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  بندي علوم منطق طبقه

 *اکبر رشاد علی
  چکیده

مالك «ي  علم و مبتنی بر مسئله» شناسی هویت«از فروع مبحث » بندي علوم طبقه«از دید مؤلف مقاله، 
نگریست: » بندي علوم طبقه«ي  با دو رویکرد، به مسئله توان است. از نظر وي می» وحدت و تمایز علوم

ترسیم «بندي علوم، با رویکرد پسینی عبارت است از:  پیشینی. طبق تعریف ایشان طبقه	.2پسینی، 	.1
مؤلف در ». مهندسی مطلوب معرفت«و با رویکرد پیشینی، عبارت است از: » جغرافیاي میراث معرفتی بشر

، همچنین اشاره به اهداف و فواید »علوم انسانی اسالمی«و » علم دینی«تعاریف  ي متن مقاله، پس از ارائه
بندي در دنیاي غرب و نیز جهان اسالم  ي طبقه بندي علوم و ضروت آن، نگاهی گذرا به تاریخچه طبقه

 وحدت و تمایز علوم و تبیین  هاي مختلف در باب مالك افکنده است. در ادامه نیز با نقد اجمالی نظریه
هاي رکنی علم) منطق پیشنهادي خود براي  الخلوي مؤلفه (سازواري چندوجهی مانعه» ي تناسق نظریه«

کند. در انتها نیز سؤاالت و اشکاالت  ارائه می  ي مزبور است، بندي علوم را که مبتنی بر نظریه تفکیک و طبقه
 -هرم«بندي  شنهادي خود را طبقهگوید. وي الگوي پی احتمالی وارد بر نظریه را مطرح کرده، پاسخ می

  نامد. علوم می» سان شبکه
ي  بندي، علوم انسانی، معیار وحدت و تمایز علوم، نظریه طبقه -تعریف، علوم -علم دینی واژگان کلیدي:

   علوم.» سان شبکه - هرم«بندي  تناسق ارکان علم، الگوي طبقه

                                                
  زه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.مدرس خارج فقه و اصول حو *

  12/3/95 تأیید: تاریخ    23/1/95 تاریخ دریافت:
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  اي نکات مقدماتی به پاره  درآمد: اشاره  
  ي بحث تصوریهیک) مبادي 

  بندي علوم . تعریف طبقه1
  نگریست:» بندي علوم طبقه«ي  توان با دو رویکرد، به مسئله می 

اکنون  سان که هم هاي بشري، آن بندي دانش بندي و دسته الف) پسینی و ناظر بر طبقه
  هستند.

سان که باید و شاید باشند. تعریف  ب) پیشینی و ناظر به مهندسی کالن معرفت، آن
  بندي علوم از منظر هر کدام از این دو نگاه، با دیگري متفاوت است. رده

بیان وحدت «بندي علوم، با رویکرد پسینی، به تعبیر ساده و کوتاه، عبارت است از:  طبقه
دادن وحدت علوم در عین  نشان«و به تعبیر دیگر » هاي موجود با همدیگر و تمایز دانش

تر،  ؛ و به بیان فنی و تفصیلی»ر وضع موجودکثرت و کثرت علوم در عین وحدت د
ترسیم جغرافیاي میراث معرفتی بشر و تعیین جایگاه هر «بندي علوم، عبارت است از:  طبقه
ها در میان هموندانش، بر اساس معیار یا معیارهاي  دانش در آن و هر یک از دانش گروه
  ».معین

مهندسی مطلوب «بارت است از: اجمال ع بندي علوم با رویکرد پیشینی، به اما طبقه
بندي  صورت«، عبارت است از: -و مطابق با منطق پیشنهادي راقم -تفصیل و به» معرفت

هاي  ي معارف، از رهگذر سنجش مؤلِّفه ي مجموعه یابنده سان، پویا و فرگشت شبکه -هرم
  ».ها با یکدیگر بخش دانش رکنی تکون

ي مباحث مقاله را با همین  رو عمده این از رویکرد اصلی ما در این مقال، پیشینی است؛
ي تعریف تفصیلی،  دهنده نگرش پی خواهیم گرفت. با هر یک از کلمات و فقرات تشکیل

  ایم؛ از جمله: به جزء و جهتی از طرایف و ظرایف نهفته در الگوي پیشنهادي اشاره کرده
- زارش وضع موجودنه منفعالنه و بسنده به گ -، به فعاالنه»بندي صورت«ـ با ترکیب 
  بندي علوم و مهندسی معرفت در رویکرد پیشینی؛ بودن عمل طبقه

ي علوم و ترتب آنها بر  به نسبت عمودي معرفت و مجموعه» سان شبکه -هرم«ـ با تعبیر 
  ي پیشنهادي. همدیگر و نیز به مناسبات افقی و ترتیب عرضی آنها با یکدیگر در سامانه
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روندگی  ، به نقش الگو و رویکرد مورد نظر در پیش»یابنده شتفرگ«و » پویا«هاي  ـ با واژه
ها (الگوي پیشنهادي، تنها وصف وضع موجود نیست که  معرفت و فراشوندگی دانش

  ي وضع مطلوب نیز هست). ارائه
ي معرفت  ي موضوع الگوي پیشنهادي که همه به گستره» ي معارف مجموعه«ـ با تعبیر 

  هاي مدون کنونی است. م تجربی و بلکه مجموع دانشبشري است و بسی فراتر از علو
به » ها با یکدیگر بخش دانش هاي رکنی تکون از رهگذر سنجش مؤلِّفه«ـ با عبارت 

  ي اجرایی آن. ي تناسق است و شیوه ي مبناي این الگو که نظریه نظریه
 - هرم«بندي  توان آن را الگوي طبقه با توجه به خصوصیات الگوي پیشنهادي، می

  علوم نامید.» سان شبکه
  . تعریف علم دینی 2

دستگاهوار متشکل از قضایايِ   عبارت است از:معرفت -بر اساس تلقی مختار -علم دینی
ي قلمرو معین که مبتنی بر مبانیِ نظري دینی و با  ي سازوار معطوف به مطالعه انباشته

ل)، از منابع معتبر فراچنگ پویا (دیالکتیک ـ دینامیکا افزاي پیوسته کاربست منطق علمی هم
  آمده باشد. 

