طبقهبندی علوم با رویکرد اسالمی ایرانی

1

(ضرورت شناسایی الزامات و مختصات پارااایم 2جدید)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ غالمرضا جاللی_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

طبقهبندي علوم در مناب کهن ریشه در دو منب وحی و عق دارد و مبتنوی بور
تجربووه ذهنووی و عینووی اندیشوومندان اسووالمی و منبع وث از هستیشناسووی،
معرفتشناسی و روششناسیِ برگرفته از نگاه توحیدي استوار است؛ در نتیجه
رابطهاي پویا میان اسالم و گونههاي مختلوف دانوش بوهویژه علووم طبیعوی،

ــــ ـ
 .1تولید علو انسانیِ اسالمی ،رویکرای برخاسته از رهنمواهای مقا معظم رهبری  -مدرله العتالی
است .مراکزی چند پا به این عرصه خطیر گذاشته ،ار نخستین گا ها ،نخستتین کنگتره بینالمللتی
علو انسانیِ اسال را ،ار ارایبهشت ماه سال جاری برگزار نمواند .بنیتاا پووهشتهای استالمی بته
عنوان عهدهاار بخشی از کار ار ربقهبندی علو  ،مشارکتی جدی ار برگزاری این کنگره ااشتت و
این مقاله ،نخستین اثری بوا که ار کمیسیون تخصصی ربقهبندی علو از کمیستیونهای ششتگانه
کنگره ارائه شد.
 .2ار این نوشتار نظریه یا ایدگاه به عنوان برابر نهااه پارااایم استفااه شده است .هرچند ابعاا موسع و
مفهو چندوجهی پارااایم را بیانگر نیست.
 .1بنیاا پووهشهای اسالمی – مدیر گروه تراجم و انساب.

-
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ریاضی و انسانی در تمدن اسالمی شک گرفته است.
در شرایط کنونی هر چند ما موض روشونی در موضووع طبقهبنودي دانشهوا
نداریم ،ولی نقد تاریخی میتواند سرآغاز شک گیري تقسیم علووم شوود .موا
میدانیم اگر یک نظریه (پارادایم) نوین نداشته باشیم ،نخواهیم توانسوت بوه
پرسشهاي جدید پاسخ دهیم؛ درنتیجه ابتدا آشفتگی و در پی آن بحران پیش
خواهد آمد و بحران به انقالب خواهد انجامید .در ایران معاصر از یک سوو هور
روز رشتهها ،مناب و آبار نوگرا ظهور پیدا میکند ،و جامعه علمی هر روز بیشتر
تواناییهاي خود را در تولید دانش نشان میدهود و از سووي دیگور تأمو در
تقسیم علم در مناب اسالمی ،این واقعیوت را بوه موا یوادآور میشوود کوه موا
میتوانیم به یک نظریه نوین با توجه به مقتضیات کنونی دست یوابیم .در ایون
نظریه ،ماهیت علم و دادههاي آن ،اجزا ،اختال و اشترا

دانشها ،ابزارهواي

شناخت و عوام تأبیرگذار در شک گیري آن و روشهاي نی به حقیقت و امور
واق  ،دستیافتنی است.
کلیوود واژههووا :طبقهبنوودي علوووم ،تقسوویم علوووم ،نظریووهها ،هستیشناسووی،
معرفتشناسی ،روششناسی.

درآمد

تمدن اسالمی وقتی تولد خواهد یافت که اارای مرکزیتت و قتاار بته زایت
منظومهای معنوی باشد که ایتن ،هنتر ،علتو  ،فلستفهها و شتیوههای زنتدگی را
یکسان اربر گیرا .یکی از مباحث مهم ار تمدن اسالمی ،ربقهبندی علو است.
تقسیم (ربقهبندی) از مفاهیم اساسی ار زندگی مدنی انسان است و بته تعبیتر
شیخ محمدرضا مظفر ،اگر تقسیم نباشد ،معانی و الفاظ زااه نمیشوند 1.ار فلسفه
صدرایی تقسم به روشی گفته میشوا که قیدهای گوناگونی را بر یک شیر مبهم
(مقسم) اضافه و آن شیر را ار گوناگونیهای خوا توزیع و اجزای (اقسا ) آن را
ــــ ـ
 .1مظفر ،شیخ محمدرضا ،المنطق،
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شناسایی کنیم 1.این اقسا  ،مقسم خوا را که یک واحتد متبهم استت ،بته وجتوا
میآورا.
ار تقسیم ،عامل تقسیمکننده «فصل» و یتا «عترض ذاتتی» و مقستم «جتنس»
است 2و عنصر وحدت ،شر اساسی تقسیم است و باید بااقت رعایتت شتوا و
اگر آن را مراعات نکنیم تقسیم کامل و ارست نخواهد بوا .این وحتدت بایتد از
یکسو متجانس با اقسا خوا باشد 1و از سوی ایگتر وحتدت مقستم بته نحتوة
هستی اقسا بستگی اارا؛ یعنتی گتاهی ربیعتی استت ،گتاهی صتناعی و گتاهی
اعتباری 4.پس تقسیم و ربقهبندی تنها براساس یتک ایتدگاه معتیّن امکتانپتذیر
میشوا و این ایدگاه برآمده از موضود (مقسم) معیّن است.
با استفااه از قسمت است که ما به حد و رسم استت متییتابیم و ار تقستیم
علو و هنرها و فلسفهها نیز از تقسیم بهتره متیبتریم ،بلکته تنهتا از راه تقستیم
بخ های یک علم به ابواب و مسائل و احکا است که ساختار علمی بته ختوا
میگیرا؛ چنان که اان ها نیز از راه تقسیم تکثر پیدا میکننتد .گفتنتی استت کته
تقسیم باید نتیجه ااشته باشد ،چنان که الز است اقسا نسبت به یکدیگر تبتاین
ااشته باشند و اساس تقسم همانرور که اشاره شد ،بایتد یگانته و از جامعیتت و
مانعیت برخوراار باشد.

