران ،مؤسسه تنظـیم و
نشر آثار امام خمینی1272 ،
 موسوی خویی ،ابوالقاسم ،محاضرا فی اصول الفقه ،تقریـر محمـد اسـحا
فیاض ،نج  ،اآلداب1971 ،م
 Ackrill, J.L, A New Aristotle Reader, Oxford University, Third
 ed.1992
 Aristotle, The Complete Works of Aristotle, tr: Barnes,
Jonathan, Volume 1,2, Princeton University, Sixth ed.1995
 Nussbaum, M.C, Aristotle, Charles Scribner's Sons, New York,
1982
 Ross, W.D, Aristotle, Methuen and Co LTD, London, 1964
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