اي که نگارنده  عنوان و تعبیري است از دستگاه روشگانی» پویا افزاي پیوسته منطق هم«
شناختی آن ارائه کرده است  و تحلیل معرفت -از جمله علم دینی -براي تولید معرفت دینی

دیده است. این منتشر گر *منطق فهم دینو تفصیل آن در قالب اثر مستقلی با نام 
توان با عبارت زیر نیز  ي ابتناست. علم دینی را می شناسی تولید علم مبتنی بر نظریه روش

ي یک موضوع  دستگاهوار متشکل از قضایايِ معطوف به مطالعه  معرفت«تعریف کرد: 
 حقیقی یا اعتباري که بر اساس مباديِ معرفتی و منطق موجه دینی، از منابع معتبر، استنتاج یا

  ».باشند  استنباط شده

                                                
هاي دینی؛ تهران:  ها و آموزه شناسی اکتشاف گزاره اي بر روش : دیباچهمنطق فهم دیناکبر؛  رشاد، علی*

  .1389سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
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  . تعریف علوم انسانی اسالمی3

هاي دستگاهوار متشکل از قضایايِ  علوم انسانی دینی عبارت است از: طیفی از معرفت
هاي  معطوف به یکی از ساحت» ارزشیِ -تحسینی«و » إلزامی -تجویزي«، »إخباري -تبیینی«
مطابق  بر مبانیِ اسالمی،مبتنی که  جوانحی یا جوارحی انسان» ي ارادي مواجهه«

ـ پویا (دیالکتیک  افزايِ پیوسته هم گراي دینی و با کاربست منطق شناسی واقع معرفت
  ، فراچنگ آمده باشد.دینامیکال)

شناسی در  مستلزم جزئیت دانش انسان» إخباري -تبیینی«بر قضایايِ   اشتمال علوم انسانی
لوم انسانی بر قضایاي معطوف به ي ع دهنده که شمول قضایاي تشکیل آن است؛ چنان

نیز علوم حاوي مباحث نظري و انتزاعی را » جوانحی انسان "ي ارادي مواجهه"  ساحات«
  کند. وارد قلمرو علم انسانی می

  »بندي علوم طبقه«دو) جایگاه مبحث 
رود؛  ي عام و مشترك علوم به شمار می از مباحث اساسی فلسفه» بندي علوم طبقه«مبحث 

مالك وحدت و تمایز «ي  علم و مبتنی بر مسئله» شناسی هویت«از فروع مبحث   این بحث
ي معرفتی مستقلی با این  و تکون حوزه» علوم انسانی«شود. پذیرش عنوان  قلمداد می» علوم

  بندي علوم است. عنوان، خود مولود پذیرش الگوي خاصی در طبقه
  بندي علوم سه) اهداف و فواید طبقه

  هم اهداف و آثار این فعالیت علمی در نگاه پسینی است:موارد زیر از ا
. ایجاد خودآگاهی عصري نسبت به کم و کیف بخش اصلی میراث معنوي بشر، یعنی 1

  علوم.
  . دستیابی به سیر و مسیر معرفت بشري.2
دانش در جغرافیاي معرفت و نیز تشخیص نسبت و مناسبات  . تعیین جایگاه هر گروه3

  هاي هموندش. دانش هر یک از علوم با
  هاي معرفتی با یکدیگر. ها و حوزه . پیشگیري از خلط دانش4
  . تسهیل تعلیم نسل نوخواسته در هر عصري.5
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بندي علوم با رویکرد پیشینی که الجرم از رویکرد انتقادي ـ اصالحی و نوآورانه نیز  طبقه
به ذخایر معرفتی و  برخوردار خواهد بود، سبب ارتقاي خودآگاهانگی أبناي روزگار نسبت

  گردد. هاي بومی می ساز بسط و بازسازي دانش نیز زمینه
  بندي علوم چهار) ضرورت طبقه

بندي علوم به صورت عام نیز آشکار  از آنچه در بیان اهداف و آثار گفته شد، بایستگی طبقه
اعت بندي اسالمی و بومی نیز به ذکر این نکته قن ي طبقه گشت. براي تبیین ضرورت ارائه

» شناسی علم«و » شناسی معرفت«، »شناسی هستی«ناپذیر  کنیم که با توجه به تأثیر اجتناب می
بندي علوم، هر گفتمان و فیلسوفی الگوي مطلوب و  ي صورت فیلسوفان در نوع و نحوه

مقبول خویش را در این مسئله ارائه خواهد کرد؛ ما مسلمانان نیز باید الگوي مبتنی بر مبانی 
و مادي به » الحادي«ي خویش را طراحی و ارائه کنیم؛ زیرا رویکرد  علمی پذیرفتهو منطق 

و » اومانیستی«به معرفت و نیز نگاه » انگارانه نسبی«و » شکّاکانه«هستی، همچنین نگرش 
بسند به علم که همگی  و تجربه» پوزیتیویستی«و فیزیکال به انسان و نگاه » شناختی زیست«

شناسی و علم هستند،  ي فلسفه، معرفت مسلّط روزگار ما در عرصهآوردهاي شایع و  روي
گذارد. اصوالً الگوهاي  ي علوم باقی نمی بند مجالی براي درج علوم الهی و عقلی، در طبقه

اند؛ به  به جاي آنکه پسینی باشند، پیشینی -و اکنون بیش از پیش -بندي علوم، همواره طبقه
ي اسالمی و مستقل علم را ضروري  ي فلسفه س و توسعهاي که تأسی تعبیر دیگر همان ادله

  دارد. ي اسالمی و بومی را بایسته می بند سازد، پرداختن به طبقه می
و تطور   عالوه بر آنچه گذشت، این نکته نیز درخور توجه است که در عصر ما توسعه

عالوه بر  هاي موجود و نیز تأسیس علوم جدید، شتاب صدچندان یافته است. این امر دانش
ها و الگوهاي  ي نظام بندي است، ارائه ي طبقه آنکه المحاله موجب تغییر نظام و هندسه

  دارد. روزآمد را بیش از پیش مبرم می
  زمین و جهان اسالم ي علوم در مغرب بند ي طبقه پنج) پیرنگ و پیشینه

جهت  بدین هاي دیرین و دائمی فیلسوفان و فرزانگان بوده، بندي علوم از دغدغه طبقه
زمین  اند. در مغرب شماري از علماي شرقی و غربی در این وادي، طبع و توان آزموده
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 Francis( فرانسیس بیکنعلوم، » متعلق«و » موضوع«ق.م) بر اساس 322ـ384( ارسطو  

Bacon) (1561( ژان لرون داالمبرم) و 1626ـJean le Rond D'Alembert (
ي علم (حافظه،  ي عامل در عرصه گانه سه» قواي ذهنی«هر دو بر اساس  م)1783ـ1717(

زعم خود با لحاظ  به م)1857ـAuguste Conte( )1798( آگوست کنتمخیله و عاقله)، 
هربرت ها و  علم» کلیت متنازل و پیچیدگی متزاید«فرایند تاریخی معرفت بشري و نیز نظام 

ها، به  بودن علم م) به لحاظ انتزاعی یا عینی1903ـHerbert Spencer( )1820( اسپنسر
  اند. بندي علوم و معارف بشري دست زده رده

ي دوم هجري با  بندي معارف از سده ي رده در جهان اسالم نیز تحقیق و تألیف در زمینه
ق) آغاز شد و با تالش علماي 160ـ102جابر بن حیان (احتماالً  الحدودي  نگارش رساله

ي  اوم و بلکه تکامل یافت. گزارش مختصري راجع به تاریخچه و پیشینهاعصار مختلف، تد
آوریم. از آنجا که این فقره چندان  بندي علوم در جهان اسالم را در ذیل می ي طبقه مسئله

ندارد، در اغلب موارد به گزارش  -ي منطق پیشنهادي است که ارائه -مدخلیتی در بحث ما
هاي نامبردار این عرصه  کنیم. شخصیت تبیین میدیگران اعتماد کرده، این بخش را 

  اند از: عبارت
کتب  ة يف کمیةرسالق) در 259ـ183( ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندي. 1