1

ربقهبندی علو ار منابع کهن اسالمی ار او منبع وحی و عقتل ریشته اارا و
ــــ ـ
.1
.2
.1

.4
.1

.18

شیرازی ،صدرالمتألهین ،تصور و تصدیق ،ترجمه اکتر مهدی حائری یزای،
همان.11 ،
مفهو متجانس بوان به این معنی است که اگر اقسا از اجناس باشد ،وحدت مقسمی ایتن تقستیم
بندی باید «وحدت جنسی» باشد و اگر این اقسا از انواد باشد وحدت مورا نظر «وحدت نتوعی»
و اگر این اقسا از نود واحدهای شخصی باشد ،واحد مقسمی باید «واحد شخصی» باشد .همتان،
.24-21
همان.21 ،
مظفر ،المنطق.111-117 ،
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بتتر تجربتته ذهنتتی و عینتتی اندیشتتمندان استتالمی و منبعتتث از هستیشناستتی،
معرفتشناسی و روششناسی برگرفته از نگاه توحیدی استتوار استت؛ ار نتیجته
رابطهای پویا ار ربقهبندی اندیشمندان مسلمان میان فلسفه استالمی و گونتههای
مختلف اان

بهویوه علو ربیعی ،ریاضی و انسانی وجتوا اارا .امتا ار شترایط

کنونی با توجه به گسست میان اان

و آیین و حکمت بومی ،ما برای استیابی به

یک ربقهبندی پاسخگو ،نیازمند تعیین وضعیت ار برابر سه مسئله اصلی هستیم:
 -1نقد تاریخی

تقسیم اان

تحت تأثیر ایدگاههای پیشین و منابع تاریخی است .اتفاقی کته

الز است بیفتد ،فهم این نظریتهها و نقتد آنهتا ار مسیرستنت یتابی استت .نقتد
تاریخی میتواند سرآغاز شکلگیری تقسیم علو  ،مبانی ،مباای و مستائل اانت
ها ،خطا ار تطبیق معانی واصطالحات و کندوکاو منابع اصتلی و فرعتی علتو و
تبیین چگونگی تکامل این اان ها باشد.
نقد تاریخی با توجه به جایگتاه و نقت

تأثیرگتذار ختوا ،پیامتدهای ذیتل را

میتواند ااشته باشد:
 -1ار جهانشناسی اسالمی ،پدیدههای ربیعی به منزله عامل ارااه الهی عمتل
میکنند و ارتبا میان خداوند و جهان ،مانند ارتبا میان وحدت و کثرت استت.
از آنجا که یک رشته علمی چیزی جز مجموعهای اارای حد و مترز از مستائل و
راهحلهای ارائه شده نیست و این راهحلها سنتهای علمی را ار جامعته کهتن
بهوجوا میآورند ،ار نقد تاریخی نیز ما با سنتهای علمی روبهرو ختواهیم شتد
که ار تمدن اسالمی شکل گرفته و بستیاری از آنهتا امتروزه از میتان متا رختت
بربستهاند و نبوا این سنتها ،از عوامل انحطا جوامع علمی ما است.
 -2ما ار کندوکاو ار آثار نوشتاری باقی مانده از قرون نخستتین استالمی ،ار
کنار نوعی روحیه تحقیق و ابداد ار میان اهل علم ،با راهبنتدی علتو برحستب
واقعیت و عینیت روبهرو هستیم .ابوالفرج عبداهلل بن الطیب ( 411ق) مینویستد:
71

شمارة  111تابستان 1111

حرفهها و فنون مختلف از آنرو پدید آمدند و گسترش یافتند که مبتکتر اصتلی،
کار خوا را به جانشین

منتقل میکرا .این جانشین کار او را با نگرشی نقتدآمیز

مورا بررسی قرار میااا و تا آنجا که برای

مقدور بوا چیزهایی بدان میافتزوا.

این فرایند آنقدر ااامه مییافت تا آن حرفه به حتد کمتال متیرستید .او یتااآور
میشوا« :ار مطالعات ،خوا ما پا ار جای پای پیشینیان خوی

نهاایم و رنتجهتا

برایم تا توانستیم به ارک و فهم ارست کارهای آنها نایل آییم ،و چه بسا کته ار
ضمن تالش برای ارک بعضی از گفتتهها و توضتیحهای متبهم آنتان بته کشتف
مفاهیم و نکتههایی توفیق یافتیم که از آنچه آنان گفته بواند بسی فراتر میرفت».

1

این نگاه از یک حرکتت و پویتایی ار عصتر زرّیتن تمتدن استالمی ار همته
حوزهها از جمله ار حوزه تولید علم و راهبندی آن حکایت اارا.
برای ارک مفهو عینی بوان ربقهبندی علتو ار تمتدن استالمی الز استت
بدانیم ،برخی از حکمای اسالمی از جمله حکیم مالصدرا ،تقسیم علتم را ااختل
ار انقسا های ربیعی میااند نه قرارااای و اعتباری ونه تقستیم مصتنوعی 2.ایتن
اقسا از واقعیت نفس االمری برخوراارند؛ یعنی نحوه حصول عینی آنها ار ذهن
است ،مثل ارااه ،قدرت و لذت که حاالت حقیقی نفسانی شمراه میشوند.

1

 -1بهرغم اهمیت تدوین تاریخ علم ،تاریخ کالسیک علو ار جهان استال و
ایران تدوین نشده است و ار کتابها ویااااشتهای پراکنتده نیتز بته اورههتای
تاریخ علم و تأثیر هر یک از آنها بر ایگری اشارتی نشده و پیوند اورههایی چون
رنسانس اسالمی عصر ایالمه و تحوالت علمی اوره صفوی بتا تفکترات شتیعی
تفسیر نشده باقی مانده است .تدوین تاریخ علتم بایتد بته گونتهای باشتد کته از
ــــ ـ
 .1بنگرید به :حسن ،احمدیوسف – لررهبیل ،اانا ،تاریخ مصور تکنولوژی اسالمی ،ترجمته اکتتر ناصتر
موفقیان.21-21 ،
 .2صدرالمتألهین شیرازی ،تصور و تصدیق.28 ،
 .1همان.21 ،
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یکسو انسان ،مستعد بازیابی و کشف اوباره چیزهایی باشد که علم امتروزین آن
را از نظر اور ااشته است و از سوی ایگر بخشی از ورایف خوا را ار بازسازی
هویت نوین به عهده گیرا.
 -4نهال اان