خود هشت   . منطقیات که1را بـه چـهار دسته تقسیم کرده است:   ارسطو  آثـار ارسطو
. طبیعیات از قبیل سماع طبیعی، (سمع 2قسم است، از قبیل: مقوالت،...، برهان و...؛ 

،  ارتباط دارد  نوعی  نیاز اسـت، هـرچند با جسم بی  طبیعت  . آنچه از3الکیان)، السماء و...؛ 
و هیچ پیـوندي بـا آن نـدارد که   است  نیاز نچه از طبیعت بی. آ4نفس، نبات و...؛   قبیل  از

هاي اخالق قرار دارد.  نیز کتاب  بعدالطبیعه است. پس از اینها ما  نیست و آن،  یک قسم بیش
چهار قسم است:   بـعد از ریـاضیات خوانده شوند و ریاضیات  بـاید  به نظر وي این همه

است. البته » موسیقی«است و تألیف که همان » یئته«علم عدد، هندسه، تنجیم که همان 
بندي آثار قلمداد گردد؛ اما  بندي علوم به شمار آید، باید دسته بیش از آنکه طبقه کنديکار 

توسعه داده   را  رفته آن شده است و رفته  واقع  مقبول طبع علماي مسلمان   تقسیم  تقریباً همین
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  اند. تر ساخته و منظم و منسجم
.  العلوم مفاتیحق) در 233ـ پس از 185(قبل از  ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی. 2

مأخذ پیدایش و رشـد   بر  تقسیم را خوارزمیمبناي او با مبناي پیشینیان تفاوت فاحش دارد. 
بندي کرده  علوم نهاده و تقسیم معارف را با توجه به میراث معرفتی اقـوام و نـژادها صورت

  بدین جهت است که علوم عرب» غیرعرب  علوم«مقابل   در» علوم شریعت«است. قراردادن 
. وي فصول کتاب خویش را ذیل  آمده است  پدید  از طریق شریعت اسالم که عربی است

عـلوم شریعت که در شش باب   در  ي اول دو مقاله به این ترتیب سازمان داده است: مقاله
که در   ي دوم در علوم غیرعرب ض و اخبار. مقالهاست: فقه، کالم، نحو، کتاب، شعر و عرو

همان، نُه باب است: فلسفه، منطق، طب، عدد، هندسه، نجوم، موسیقی، حیل و کیمیا (
  ).136ـ135ص
بندي  ، الگوي ردهالعلوم اقسام) در ق322ي  (درگذشته بلخیاحمد بن سهل ابوزید . 3

  ش آن را باز آراسته است. ها را از کندي اخذ کرده و به قلم خوی ارسطویی دانش
تألیف کرده که در بسیاري  العلوم جوامع) کتابی به نام بلخی(شاگرد  شعیا بن فریغون. 4

همسانی دارد. این کتاب احتماالً در قرن چهارم تألیف  خوارزمی العلوم مفاتیحاز مطالب با 
شده است. مؤلف در این کتاب اصول بسیاري از مباحث صناعات و علوم مختلف را که 

ترتیب از کلی  دانستن آنها بر کاتبان دواوین الزم بوده، مطرح کرده است. او موضوعات را به
ي  شاید اصطالح درختواره *هاي آن آورده است. به جزئی و به صورت درخت و شاخه

  موضوعات که اکنون رایج است، از این دست تجارب اخذ شده باشد.
 - تحت تأثیر ارسطو -احصاءالعلومق)، در 339ـ260( ابونصر محمد بن محمد فارابی. 5

، طـبیعی  ریاضی  کرده است. او علوم نظري را به سه قسم  علوم را به نظري و عملی تقسیم
بندي کـرده است. مبناي کار  عملی را به دو قسم اخالق و سیاست دستهو الهـی، و علوم 

؛ به این  است» موجودات«ـ متعلق عـلم، یـعنی ارسطوبندي علوم ـ همانند  براي طبقه فارابی

                                                
  .37ـ28؛ ص»بندي علوم از نظر دانشمندان اسالمی تقسیم«مهدي محقق؛  *
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کنند و  ي انـسان بحث می صورت که آن دسته از علومی که از موجوداتی خارج از اراده  
شوند و آن دسته از علومی کـه از  م نظري نامیده میاست، علو» شناخت«غـایت آنها فـقط 

آنها شناخت براي عمل است، علوم   کنند و غایت آنـچه در اخـتیار انسان است، بحث می
  ).135همان، صعملی هستند(

  ق)، عالوه بر اینکه در 416ـ 359( سینا ابوعلی حسین بن عبداهللا بن حسن بن علی ابن. 6
العلوم  نام اقسامبه   ي مستقلی تقسیم علوم پرداخته، در رساله به مبحث شفاالهیات   آغاز

و علمی و هر کدام را   نظري  بـه  را  پرداخته اسـت و آن  ، به تقسیم حکمتةیالعقل
 سینا ابن  قـسم و هر قسم را به اقسام اصلی و فرعی تقسیم کرده است. تقسیم  سـه  بـه

  که مدار عمل خویش را حـکمت  آن جهت  شود، از زمان او نمی  گرچه شامل تمام علوم
و مبناي کار کسانی است که پس از او به ایـن مهم   قرار داده، منظم و منسجم است

  اند.  پرداخته
 کتب الرازي ةفهرسفی ق) در 440ـ362( ابوریحان محمد بن احمد بیرونی. 7

کتاب  33کتاب در طب،  56ترتیب تقسیم موضوعی کرده است:  هاي رازي را به این کتاب
کتاب در تفسیر و  7کتاب در ریاضیات و نجوم،  10کتاب در منطق،  7در طبیعیات، 

 6کتاب در علوم فلسفی و تخمینی،  17تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران، 
 10کتاب در کفریات،  2یا، کتاب در کیم 22کتاب در الهیات،  14الطبیعه،  کتاب در مافوق

  م).1936شود (بیرونی،  مجلد می 184کتاب در فنون مختلف که جمعاً بالغ بر 
و   ق) مبناي تقسیم علوم را عقل381، (متوفاي محمد بن یوسف ابوالحسن عامري. 8

تقسیم » حکمی«(شرعی/ ملت به معناي شریعت) و » ملی«قرار داده و علوم را به   وحی
 -. عقلی2که کار محدثان اسـت،  -. حسی1م ملی را سه قسم دانسته است: کرده است. علو

خوانده   و لغت را ابزار کار آنها -که کـار فقهاست -. مشترك3است،   که کـار متکلمان
است،   طبیعیون  تحقیق  که مورد -. حسی1را نیز سه قسم دانسته است:   است. علوم حکمی

و منطق را ابزار آنها  -که کار ریـاضیین است  -مشترك. 3که کار الهیون است،  -. عقلی2
  ).134ص، 1374دانسته است (حبیبی، 
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ق) نیز از جمله کسانی است که با 385(متوفاي  ابوالفرج محمد بن اسحاق بن ندیم. 9
علوم روزگار خود   هاي گوناگون و شمارش شاخه  در علوم  هاي مختلف کردن کتاب فهرست

  بندي علوم پرداخته است (همان). طبقه  به صورت غیرمستقیم به الفـهرستدر اثر ارزشـمند 
اصناف ي  هق) در رسال401یا  390(متوفاي ابوسهل عیسی بن یحیاي مسیحی گرگانی. 10

آنکه نظم خاصی را رعایت کرده  پس از تعریف اجمالی علم، بی یةاحلکم العلوم
علم طبیعی تقسیم و اقسام هر یک را ذکر نموده   و الهی)   کلی (علم  باشد، علوم را به علم

برد،  نام می  هندسه، نجوم، موسیقی، طب و سیاست  است. وي گرچه از علومی مثل
  در حقیقت  معتقد اسـت این معارف جزئی  دهد؛ با ایـن حال نیز می ي آنها توضیح درباره

  ).136کنند (همان، ص می  نیستند، بلکه نفس را آماده دریافت علم کلی  علم
اخوان الصفا و در الصفا (قرن چهارم هجري قمري)،  . پدیدآورندگان رسائل اخوان11

اند. آنان معتقدند  همت گماشته  م علوماز جمله کسانی هستند که به تقسی خُلّان الوفاء
فلسفی «و   »شرعی وضعی«، »ریاضی«کند، سه نوع است:  علومی که بشر دریافت مـی

  علوم ریاضی که علوم آداب زندگی و مصالح دنیایی است به نُه قسم تقسیم شده». حقیقی
 -آن بشمارند  و اخبار ازجمله اقسام  ، لغت، شعر، سحر، حرف، صنایع، سیر و علم کتابت

بندي غیر از اصطالح منظور در علوم  باید توجه داشت اصـطالح ریـاضی در این طبقه
و   اند شده  وضع  است. علوم شرعی وضعی که براي طلب آخرت و طب نفوس» ریاضی«

اند، از قبیل علم تأویل و تنزیل و... علوم فلسفی که چهار قسم هستند،  قسم  شش
  .)135همان، ص( و الهیات  ات، منطقیات، طبیعیاتاند از: ریـاضی عـبارت

ابتدا علوم را به دو دسته  العلوم مراتبي  ق) در رساله456ـ384( حزم اندلسی ابن. 12
اند از علم شریعت، علم اخبار و  اند و عبارت تقسیم کرده است: علومی که خاص یک ملت

اند از: نجوم، عدد، طب و  اند و عبارت علم لغت؛ علومی که مشترك میان ملل مختلف
فید فلسفه. وي پس از ذکر اقسام هر یک از علوم مزبور، آنها را براي امر معاد و آخرت م

دانسته و علومی را که براي اصالح دنیا سودمند است، از قبیل تجارت و کشاورزي دانسته 
ي علم، یعنی سودمندي براي دنیا یا  است. مبناي تقسیم وي از جهتی بر کارکرد و فایده



بهار ١٤

/ شمار1395 

اکبر رشادعلی/ 65 ة

، 1390استوار است (کیانی فرید،  -شرع یا عقل -آخرت و از جهت دیگر بر منبع شناخت  
  ).173ص

(قرن چهارم هجري) شاعر کُردزبان، فصل  سن علی بن محمد غزوانی لَوکريابوالح. 13
پرداخته، به  فارابیو  سینا ابنرا که در آن به آثار فلسفی  الصدق الحق بضمان بیاناول کتاب 

اند:  ماهیت علم و تقسیم آن اختصاص داده است. از نظر او علوم در تقسیم اولیه بر دو نوع
النسب در تمام اجزاي زمان و داراي  کمی. علوم حکمی متساويعلوم حکمی و علوم غیرح

. اصول نیز بر  اند: فروع و اصول. فروع از قبیل طب، نجوم، کشاورزي و... دو گونه تقسیم
شود و نهایت  دو قسم است: قسمی که در آن از اموري که در عالم موجود از آن استفاده می

یابی به علوم دیگر گردد،  تا ابزاري براي دست کوشش طالب آن این نیست که آن را بیاموزد
را ابزاري براي طلب علم به امور موجود در جهان قرار دهد  کوشد آن و قسم دیگر آنکه می

  ).37ـ28، ص1370و عادت بر این جاري شده است که این علم منطق نامیده شود (محقق، 
را به شرعی و  علوم الدین احیاء علومق) در کتاب 505ـ450( محمد غزالی. 14

  را به محمود و مذموم و مباح تقسیم کـرده اسـت. او در تقسیم  شرعی غیرشرعی، و غیر
 ،1374بندي نموده است (حبیبی،  دیگري علوم را به واجب عـینی و واجـب کفایی طبقه

  ).139ـ138ص
 ی رازيابوعبداهللا فخرالدین محمد بن عمر بن حسین بن حسن تَیمیِّ بکْريِّ طبرستان. 15

. او الستّینیاي را در احصاي علوم روزگار خویش تالیف داشته به نام  ق) رساله606ـ544(
باب تألیف  60از خـوارزمشاهیان در  ابوالمظفر تکشق به نام 574این رساله را در سال 

خاصی را   وي در این رساله مبناي  علم سخن گفته است. البته 60کرده است و در آن از 
  ).139بندي خود ذکر نکرده است (همان، ص براي تقسیم

اخالق ي کتاب  ق) در دیباچه672ـ597( خواجه نصیرالدین ابوجعفر محمد طوسی. 16
  علی سبیل احلکمةفصل فی بیان أقسام گاشت کوتاهی به نام ن گاه در تک ، و آنناصري
بندي علوم پرداخته است  کنند، به رده یاد می احلکمةأقسام که همه جا از آن به  االیجاز
  (همان).
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با  از خواجه نصیرق) پس 692تا  682هاي  (درگذشته بین سال ناصرالدین بیضاوي. 17
را  العلوم و تعاریفها موضوعاتي  ه و رسالهکوشایی و نوآوري در این راه گام برداشت

  نگاشته است.
یک  الدیباج ةالتاج لغر ةدر) در کتاب 710ـ634( الدین شیرازي قطب. 18

علوم را بر اساس اینکه خاص یک امت است (غیرحکمی) یا نیست (حکمی) تقسیم   بار 
نموده اسـت. علوم غـیرحکمی را بر اساس اینکه بر مقتضاي نظر شـارع بـاشد یـا نـباشد، 

  است.  کرده  تقسیم  سینا ابنبه همان روش   را  حکمی  بـه دیـنی و غیردینی، و علوم
(از علماي قرن هشتم هجري قمري) در کتاب  بن محمود آملی الدین محمد شمس. 19

پیروي کرده  فخرالدین رازي العلوم جامعبندي  از طرح طبقه العیون الفنون فی عرایس نفایس
ي علمی را بررسی کرده  علوم، حدود صد رشته  از  بـه جـاي شـصت رشته  آملیاست. البته 

علوم «و  -یعنی علوم اسالمی -»علوم اواخر« گروه مشخص  دو  ً به است و آنها را صریحا
ي اکثریت پیشینیان، کتاب  به رویه آملیکـرده است.    تقسیم -یعنی عـلوم فلسفی -»اوائل

علوم اسالمی آغاز و با علوم فـلسفی پایان داده اسـت. ترتیب قسمت اول   خویش را با
کتاب خود را با  آملیزیرا است؛   متفاوت  رازي العلوم جامعبا ترتیب   الفنون نفائس