بهرور کامل ار جهان اسال وقتی رشد یافت که آثتار یونتانی،

هندی و فارسی به زبان عربی ترجمه شد .ار این منابع ،علم به عنتوان بخشتی از
معرفت فلسفی معرفی شده است؛ یعنی ماهیت علم مستبوق بته ماهیتت معرفتت
فلسفی شد .به همین الیل تقسیم علم نیز ار منابع فلسفی و به تبع فلستفه انجتا
یافت .کندوکاو تاریخی نشان میاهد کته حکمتای استالمی ار ربقهبنتدی ختوا
بیشتر تحت تأثیر ارسطو و حکمای یونانی بواهاند و بیشتر ار حتوزه الهیتات بته
بحث پرااختهاند 1و ار شتاخههای فلستفه نظتری و حکمتت عملتی کمتتر وارا
شدهاند .این ار حالی است که بیشتر علو ریشه ار خوا زندگی اارند و به همین
الیل بر هم تأثیر میگذارند و اان های جدیدی را بهوجوا میآورند ،مثل تاریخ،
اقتصاا ،حقوق ،این ،شعر ،هنر و موسیقی .بایسته است بار ایگر با بهرهگیتری از
هستیشناسی اسالمی ،اان ها از عینیت زندگی ستر برآورنتد و ار جهتت نیتاز
عصر حاضر عمل کنند و راهبندی شوند.
 -1گزارش وضعیت کنونی علم در ایران

گا بعدی پس از نقد تاریخی ،تبیین وضعیت موجوا است .متا بتا توجته بته
تحوالت تند و پرشتابی که تولید اان

ار ایران معاصر اارا و هر روز رشتتههای

نوین و منابع وآثار نوگرایانه رهور و بروز پیدا میکند ،و جامعته علمتی هتر روز
بیشتر تواناییهای خوا را ار تولید اان
روشن ار بحث تولید اان

نشان متیاهتد ،بته گزارشتی جتامع و

نیاز ااریم .به بیان ایگر الز است علو عینیت یابند.

ــــ ـ
 .1تقسیم علو به نظری (ریاضی ،ربیعی و مابعدالطبیعه) و عملی (اخالقی ،تدبیر منزل و سیاست) بته
ارسطو و مکتب او برمیگراا.
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عینیت علمی همان سنت انتقاای است که با وجوا مقاومتهای بسیار ،اغلب این
امکان را بهوجوا آوراه است که یک جز مسلط را بتوان مورا ستؤال قترار اااه،
از آن انتقاا کرا .عینیت علم یک موضود فرای مربتو بته علمتا نیستت ،بلکته
مسئلهای اجتماعی و تابع بسیاری از روابتط اجتمتاعی و سیاستی استت کته امتر
انتقاای را ممکن میسازا.
 -1نظریه جدید

گا سو ار بحث تقسیم علم و راهبندی اان هتا ارائته یتک الگتو و نظریته
جدید است .نظریه ،نظامی از باورااشتهای بنیاای یا جهانبینی است کته ستنت
پووهشی منسجمی را معرفی میکند و پووهشتگر را نته تنهتا ار انتختاب روش،
بلکه به شیوههای بنیاای ار حوزههای معرفتشناختی و هستیشتناختی رهنمتون
میشوا .نظریه الگوی پذیرفته شده ار علتو و شتامل رهیافتهتا ار نظریتههای
مختلفی از انتخاب عقالنی یا رفتاری است و اگر یک نظریه نتواند به پرس های
جدید پاسخ اهد ،ابتدا آشفتگی و ار پی آن بحران پی

خواهد آمد و بحتران بته

یک انقالب خواهد انجامید و ار پی آن الزاماً یک نظریه قدیمیتر با یتک نظریته
نوین به رور کلی یا تقریبی جایگزین میشوا .باید توجه ااشت که ممکن استت
نظریههای رقیب ار ارون علو نابالغ به رور همزمان وجوا ااشته باشند .این امر
بهویوه ار علو انسانی که ار شمار علو نابالغ شمراه میشوند ،کتم و بتی
چشم میخورا.

بته

1

ما ار علو انسانی نظریههای مختلفی ااریم؛ مثل نظریه هنجاری (غایتگترا)،
نظریه ربیعتگرا (علتگرا) ،نظریه تفسیری یا تفهیمی ،نظریه انتقتاای 2و نظریته
ــــ ـ
 .1برای مطالعات بیشتر می توان از کتاب روش در روش تألیف آقای احمد محمدپور به نحو مطلتوب
بهره برا.
 .2ایدگاه انتقاای معتقد است واقعیت او الیه است؛ یعنی به جز راهر ،اارای بارنی استت و واقعیتت
←
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پست مدرن که انسان واقعیتتی را ختارج از فترا قبتول نتدارا و بدینستبب بته
معرفتشناسی نیازی نیست.

1

برای استیابی به تقسیم علو ابتدا الز است نظریتهای را مشتتمل بتر عناصتر
سهگانه هستیشناختی ،معرفت شناختی و روششناختی بازشناسی کنیم .بته ایتن
منظور ما سه حالت ار پی

ااریم:

الف  -بهرهگیری از نظریات موجوا ار یکی از نظریههای پنجگانه؛
ب  -استفااه از نظریات تلفیقی و ترکیبی؛
ج  -ایجاا یک نظریه جدید.
به منظور بازگشت به سنتهای تمدن ایرانی  -اسالمی و بهرهگیتری از منتابع
معرفتی پذیرفته شده ار این حوزه و نیز برای اوری جستن از آثتار و پیامتدهای
مخرب نظریههای تلفیقی و ترکیبی ،الز استت حالتت ستو را ار پتی گیتریم
واااههای نصو
 ،تجربیات و ااراکات اینی و آوراههای گستراه فلسفه ایرانی -
اسالمی ار خالل سدههای گذشته را کماهمیت ندانیم.
اقت ار تقسیم علم ار فلسفه ابن سینا ،خواجه نصیرالدین روسی و مالصدرا
این واقعیت را برای ما روشن میکند که ما با یک نظریه اسالمی روبهرو هستتیم.
ار این نظریه ماهیت علم و اااههای آن ،اجزای اان هتا 2،معیارهتای گونتاگون
ربقهبنتتدی؛ مثتتل معیارروش تی ،غتتایی و موضتتوعی ،میتتزان اختتتالف و اشتتتراک
اان ها 1،ابزارهای شناخت و عوامل تأثیرگذار ار شکلگیری آن وروشهای نیل

→ ______________________________________________________

عینی ار پشت افسانهها و فریبها قرار اارا و آشکارکران آن صرفاً از راه مشاهده ممکن نیست و
سطح قابل مشاهده را باید با نظریه مناسبی کنار زا تا بحرانها و تضااهای عمیق را ار ساختارهای
پنهان مشاهده نموا .از نظر ررفداران این ایدگاه ،نظریهها بیررف نیستند .این ایدگاه میگوید ،ار
معرفتشناسی ،روش ،انتقاای است .فمینیسم و مارکسیسم پیرو ایدگاه انتقتاای وبته انبتال تغییتر
جهان هستند.
 .1با بهرهگیری از کارگاه تئوریپراازی ،پووهشگاه فرهنگ اسالمی ،تهران ،فروراین 1111ش.
 .2بهمنیار بن مرزبان ،التحصیل ،تصحیح استاا شهید مرتضی مطهری.118 ،
 .1همان.211 ،
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بتته حقیقتتت و امتتر واقتتع ،توضتتیح اااه شتتده استتت و متتا متتیتتتوانیم حضتتور
هستیشناسی ،معرفت شناسی و روششناسی ویوهای را اریابیم؛ مبتاحثی کته ار
تقسیم علو ار فلسفه اسالمی معاصر مورا غفلت جدی قرار گرفته است.
 -1هستیشناسی (نظام موضوعات)

هستیشناسی یا نظا حاکم بر موضوعات ،بخ

اصلی یک نظریه استت کته

با حقیقت وجوا اعم از ذهنی یا خارجی یا نفس االمری ،مرتبط است .الیل توجه
حکمای اسالمی ،ار راهبندی علو به بحث وجوا (نظا موضتوعات) را از بیتان
خواجه نصیرالدین روسی (682-118ق) ار اخالق ناصهری متیتتوان بته استت
آورا .ایشان بهرور کلی حکمت را «اانستن همه چیزها چنان که هستند» 1تعریف
میکند؛ یعنی نوعی وحدت میان هستتی و اانت
منصور اشتکی ( - 766پی

را اذعتان اارا و غیتا التدین

از )111از پایهگذاران مکتب شیراز ،براین باور است

که جستوجوی هرچیزی  -از جمله علو  -پس از علم به وجوا آن امکانپتذیر
است 2.ایشان ضمن اینکه بازگشت همه اان ها را به علتم الهتی (فلستفه اولتی)
میااند ،روشن میکند که تمایز اانت هتا ریشته ار تمتایز موضتود آنهتا اارا و
موضود اان ها یک امر وجوای و عینی است.
غیا الدین منصور اشتکی به روشنی توضیح میاهد که هرگاه تقستیم علتو
ار موضوعات آنها یعنی امور واقع ریشه ااشته باشد ،نمیتواند امتری وضتعی و
جعلی (قرارااای) باشد 1.اشتکی غایات علو را موجب تمتایز آنهتا نمتیاانتد؛
چون از نظر وی غایات همه اان ها بجتز اانت الهتی ،ار حصتول ختوا ایتن
ــــ ـ
 .1روسی ،خواجه نصیرالدین ،اخالق ناصهری ،تصتحیح و تنقتیح مجتبتی مینتوی  -علیرضتا حیتدری،
.17
 .2اشتکی ،غیا الدین منصور بن صدرالدین محمد ،شفاء القلوب وتجوهر االجسام ،تصحیح و تحقیتق
علی اوجبی.6 ،
 .1همان.
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اان ها نهفته است.

1

ار فلسفه صدرایی نیز وجوا و علم مساوق هم و یکی هستند 2و به این الیتل
وجوا ار همه موجواات حتتی جمتااات ستریان اارا 1.ایشتان ار جتای ایگتر
میگوید« :صورت علمی بدون تراید صورت و وجوا ذهنی همان شیئی است که
هستی عینی اارا».4
ار نظریه اسالمی ،هستیشناسی واقعگراست (هر چند یتک نظریته متیتوانتد
ترکیبی از واقع گرایی و ایدئالیسم باشد) و براین فرض استوار است که پدیتدهها
از فعالیتهای انسانها به رور عا مستقل هستتند .هستیشناستی استالمی و نیتز
معرفت شناسی و روششناسی متناسب آن ،پی

از انقالب استالمی ،بته اهتمتا

عالمه رباربایی و همکاری شهید مرتضی مطهری ار کتتاب اصول فلسفه و روش
1

رئالیسم شناسانده شده است.
ار هستیشناسی اسالمی میان امر واقع و نفس االمر تمتایز وجتوا اارا .واقتع
چیزی است که با حواس انسانی ااراک متیشتوا ،ولتی ااراکتات حستی مبتکتر
استاوراهای ااراکات نفس االمری نیستند و منظور از امور نفس االمتری امتوری
است که فراسوی اریافتهای حس باشد .امر واقع مثل شناخت اوّلیهای است که
ما از راه حس نسبت به جهان خارج و موجواات پیدا میکنیم ،اما با بهترهگیتری
ابزارهایی چون میکروسکو

یا تلسکو

اریافتهای حسی ما پیوسته اگرگتون

میشوا .این اریافت متغیر ار فلسفه اسالمی امور نفس االمری خوانده میشتوا.
انسان از حقیقتی کته وجتوا آن نتزا خداستت حستب مراتتب اانت