ویژه علم  نخست به ذکر علوم مذهبی، به رازيشناسی و ادبـیات آغاز کرده است؛ ولی  زبان
هایی میان  علوم فلسفی است نیز تفاوت  کالم پرداخته است. در قـسمت دوم که مربوط به

  ).123، ص1373خورد (رفیعی،  به چشم می رازيو  آملیطرح 
ي  را که رساله »العلوم تقاسیم«ي  ق) رساله680(وفات بعد از  ريالدین شهرزو شمس. 20

  است، در سه فـصل تدوین کرده است؛ فصل اول یةاالهلةالشجر  رسائل  از  نـخست
آیات و روایات و   وصف حکمت و فـضیلت آن است. وي در این فصل با تمسک به  در

پردازد. در  آن می  و غایت  حکمت  ذکر فضایل  ، به بزرگان از حکماي یونان و اشعار  سخنان
کند که درواقع تلخیصی  می  ي مختصر از تاریخ حکمت و حکما را بیان دوم یک دوره  فصل

  انشعاب  و کیفیت  علوم  او. در فـصل سوم به تقسیمات  خود االرواح نزهةاست از 
است، این رساله با  سینا ابن  تقسیم علوم همان روش  در  پردازد. گرچه روش او می  آنها
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یز شده کار تقلیدي و تکراري متما  و غیرآلی از یک  آلی  اضافاتی از قبیل تقسیم علوم به  
  ).141ـ140است (همان، ص

 العبري  ق) در مقدمه808ـ732( ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرَمی. 21
را در مـورد عـلوم ارائه کرده است به این صورت که علوم و   اجـمالی جالبی  بندي طبقه

گرفته  چه تـرتیب در چند قرن گذشته مورد تحصیل و مطالعه قرار می  به  فنون اسالمی
و پس از آن مورد قبول بوده است؛   ي او در مدارس دوره خلدون ابنبندي  است. اصول طبقه

بندي آمده، در آن مدارس تدریس  ایـن طـبقه  در  هایی کـه ها و رشته ي موضوع اگرچه همه
بندي  را برخی از دانشمندان، تقسیم خلدون ابن  علوم  بندي شده است. درواقع طبقه نمی

 خلدون ابني  بندي علوم در مقدمه اند. طرحی که در طبقه در اسالم دانسته  عـلوم  نـهایی
  کرد، عبارت است از: علوم اسالمی، تاریخ و جغرافیا، علوم فلسفی  مشاهده  خوبی توان به می

شناسی (همان،  نظري، علوم ادبی و زبان  عملی، علوم مـذهبی، علوم فـلسفی
  ).127ـ110ص

ق) از 968ـ901( زاده طاش کُبري الدین احمدبن مصطفی بن خلیل امابوالخیر عص. 22
نظر بـوده است. کتاب وي  علوم صاحب  از  دانشمندان بزرگ اسالمی است که در بسیاري

ها  ترین کتاب ترین و جامع از کامل ةادیالس و مصباح ةالسعاد مـفتاح
و فنون گـوناگون   علوم  رشته از 150بندي و تـقسیم عـلوم است. او در این کتاب  در طـبقه
اسالم را شرح داده است. بعد از او، پسرش این کتاب را به ترکی ترجمه   جهان  رایـج در

را   زایش داده، آني علمی اف کرد و تعداد علوم مـندرج در آن را بـه پانصد رشته
  نامید. العـلوم مـوضوعات

ترین و بهترین  بندي خویش را جامع ي کـتابش، طبقه مـقدمه  در زاده کـبري  طاش
بندي  بندي عـلوم در طـول تاریخ تمدن اسالمی معرفی کرده است. وي در این طبقه تقسیم

ها بـه فروعات  بخش  این  ي علوم را به هفت بخش اصـلی تـقسیم کرده که هر یک از کلیه
شوند: بخش اول و دوم عـلوم مـربوط به خط و فروع آن، بخش سوم  دیگري تقسیم می

آن، بخش پنجم علوم   منطق و فروع آن، بخش چهارم علوم حکمی و عقالنی و فروع
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عملی و فروع آن، بخش شـشم علوم شـرعی و فروع آن، بخش هفتم علوم باطن   حکمت
  ).126همان، ص(و فروع مـتعلق بـه آن 

 ةیهداشرح  ق) در1045ـ979( صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازي. 23

حکمت را به دو قسم عملی و نظري تقسیم نموده، معتقد است در حکمت  ةیرياث
نظري خود معرفت مقصود است و در حکمت عملی ادخال آن علم در وجود یا منع آن 

حکمت نظري اشرف است؛ زیرا در حکمت عملی، علم در وجود، مقصود است. از نظر او 
ي نظري نفس استکمال  علم وسیله و عمل مقصود است. به عالوه در حکمت نظري قوه

. علم 1ي نفس است. حکمت نظري بر سه قسم است:  ي عالیه ي نظري جنبه یابد و قوه می
ي اولی  فهاعلی که مشتمل بر دو قسم است: یکی علم کلی مشتمل بر تقاسیم وجود که فلس

نام دارد و مقدم بر سایر علوم است؛ دیگر علم الهی که فن مفارقات است و اثولوجیا 
. حکمت وسطی که علم ریاضی و تعلیمی نامیده 2شود.  معناي معرفت ربوبیت نامیده می به

. علم طبیعی که 3شود و بر چهار قسم هیئت، هندسه، موسیقی و حساب منقسم است.  می
  ادي است.متعلق به امور م

اما حکمت عملی عبارت است از نفس انسانیت از حیث اتصافش به اخالق. ملکات 
اخالقی بر سه قسم است، ولذا حکمت عملی نیز بر سه قسم و یا به تعبیر دیگر بر چهار 

شود: یا مختص به شخص واحد است (علم اخالق)؛ یا مختص به اجتماع  قسم منقسم می
ه)؛ یا مختص به اجتماع است به حسب جامعه (حکمت است به حسب منزل (حکمت منزلی

باشد: یا متعلق به پادشاه است (علم سیاست) یا متعلق به  مدینه) و خود بر دو قسم می
  ).177، ص1390نبوت و شریعت است (علم نوامیس) (کیانی فرید، 

  شش) مبانی و اصول منطق پیشنهادي
مالك «ي  علم و مبتنی بر مسئله» شناسی هویت«بندي علوم از فروع مبحث  گفتیم طبقه

ها، مبتنی بر  بندي دانش رو منطق پیشنهادي ما براي طبقه این است؛ از» وحدت و تمایز علوم
ي  هاي رکنی علم) است که نظریه الخلوي مؤلفه ي تناسق (سازواري چندوجهی مانعه نظریه

ي  است. اکنون ضمن اشاره به عمدهمورد نظر راقم براي تبیین معیار وحدت و تمایز علوم 
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اجمال تبیین و  ي تناسق را به ي مناط وحدت و تمایز علم، نظریه شده درباره آراي مطرح  
  کنیم: سپس اصول منطق پیشنهادي را ارائه می

  ي مالك وحدت و تمایز علم الف) نظرات مختلف درباره
اصحاب فلسفه به بحث در جهان اسالم، اصحاب علم اصول بیش از دیگر دانشوران، حتی 

اند. به همین جهت است که آراي مختلفی در  پرداخته» وحدت و تمایز علم«ي  از مسئله
  ي آنهاست: میان اصولیان ظهور کرده است. موارد زیر از جمله

و   ترین نظر در این مسئله . وحدت و تمایز علم به موضوع آن است: این انگاره، قدیمی1
تقدم است. صاحب فصول (قده) ضمن نقد آنان از جهت تقیید مورد قبول غالب اصولیان م

محقق ). 10، ص1404موضوع علم به تحیث، این نظر را پذیرفته است (غروي اصفهانی، 
(قده) نیز ضمن رد این نقد صاحب فصول اصل نظریه را تأیید کرده است (گیالنی  رشتی

  ).32، ص1313رشتی، 
و  1(قده) این نظریه را طرح محقق خراسانیست: . وحدت و تمایز علم به غایت آن ا2

  2در این نظر از استاد خود پیروي کرده است.
ق) این 1422(قده) ( محقق عراقی. قول به تفصیل میان علوم حقیقی و علوم اعتباري: 3

تواند به موضوع و وحدت و تمایز  وحدت و تمایز علوم برهانی و حقیقی می«دیدگاه را که 
ي  مطرح کرده است. وي پس از اشاره به دو نظریه» به اغراض باشدعلوم اعتباري 

اند: گروهی که  توان پذیرفت که علوم دو دسته می«گوید:  انگاري موضوع و غایت، می مالك
تمایز آنها جز به اغراض نیست، همچون علوم ادبی و نقلی؛ گروه دوم علومی که تمایز آنها 

 طباطباییعالمه  3».لی همچون فلسفه و ریاضیات...به موضوعات است، مانند اکثر علوم عق
جوادي عالمه  ).10ـ11، ص1368طباطبایی، ( (قده) نیز بر این نظر تأکید ورزیده است

، 1ج ،1375همین نظر را پذیرفته است (جوادي آملی،  رحیق مختوم(حفه) نیز در  آملی
). این بدان جهت است که اوالً در علوم عقلی فرض موضوع وحدانی ممکن است، 218ص

اما فرض موضوع بسیط و منسجم در علوم اعتباري میسر نیست؛ ثانیاً تکون علوم اعتباري 
  تابع اعتبار و غرض معتبِرِ آن است، اما علوم حقیقی چنین نیستند.
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بین مسائل آن است: این نظریه را » معجهت جا«. وحدت و تمایز علم به وجود 4
  ).39، ص1382طاهري، ق) ارائه کرده است (1388ـ1325(قده) ( سیدمحمد محقّق داماد

 خمینیي ذاتی مسائل آن است: این نظریه از آن امام  . وحدت و تمایز علم به سنخه5
  4ق) است.1418(قده) (

شدگی هر علمی  ت که علم. وحدت و تمایز علم، اعتباري است: این بدان جهت اس6
تابع اعتبار و تصالح خبرگان و نخبگان آن فن است؛ پس تمایز میان دو علم نیز اعتباري 

  خواهد بود؛ زیرا تمایز بین دو موجود اعتباري، المحاله اعتباري است.
حقیقت این است که هر کدام از آراي فوق با اشکال یا اشکاالت متعددي مواجه است که 

رو تنها به یکی از اشکاالت  این از *ي این مقال فشرده بیرون است؛ حوصلهطرح آنها از 
هاي  گذریم و آن اینکه تمام مالك کنیم و می ي آنها وارد است، اشاره می مشترکی که بر همه

توانند به عنوان معیاري مطلق  شده، موارد نقض دارند؛ در نتیجه هیچ یک از آنها نمی مطرح
  یز در تمام علوم پذیرفته شوند.براي تبیین وحدت و تما

ما «به رغم اینکه برخی از علوم مانند علوم اعتباري، فاقد موضوع به معناي  توضیح:
هشود) هستند،  (آنچه که در علم از اعراض ذاتی آن بحث می» یبحث فیه عن أعراضه الذاتی

کم بر  دست -شوند؛ کما اینکه برخی دیگر از علوم مانند علم اصول اما علم قلمداد می
انگاري غایت  ي مالك (قده) که صاحب نظریه  خراسانیآخوند اساس تعریف خود مرحوم 

ي وحدت و تمایز است) داراي اغراض متعدد هستند، اما یک علم به شمار  علم در مسئله
کم  دست -اي از علوم عقلی مانند فلسفه، عرفان نظري و کالم که موضوع پاره روند؛ چنان می

شوند؛ همچنین سنخیت  مشترك است، اما علم واحد محسوب نمی -خی اقوالبنا به بر
اي میان برخی مسائل با برخی دیگر از مسائل در بعضی از علوم، مانند مسائل مباحث  ذاتی

ي دانش اصول، وجود ندارد، اما همگان بر » اصول عملیه«و » مستقالت عقلیه«، »الفاظ«
ي مسائل  انگاري مجموعه ارند و باالخره اینکه علمعلمیت این دستگاه معرفتی اذعان د
                                                

ي دوم دروس خارج اصول نگارنده مطرح و  یکان آرا در خالل دوره اشکاالت حلَی و نقضی وارد بر یکان *
  مراجعه کنند. rashad.irتوانند به مبحث وحدت و تمایز علم در وبگاه  مندان می است. عالقه  مستند شده
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ي نخبگانی حکما و  مطرح در دانشی همچون فلسفه هرگز در گرو تصالح و تفاهم جامعه  
جایی و انتقال برخی از مسائل آن به مثالً علوم ادبی و  صرف اعتبار آنان نیست، واال جابه

  بود که چنین نیست. بالعکس مجاز می
هاي مربوط به مناط وحدت و تمایز علم، ما  ت وارد بر هر یک از نظریهبا توجه به اشکاال

ي  نظریه«را مطرح و از این دیدگاه به » هاي رکنی علم سازواري حداکثري مؤلفه«بایستگی 
  کنیم. تعبیر می» تناسق ارکان

  بندي علوم و کارکردهاي آن در طبقه  ي تناسق ب) شرح نظریه
توان در چهارچوب پنج  بندي علوم را می ي طبقه درباره ي تناسق و کارکردهاي آن نظریه

  اصل به شرح زیر تبیین کرد:
ي  هاي مطرح در زمینه گویی به پرسش دار پاسخ ي مضاف به هر علمی، عهده فلسفه. 1

شناختی، موضوع، مسائل، قلمرو، منابع معرفتی، منطق، غایت  شناختی و معرفت مبادي هستی
ي صوري، محیط تکون، و... آن دانش است.  تی، هندسهي معرف و کارکردها، هندسه

  شوند. بخش علم قلمداد می ي این عناصر به صورت کلی هویت مجموعه
و  -شوند که موجب تکون دانش می -ها، از جهت مولّدبودن بخش علم عناصر هویت .2

، »عموضو«، »مبادي«شوند. از متغیرهایی همچون  بندي می مولّدنبودن، به دو گروه دسته
دانش و مسائل اساسی آن در گرو   علم که تکون و تعین» غایت«، و»روش«، »مسائل«

کنیم؛ به متغیرهاي غیرمولّد که هستی  تعبیر می» ها مؤلفه«یا » بخش عناصر تکون«آنهاست، به 
ي »ها مختصه«یا » عناصر تابع«بندد،  و هویت آنها نیز تحت تأثیر عناصر مولّد صورت می