ختوا ار

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1
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همان.11 ،
صدرالمتألهین شیرازی ،اسفار اربعه ،ج 211 ،161 ،11 ،6و.216
همان ،ج 72 ،2و ج111 ،6و.111
صدرالمتألهین شیرازی ،تصور و تصدیق.14 ،
بنگرید به :رباربایی ،محمدحسین – مطهری ،مرتضی ،اصول فلسفه وروش رئالیسم ،جلدهای اوّل تتا
سو .
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هربرهه ،اندکی را اریافت میکند.
پس ما میتوانیم بگوییم که نفس االمر چیزی است کته ار علتم الهتی وجتوا
اارا و آنچه ما از راه حس از عتالم واقتع ااراک متیکنتیم ،هتر روز ار یکتی از
مراحل استکمالی خوا قرار اارا .بر این اساس ارزشهتای اخالقتی و اجتمتاعی
ضرورت اارا که به واقعیت معاش نزایک باشد؛ واقعیتی که انسان با آن سروکار
اارا نه با آنچه او از نفس االمر ااراک متیکنتد .بتا ار نظتر گترفتن ایتن نکتات
هستیشناختی ،معرفت ما از واقع و از نفس االمر متغیر خواهد بوا.
تأمل ار قضایای نفس االمری به خوبی نق

نامحسوس این قضایا را ار تبیین

ماهیت علم و راهبندی آن نشان میاهد و ضرورت اارا ایتن نق هتای اساستی
خوا به صورت مستقل مورا کندوکاو اانشوران قرار گیرا.
با توجه به نکات توضیحی که یاا گراید ،جای آن است که با بهتره گیتری از
تاریخ فلسفه اسالمی جایگاه هستیشناسی اسالمی را ار تقسیم علو انبال کنتیم.
از نخستین کسانی که هستیشناسی را ار تقسیم علو اخالت اااهاند میتتوان از
ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی (217 -171ق) نا برا .فلسفه کنتدی تحتت
تأثیر ررب وجواشناختی اوست .او ابتدا ار یک تقسیمبندی کلی موجواات را به
او استه ماای و غیرمتاای تقستیم متیکنتد .ستپس موجتواات غیرمتاای را بته
موجوااتی که مالز با مااه هستند اما خوا ماای نیستند ،مانند اشکال هندستی و
موجوااتی که نه ماایاند و نه با مااه ارتبا اارند مانند نفس ،تقسیم کراه است.

1

وی ار تقسیمبندی اوتایی ایگری از موجواات ،آنها را به اله و خلق تقستیم
میکند و میان تقسیم فوق و این تقستیم ،ارتبتا ایجتاا کتراه ،ار تقستیم ستو
موجواات را به او استه متحرک و غیتر متحترک تقستیم متیکنتد و موجتواات
متحرک را با موجتواات متاای و فیزیکتی و موجتواات ثابتت را بتا موجتواات
ــــ ـ
 .1کندی ،ابویوسف یعقوب بن اسحاق ،مجموعه رسائل فلسهفی ،ترجمته ستید محمتوا یوستف ثتانی،
.4-2
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غیرماای یکسان میااند .هر یک از این تقسیمبندیهای سهگانه متیتوانتد معیتار
وجواشناختی را برای پذیرش مابعدالطبیعه ،ریاضیات و علتو ربیعتی بته مثابته
اصلیترین شاخههای فلسفه نظری فراهم آورا.
روش کِندی روی ابونصر محمد فارابی 1و ابتن ستینا تتأثیر گذاشتت و آنتان
واسطه بوان ریاضیات میان مابعدالطبیعه و علو ربیعی را بیشتتر متورا پتووه
قرار اااند .فارابی بحث رابطه علم و وجوا را ار فلسفه خوا تحکیم و ابن ستینا
آن را تبیین کرا .ار میان حکمای سدههای بعد ابوعلی حستن سلماستی (متتوفی

بعتد از 624ق) بته پیتتروی از استالف ختتوا ولتی بانگتتاهی متمتایز ،ار الرسددالة

الشيقیة فی تقاسیم العلوم الیقینیه برای راهبندی اان هتا ،از قاعتده اشترفیت و
2
رتبه وجوای و نافع علو بهرهگیری کراه است.
خواجه نصیرالدین روسی موجواات را به وجوای که هستتی او موقتوف بته

ارااه انسان نیست و وجوای که تحقق آن منو به ارااه و تصرف انستان باشتد،
تقسیم میکند و به تبع آن اان ها را اوشاخه میااند .علم به قسم اوّل حکمتت
نظری و علم به قسم او حکمت عملی نامیده میشوا.

1

ربیعت ار این هستیشناسی از تقدس برخوراار است؛ زیرا اگر چته ربیعتت
هرگز به منزله تصویر مستقیم وجوا الهی تفسیر نمیشوا ،اما ار رابطه بیواستطه
با ارااه الهی و هدف غایی او قراراارا .تفکر اینی به محتویات ربیعت نه به منزله
عوامل ماای ،بلکه به عنوان عوامل فرهنگی مینگرا و از اینرو آنها را به قلمترو
جهانبینی اینی میکشاند .ار این مقا است که این قلمرو هستی شایسته شناخت
و احترا میشوا.
ــــ ـ
 .1فارابی ،ابونصر محمد ،احصاءالعلوم ،ترجمه حسین خدیوجم1164 ،ش.
 .2سلماسی ،ابوعلی حسن ،الرسدالة الشيقدیة فی تقاسیم العلوم الیقینیه ،تصحیح حمیتده نتورانینتواا-
محمد کریمی زنجانی اصل 78 ،به بعد.
 .1روسی ،خواجه نصیرالدین ،اخالق ناصری.17 ،
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قطبالدین شیرازی (811-611ق) شاگرا برجسته محقق روستی ،علتم را بتا
توجه به واقعیت عینی و ملموس تقسیم کراه ،و به این نتیجه میرسد که اان

یا

با توجه به زمان و مکان اگرگون نمیشوا؛ مثل علم هیئت و حساب ،یا اگرگون
نود اوّل را حکمت و برتترین نتود اانت

میشوا؛ مثل فقه و لغت .ایشان اان

میااند 1او حکمت را به او شاخه علتم و عمتل تقستیم متیکنتد و متینویستد:
«حکمت اانستن چیزهاست چنان که باشد» 2و علم را تصور حقایق موجواات و
تصدیق احکا و لواحق آنها چنان که ار نفس االمتر هستتند ،معرفتی متیکنتد.

1

ایشان علم اعلی (مابعدالطبیعه) علم اوسط (ریاضیات) و علم اسفل (علو ربیعی)
را از شاخههای حکمت نظری میااند و حکمت عملی را به سیاست مدن ،تدبیر
منزل و تهذیب اخالق تقسیم میکند.

4

قطبالدین علو اینی را مستقل از حکمت و متغیر خوانده ،به او شاخه علتم
اصول این و فرود این تقسیم میکنتد .معرفتت ذات ،صتفات و افعتال الهتی و
معرفت نبوت و رسالت را از شاخههای علم اصول و علم کتاب (قرائت ،وقتوف،
لغات ،اِعراب ،اسباب نزول ،ناسخ و منستوخ ،تأویتل ،قصتص ،استتنبا معتانی،
معانی  -خوا

ترکیبها  -ارشاا ،بیان) و نیز علم اخبار ،اصول فقته و فقته را از

علم فرود و علومی چون لغت ،تصریف ،اشتقاق ،اعراب ،معانی ،بیتان ،عتروض،
قافیه ،انشار ،نظم ،خط و محاضرات را از توابع علم فرود میخواند.

1

مؤلف مفتاح السعادة و مصباح السیاده نیز ار تقسیم علو از هستیشناسی بهره
جسته است .او اشیا را اارای چهار مرتبه وجوای میااند و با توجه به این چهار

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1

قطب الدین شیرازی ،ديّة التاج ،تصحیح سیدمحمد مشکوه،
همان.82 ،
همان.
همان.81-82 ،
همان.17 ،

.81
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مرتبه یعنی وجوا کتبی ،لفظی ،ذهنی و عینی به راهبندی اان ها پرااخته است.

1

مناسب است نگاهی نیز به کارآمدی تقسیم علو ار سدههای گذشتته ااشتته
ب اشیم و از خوا بپرسیم آیا این تقسیم با نیازهای عینی از جمله توستعه اان هتا
تطبیق ااشته یا بوا و نبوا آن تأثیری نداشته است؟ آیا هیچ ارتباری میتان تقستیم
علو و ایدگاه توحیدی قرآن ار تتاریخ فلستفه استالمی بته چشتم متیختورا؟
براساس فرض تأثیر ایتن ایدگاه ،آیا این تأثیر ار حتدی بتواه استت کته نظریته
تقسیم علو ار جهان اسال را از تقسیم علتو ار فلستفه یونتانی متمتایز کتراه
باشد؟
ترایدی نیست که راهبندی علو استکم تا عصر خواجه نصیرالدین روستی
پاسخگوی نیازهای علمی آن روزگاران بواه است -ااعایی که میتوان با کندوکاو
آن را اثبات کرا -و این امر از کارآمدی این راهبندی ار آن اوره حکایت اارا.
ار پاسخ به پرس او شایان یااآوری است که نظا توحیدی نظا کثرت ار
عین وحدت ،و ابداد ار عین عبوایت است و براساس این نظا تمتایز اان هتا
ار حدی نیست که به بیگانگی علو از یکدیگر منتهی شتوا .بته همتین الیتل از
گذشته چنین بینشی ار میان مسلمانان وجوا ااشته است که همه اان های نتافع
ار نوشتارهای اینی وجوا اارا .این از یکسو این را به جای فلسفه سر چشتمه
اان ها قرار اااه و از سویی نیز مبیّن ویوگی تفکر توحیدی بواه استت .بتا ایتن
حال ،بیشتر متفکران مسلمان ار تقسیم علو از نظا توحیدی غافل ماندهاند.
 -1معرفتشناسی (نظام ادراکات)

ار حوزه معرفتی (نظا ااراکات) که حکمای اسالمی شناخت را بذر مشتاهده
ــــ ـ

 .1بنگرید به :احمد بن مصطفی (مشهور بته رتاش کبتریزااه) ،مفتهاح السدعادة و مصهباح السدیادة فهی
موضوعات العلوم.
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ار جهان غیب میاانند 1،شناختهای معمول متا قتاار نیستتند کتالف سترارگم
اذهان سرگشته را باز کنند .فالسفهِ شالواهشکن غرب نیتز بته جتای راهگشتایی،
سالب تخریب و ویرانی ار اختیار ما میگذارند .سرکوب قطعی عقل ستبب شتد
تنها صورتهای فسیلی و ابزاری شده آن ار میان ما برجای بمانتد و متا بتی

از

حد متعارف ،اچار اوها و پندارهای شیطانی خوا شدیم.
ار حکمت اسالمی اساس همه چیز بتهویوه اان هتا ،معرفتت اانستته شتده
است 2.معرفتشناسی روشن میکند انسان چگونه میتواند بته معرفتت از جهتان
ارراف خوا است یابد ،انواد شناخت کدا اند ،مؤلفههای معرفت اعم از صتدق،
باور و توجیه (مبناگرایی وانستجا گرایتی) چگونته شتناخت متا را بته حقیقتت
امکانپذیر و سازگاری منطقی محتوی باورها را ممکن میکنند ،تا به ذات چیزهتا
چنان که هستند برگرایم ،و از تضتااهای موجتوا و بترزخ صتور ذهنتی فاصتله
گیریم.
تقسیم و ربقهبندی علو به معرفتشناسی نیازمند استت .ار معرفتتشناستی
الز است حدوا شناسایی روشن شده و ار محدواه آن نظتامی از علتو ترتیتب
ااا .معرفتشناسی ار کنار این ورایف باید بررسی کند که روشها و شتیوههای
این علو چه تمایزی نسبت به یکدیگر میتوانند ااشته باشند.
ار اسال همه راههتای ممکتن معرفتت بته رستمیت شتناخته شتده و عمتو
اندیشمندان مسلمان به آنها باور اارند .بر این اساس همه روشهای معرفت مثتل
مشاهده ،آزمای  ،تفکر منطقی ،تحلیل ریاضی و تحلیل عقلی ار تفکتر استالمی
پذیرفته شده است.
بحث ار انفعتالی بتوان حتواس و اهمیتت اااههتای حستی و تمتایز آن بتا
ــــ ـ
 .1ابراهیمی اینانی ،غالمحسین ،معاد از دیدگاه حکیم مدرّس زنوزی.118 ،
 .2برای بررسی ارتبا علم وشناخت میتوان به کتاب اخالق ناصری مراجعه کرا .خواجه ار این کتاب
سرآغاز شکلگیری هر اانشی را معرفت به اصول کلی آن میااند( .اخالق ناصری.)41-17 ،
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اااههای عقل 1ار منابع فلسفی ما بازتاب یافته است .شهید مطهری تقد ااراکات
جزئی حسی بر ااراکات کلی عقلی حتی ار مورا تصورات بتدیهی عقلتی را بته
حکمای اسالمی نسبت اااه است 2.محقق روسی نیز ار شرح اشارات ،ااراکتات
حسی ،خیالی ،وهمی و عقلی را مترتب بر یکدیگر میاانتد 1.مالصتدرا علتم بته
4