ي  هندسه«، »قلمرو«، »ي معرفتی هندسه«، »کارکردها«کنیم. مسائلی همچون  علم اطالق می
  ها هستند. هاي دانش ي مختصه ، محیط تکون، و... علم در زمره»صوري

  توان به صورت زیر نمودار کرد: هاي دانش را می ها و مختصه انواع مؤلفه
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انگار، هیچ یک از  عامل هاي تک با توجه به اشکاالت حلّی و نقضی واردشده بر نظریه .3

  ي علوم، قابل دفاع نیستند. ي مناط مطلق وحدت و تمایز در همه کننده آنها به عنوان تبیین
سان  بخش در هر علمی تناسب و ترابط وثیقی برقرار است؛ آن هاي تکون میان مؤلفه .4

با نوع  که هر کدام از این عناصر (مبادي، موضوع، مسائل، منابع معرفتی، منطق، غایت)
ي  هر علمی با توجه به سنخه» مبادي«خاصی از دیگر عناصر، تالئم و سازگاري دارد؛ مثالً 

کنند، و این  را تولید می» مسائل«ي فراخور، نوع خاصی از »منطق«آن علم، با کاربست 
فراخوري را سبب » غایت«مسائل نیز به حل نوع خاصی از مشکالت منتهی و تحقق 

ي قابل استنباط و استنتاج »منبع«ي مسائل از هر  هرگونه از مجموعه شوند؛ کما اینکه می
  تواند فراگرد آید. ي نمی»موضوع«نیست، و حول محور هر 

اي میان آنها گشته و اقتضائات  ها، منشأ تعامالت سازنـده تناسب و ترابط میان مؤلفه .5
ي  رو باید اقتضائات همه این دارد؛ از» مقام اثبات«و » مقام ثبوت«اي را در  کننده تعیین
اي و نیز » پیرامسئله«ي و »پیراعلم«هاي رکنی هر علمی، در تحلیل و تعلیل مباحث  مؤلفه

علم، مالحظه و منظور گردد. به تعبیر دیگر برایند خصلت تناسب و ترابط وثیق آن » مسائل«
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  یابد: میان عناصر رکنی علوم، در سه افق، مجال بروز می  
آن و به   (معطوف به احکام کلی خود علم، با لحاظ هویت جمعی» فراعناصري«الف) 

کند؛  آفرینی می قشعنوان معرفت دستگاهوار)؛ این جلوه در مباحث پیراعلمی آن دانش ن
ي علوم حقیقی است یا در  توان مشخص کرد که آن دانش از جمله مثالً بر اساس آن می

  ي علوم اعتباري یا در شمار علوم ترکیبی. زمره
(معطوف به احکام خود عناصر علم)؛ این جلوه در مباحث » بیناعناصري«ب) 

ایند ترابط بین قلمروشناسی علم با کند؛ مثالً به اقتضاي بر آفرینی می پیراعناصري علم نقش
پژوهی،  شناسی، مسائل پژوهی، موضوع  دیگر عناصرش، جایگاه هر یک از مباحث مبادي

پژوهی،   گردد (مبادي شناسی یک علم در قیاس با قلمروشناسی آن، مشخص می غایت
  شناسی مقدم بر قلمروشناسی است). پژوهی و غایت شناسی، مسائل موضوع
هاي علم)؛ این جلوه در  (معطوف به تعریف و تحلیل مسائل بخش» فرامسائلی«ج) 

شناسی مسائل علم، از  کند؛ مثالً در تعیین روش آفرینی می مباحث پیرامسائلی علم نقش
گیریم (اگر غایت، اکتشاف امر  شناسی علم با منطق آن، کمک می ترابط و تناسب غایت

هاي  انی باید استفاده کرد، واال روشاالمري است، منحصراً از روش بره مند نفس واقع
  استظهاري ظنی نیز بسنده است).

شده در بند فوق، ممکن  ها در مباحث مطرح یا اکثر مؤلفه  به رغم تأثیر موازي همه .6
از موقعیت گرانیگاهی برخوردار  -اخللو ةمانععلی سبیل  -است یکی از عناصر

هاي رایج  که نظریه تامه براي مسئله (آنچنانشدن به علت  باشد؛ این نقش البته به حد تبدیل
  رسد. اند) نمی آن  مدعی

هاي رکنی با یکدیگر، هم چندسویه و عرضی  اقتضائات ناشی از ترابط و تناسب مؤلفه .7
است، هم چندالیه و طولی؛ در نتیجه عواید و فواید تعامالت عناصر به دو صورت افقی و 

  شود. عمودي آشکار می
تواند در مقام ثبوت،  تطور و تغییر فاحش در هر کدام از عناصر رکنی یک علم می .8

موجب تطور و تغییر در حقیقت آن علم و در مقام اثبات، سبب تطور و تحول در معرفت 
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  به آن علم و عناصر دیگرش گردد.
 ي وحدت و ي مالکی را در مسئله ترین سامانه ترین و واقعی ي تناسق، جامع نظریه .9

شده در  هاي مطرح دهد. بر اساس این نظریه، هیچ یک از مالك تمایز علوم به دست می
تنهایی براي تبیین مسئله کافی نیست؛ بلکه مالك متقن،  ي مناط وحدت و تمایز به زمینه

هاي رکنی یک علم،  ي مؤلفه جامع و مانع براي این مسئله، تناسق و سازگاري چندسویه
ي  کننده نی دانش و ناسازگاري و عدم انسجام آنها تعیینمناط وحدت و انسجام درو

  ها با یکدیگر است. مرزهاي تمایز بین دانش
ي عناصر رکنی انواع علوم موجود و  بر اساس مفاد بند باال، با توجه به نوع و نحوه .10

 -هرم«ي  توان آنها را در یک سامانه می -در رویکرد پسینی -نسبت آنها با همدیگر
بندي  دسته«و » بندي عمودي طبقه«سان  افقی) ساماندهی نمود و بدین -(عمودي» سان شبکه
اي را با  توان سامانه ها را به دست آورد. با نگاه پیشینی و منطقی نیز می این دانش» افقی

  لحاظ وضع مطلوب پیشنهاد کرد.
بندي و  طبقه» سان شبکه -هرم«ي  تواند در سامانه ها) می عناصر غیررکنی (مختصه .11
هاي رکنی که  هاي ثانوي، به عنوان مرجحات پس از مؤلفه بندي علوم، به مثابه مالك دسته
از نظر  -ي بین برخی از علوم مساوي اند، در حل تزاحم رتبه و رابطه هاي اولی مالك
  با برخی دیگر مورد مالحظه و مداخله قرار گیرند. -هاي اصلی مالك
هاي رکنی  زان اشتراکشان با دیگر علوم در مؤلفههر گروه از علوم بر اساس می .12
هاي خمسه و نیز مقدار افتراقشان با  انگاري یکی از مؤلفه بخش خود، و احیاناً گرانیگاه تکون

دهند. هر دسته از علوم هموند از اشتراکات  اي خاص را تشکیل می گروه دیگر، دسته
ي علوم را تشکیل  ا نیز مجموعهه دانش تر و افتراقات کمتري برخوردارند. گروه افزون