بدیهیات و حتی اولیات را مبتنی بر محسوسات اانسته است.
کندوکاو ار منابع فلسفه اسالمی این نکته را برای ما مشخص میکنتد کته ار
این منابع ،ابزار شناخت ارزشگذاری شده است و ار کنار ابزار حستی ،از ابتزار
تعقلی و ابزار شهوای سخن به میان آمده است .با ایتن همته ار فلستفه استالمی
مباحث معرفتی به صورت گستراهای مورا غفلت قرار گرفته است ،تا جتایی کته
ما اگر بخواهیم این مباحث را انبال کنیم باید ار کنار منابع فلسفی به سراغ منابع
عرفانی و کالمی برویم.
برای استیابی به شناخت و بهرهگیتری از آن ار راهبنتدی علتو  ،الز استت
مجموعه مفاهیم اساسی علو انستانی و الهتی ار فرهنتگ استالمی ،شناستایی و
معرفی شوند .این مفاهیم سرچشمه اندیشههای ارست و ناارست و عامل قتوت
و ضعف و روزنه اگرگونی ار ترکیب فکری است .چتون مفتاهیم اربتر اارنتده
خالصه اندیشهها و نظریات و فلسفههای معرفت و احیانتاً محصتول تجربتههای
عملی است .مفاهیم مانند الفاظ و حتی اصطالحات ،یک اسم یا کلمتهای نیستتند
که بتوان آنها را با مراافشان تعریف کرا .اوّلتین گتامی کته متا بایتد ار ستاختار
شناختی و فرهنگی خوا بترااریم ،مفتاهیم هستتند .وقتتی مفتاهیم اارای متدلول
روشن و شفاف نباشند ،و از پیچیدگی برخوراار باشند یا از فرهنگهای ایگر بته
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
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مرقی کاشانی ،افضلالدین محمد ،مصنفات ،تصحیح مجتبی مینوی  -یحیی مهدوی.414-412 ، ،
رباربایی ،سیدمحمدحسین و مطهری ،مرتضی ،اصول فلسفه و روش رئالیسم ،ج.182 ،1
ابن سینا و الطوسی ،االشارات و التنبیهات ،ج.124 ،2
صدر المتألهین شیرازی ،الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیه.211 ،
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عاریت گرفته شده باشند ،ناتوانی به اایره علو و اندیشتهها راه پیتدا متیکنتد و
ااامه این راه میتواند به فروپاشی شبکه علمی ما و ذهنیت منبعتث از هویتت آن
بینجامد .به عاریه گرفتن مفاهیم از فرهنگهای ایگر ،اثر تخریبتی بیشتتری از بته
کارگیری اصطالحات معرفتی رایج ار علو عقلی ،ربیعتی و تجربتی وابستته بته
فرهنگهای ایگر اارا.
ما الز است به مفهو شناسی ،نسبت و هندسه مفاهیم و معنیشناستی توجته
ااشته باشیم و جایگاه وحی را به عنوان منبع اصلی شناسایی و تأثیر گذشت زمان
و سیاق تاریخی ار برااشتهای متنود از یک مفهو را انبال کنیم.
نیازهای اشاره شده نشان می اهد ما تا به نظریة کتاملی ار متورا شتناخت
است نیابیم ،نمی توانیم موضع قابل افاع ی ار تقسیم علو ااشته باشیم ،چون
ماهیت شناخت ها و ابزار شناسایی از عوامل تمایز علتو هستتند؛ چنتان کته
تمایز علو ربیعی از الهی به روش های متمتایز شتناخت های ایتن او حتوزه
مربو می شوا.
 -1روششناسی (نظام تطبیق ادراکات با موضوعات)

معرفت شناسی (نظا ااراکات) ما باید به سطح روششناسی ارتقا یابد؛ یعنتی
از یک نگاه بیرونی و مرتبط با جهان خارج برخوراار باشد .روششناسی یا نظتا
تطبیق ااراکات با موضوعات ،وسیله استیابی به اتقان یک اانت

استت و بترای

تطبیق نظا ااراکات با نظا موضوعات از آنها استفااه میشوا .روشهای هر علم
مناسب و پذیرفته آن علم برای شناخت هنجارها و قواعتد آن استت .روشهتای
شناخت را باید از روشها و فنون اجرایی آنها متمایز اانستت؛ چترا کته اجترای
هرقاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن میگراا .روش استتنتاجی یتا استتدالل
قیاسی یا استنتاج از راه تمثیل ،اصول علمی را از رریق فرایند استدالل که نتوعی
روش منطقی است ،کشف میکند.
ار کنار روش قیاسی ،روش استقرایی قرار اارا که از ایتد برختی از منتقتدان
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مسلمان بر روش قیاسی رجحان اارا .یکی از آخرین متدافعان ایتن روش شتهید

سیدمحمدباقر صدر بوا .ایشان کتاب االُسس المنطقیة لالستقراء را به افاد از این
روش اختصا

اااه استت .عالمته محمتدتقی مدرّستی نیتز ار کتتاب المنطهق

االسالمی؛ اصوله و مناهجه کتم و بتی
1
میکند.

روش پیشتنهاای شتهید صتدر را انبتال

ما ار شرایط کنونی موضع روشنی ار برابر این روشها نداریم؛ ار کنار روش
یااشده که برای استدالل به کار براه میشوا ،با توجه به نیاز کنونی کشتور بترای
تطبیق احکا با موضوعات ،روش مشخصی را ار اختیار نداریم .یک نگتاه نتو و
جامع ار بحث روششناسی میتواند راه ما را ار امر ربقهبندی علو هموار کند.
نتیجه

 -1ربقهبندی علو ار منابع اسالمی ار او منبع وحی و عقل ریشه اارا و بر
تجربتته ذهنتتی و عینتتی اندیشتتمندان استتالمی و منبعتث از هستیشناستتی (نظتتا
موضوعات) ،معرفتشناسی (نظا ااراکات) و روششناسی (نظا تطبیق او نظتا
حاکم بر موضوعات و ااراکات) برگرفته از نگاه توحیدی استوار است؛ ار نتیجته
رابطهای پویا میان آیین و فلسفه اسالمی و گونههای مختلف اان

بتهویوه علتو

ربیعی ،ریاضی و انسانی وجوا اارا.
 -2ار شرایط کنونی با توجه به گسست میان اان

و آیین و حکمت بتومی،

برای استیابی به یک ربقهبندی پاسخگو الز است ار کنار نقد تاریخی از علتو
ار تمدن اسالمی ،وضعیت کنونی آن را ار ایران و سترزمینهای ایگتر استالمی
بررسی کنیم .برای نیل به این مهم ضرورت اارا تاریخ کالسیک علتو ار جهتان
اسال تدوین شوا.
 -1ما ار کندوکاو ار آثار نوشتاری باقیمانده از قترون نخستتین استالمی ،ار
ــــ ـ
 .1بنگرید به :مدرّسی ،محمدتقی ،المنطق االسالمی اصوله و مناهجه.
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کنار نوعی روحیه تحقیق و ابداد ار میان اهل علم ،با راهبنتدی علتو برحستب
واقعیت و عینیت برآمده از هستیشناسی (نظا موضوعات)و معرفتشناسی (نظا
ااراکات) و روششناسی (نظا تطبیق او نظا موضوعات و ااراکات با یکدیگر)
براساس حکمت اسالمی روبهرو هستیم.
 -4برای پایهریزی یک راهبندی جامع باید به نظریه مناستب آیتین و فلستفه
بتتومی خوامتتان برگتترایم و اااههتتای نصتتو

 ،تجربیتتات و ااراکتتات اینتتی و

آوراههای گستراه فلسفه ایرانی  -اسالمی ار خالل سدههای گذشته را کماهمیت
ندانیم .ما میتوانیم حضور نظا موضوعات و نظا ااراکات و نظا تطبیق او نظا
ااراکات و موضوعات با یکدیگر را ار آثار اینی و حکمی مسلمانان بیابیم؛ نکاتی
که ار تقسیم علو معاصر مورا غفلت جدی قرار گرفته است.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1ابراهیمی اینانی ،غالمحسین ،معاد از دیدگاه حکیم مدرّس زنهوزی ،تهتران،
انتشارات حکمت1167 ،ش.
 .2ابن سینا و الطوسی ،االشارات و التنبیهات.

 .1احمد بن مصطفی مشهور به رتاش کبتریزااه ،مفتهاح السدعادة و مصهباح

السیادة فی موضوعات العلوم ،بیروت ،اارالکتب العلمیه ،بیتا.
 .4بهمنیار بن مرزبان ،التحصیل ،تصحیح استاا شهید مرتضی مطهتری ،چتا
او  :انتشارات اانشگاه تهران1181 ،ش.

 .1حسن ،احمد یوسف – لررهبیل ،اانتا ،تهاریخ مصهور تکنولهوژی اسهالمی،
ترجمه اکتر ناصر موفقیان ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1181 ،ش.
 .6اشتکی ،غیا الدین منصور بن صدرالدین محمد ،شفاء القلهوب و تجهوهر
االجسام ،تصحیح و تحقیق علی اوجبتی ،تهتران ،کتابخانته ،متوزه و مرکتز
اسناا مجلس شورای اسالمی1111 ،ش.

 .8سلماسی ،ابوعلی حسن ،الرسدالة الشيقدیة فهی تقاسهیم العلهوم الیقینیهه،
تصحیح حمیده نورانی نواا  -محمد کریمی زنجانی اصل ،تهتران ،سلستله
انتشارات همای بینالمللی قرربه و اصفهان 1171 ،ش.
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 .7شیرازی ،صتدرالمتألهین ،تصور و تصهدیق ،ترجمته اکتتر مهتدی حتائری
یزای ،تهران ،انجمن اسالمی حکمت و فلسفه ایران 1161 ،ش.

 .1شیرازی ،قطبالدین ،دية التاج ،تصتحیح ستیدمحمد مشتکوه ،چتا

او :

تهران ،انتشارات حکمت1161 ،ش.
 .11شیرازی ،مدرّسی ،محمتدتقی ،المنطق االسالمی اصوله و مناهجهه ،بیتروت،
اارالجیل1118 ،ق.
 .11صدرالمتألهین شیرازی ،اسفار اربعه.
 .12رباربتتایی ،سیدمحمدحستتین  -مطهتتری ،مرتضتتی ،اصههول فلسههفه و روش

رئالیسم ،قم ،افتر انتشارات اسالمی.
 .11روسی ،خواجه نصیرالدین ،اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح مجتبی مینتوی
 علیرضا حیدری ،تهران ،انتشارات خوارزمی1161 ،ش. .14فارابی ،ابونصر محمد ،احصاءالعلوم ،ترجمه حسین خدیوجم ،چتا

او :

تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1164 ،ش.
 .11کندی ،ابویوسف یعقوب بتن استحاق ،مجموعهه رسهائل فلسهفی ،ترجمته
سیدمحموا یوسف ثانی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1178 ،ش.
 .16محمدپور ،احمد ،روش در روش (ارباره ساخت معرفت ار علو انسانی)،
تهران ،جامعهشناسان1171 ،ش.
 .18مرقی کاشانی ،افضلالدین محمد ،مصنفات ،تصحیح مجتبی مینوی  -یحیی
مهدوی ،چا او  :تهران ،انتشارات خوارزمی1166 ،ش.
 .17مظفر ،محمدرضا ،المنطق ،قم ،انتشارات فیروزآباای1417 ،ق.
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