ي علوم پیش  ي مجموعه» منشورواره -طیف«ي  دهند. به هر اندازه که به سمت دامنه می
  شود. رویم، از میزان اشتراکات کاسته و بر مقدار افتراقات افزوده می می

، نظیر اجناس و »مشترکات«ها بر اساس  ي ساختار کالن دانش هرچند سامانه .13
معرفت «ي علوم در جنس عالی که  بندد و همه صورت می» فصول«ظیر ، ن»مختصات«
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لحاظ معرفتی یا احیاناً براساس دواعی  توان به بودن است، اشتراك دارند، اما می»دستگاهوار  
البدل، عناصر  نحو علی اي از علوم را تغییر داد و به تصنیف دسته  و اغراض مختلف، گرانیگاه

هاي گوناگونی را از  بندي اه انگاشت، و بدین صورت، دستهمختلفی را حسب مورد، گرانیگ
ي  بندي علوم در سطوح نازله رو طبقه این هاي فرعی آنها به دست آورد؛ از علوم و شاخه

  تواند نسبی و متنوع باشد هاي فرعی) می ها (شاخه دانش گروه
اي   ن، که نظریهي مبناي آ با توجه به برآمد چندوجهی منطق پیشنهادي و به تبع نظریه .14

  نامید.» بندي معارف بندي و دسته الگوي چندوجهی طبقه«توان آن را  چندوجهی است، می
  هاي اجمالی آنها ي تناسق و پاسخ الورود بر نظریه ج) اشاره به اشکاالت محتمل

تواند راجع به  ي بعضی از فضال وارد شده یا می ي تناسق، از ناحیه برخی اشکاالت بر نظریه
  پردازیم: الورود می رح شود. در اینجا به پاسخ اجمالی اشکاالت محتملآن مط
  ترابط میان متغیرهاي رکنی از چه سنخ ترابطی است؟ آیا این عناصر با یکدیگر تالزم

منطقی دارند؟ مثالً یکی ذات و علت است و باقی عرض و معلول هستند، یا همگی معلول 
نظریه تنها مناسب تبیین روابط عناصر رکنی علوم اند؟ اگر چنین باشد، این  علت واحده

  اي در علوم اعتباریه متصور نیست. حقیقیه است؛ زیرا چنین رابطه
به حکم همین تناسب و ترابط، سنخ ترابط میان متغیرهاي هر علم با هم و این  پاسخ:

یرهاي عناصر با خود علم، به فراخور همان علم است؛ لهذا ترابط و نیز تأثیر و تأثر متغ
  علوم حقیقی از سنخ حقیقی است و علوم اعتباري از سنخ اعتباري.

 کم تأثیر این  ها یکسان نیست و دست ي عناصر رکنی بر علم از آنجا که وزن تأثیر همه
یکنواخت نیست و نیز با  -هرچند از یک نوع مانند علوم حقیقی -ي علوم متغیرها در همه

تواند ثبوتاً در آنها روي دهد، یا  ات احتمالی که میتوجه به تعدد عناصر و همچنین تطور
عناصر،   ي کننده هایی در مقام اثبات و معرفت پدید آید، آیا قول به تأثیر و تأثر تعیین تفاوت

  گردد؟ منتهی به نسبیت در عناصر و خود علم نمی
د نیست؛ مطرو -ناپذیر باشد گاه که حقیقی و اجتناب ویژه آن به -اوالً هر نسبیتی پاسخ:

مثالً اینکه سطوح فهم مؤمنان حتی عالمان دینی از دین، ناگزیر یکسان نیست، چه پیامد 
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توان یا  اي نیز داشته باشد، چه می تواند داشته باشد! و گیرم که تبعات منفی اي می منفی
باید کرد؟ مثالً اگر در مانحن فیه، میان عناصر رکنی با هم و میان آنها با دانش، در  می
االمر تناسب و تعاملی برقرار باشد، با عدم اذعان بدان، منتفی نخواهد شد و تبعات آن  سنف

  زدوده نخواهد شد.
  .باألخره براي هر علمی، محور ثابتی الزم است، واال فاقد مالك وحدت خواهد بود

عدم وحدت نیز مساوق با عدم وجود است، پس در صورت فقدان محور، دانش صورت 
  نخواهد بست.

ي علم، فاقد توجیه  ناپذیر در مالك مسئله قول به مناط یکسان و یگانه و بدل پاسخ:
 اخللویمانعةعلمی و دلیل درخوري است. در این مسئله، نظري جز معیارمندي 

هرچند  -ي تناسق مستلزم نفی فرد رئیسی در میان عناصر رهگشا نیست؛ نظریه
بینگاریم، » کلی متشکل از عناصر رکنی«نیست. وانگهی اگر هویت علم را  -الموردي حسب

ي عناصر، مناط وحدت علم قلمداد خواهد شد و نیازي به مناط  همان انسجام مجموعه
  ناپذیر نیست. واحد بدل

  با توجه به اینکه برخی عناصر رکنی با برخی دیگر از سنخ واحد نیستند، بلکه با هم
ا هم تعامل مولد و برایند مشترکی داشته توانند ب اند و الاقل ضدین هستند، آیا می متعارض

 باشند؟

دهند و  که با هم علت واحدي را شکل میالعلة الواحدة حالِ اجزاء  پاسخ:
گونه است؛ اگر اشکال وارد باشد  آورند همین اي را پدید می معلول واحد حقیقی

  الورود خواهد بود. مشترك
  اي  شوند و این فرایند سامانهاگر متغیرهاي رکنی علم متوقف بر همدیگر انگاشته
اي را تشکیل دهد، و نیز تکون و تعین علم در گرو عناصر باشد  ي بسته گیر بوده، حلقه همه

و عناصر یک علم نیز متغیر و تابعی از علم قلمداد شوند، مستلزم توقف شیء علی نفسه و 
  دور خواهد بود.

ناوباً و در فرایند حرکت از اجمال تعامل میان عناصر با هم و نیز آنها با علم، مت پاسخ:
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بندد، لهذا دور اتفاق نخواهد  تفصیل و بالعکس [شبیه به دور هرمنوتیکی] صورت می به  
  افتاد.
  اگر تعین و تعیین در دو افق ثبوت و اثبات، مترتب بر متغیرهاي رکنی باشد، آیا مقام

  ثبوت که مقام واقع و تکوین است، تابع اعتبار ما نخواهد شد؟
االمري متغیرهاست، نه تابع  تعین در مقام ثبوت تابع احکام و اوصاف ثابت و نفسپاسخ: 

؛ پس تغییر و تطور در  مقام اثبات و معرفت ما، و تعیین در افق اثبات نیز تابع نگاه و معرفت
  هر مقامی تابع متغیرها یا احوال متغیرها، فراخور و درخور همان افق و عالم است.

  توان  چون عنصر غایت، عنصري بیرونی هستند، متغیر بیرونی را چگونه میمتغیرهایی
  ساز دانش انگاشت؟ بخش و هویت عنصر رکنی تکون

مگر علل درونی معالیل هستند؟ مثالً علت غایی، به رغم آنکه بیرونی و وجوداً  پاسخ:
باشد،  گذار است؟ ولهذا اگر این نقاش موجه متأخر است، در پدیدآیی هستومندان سهم

  الورود خواهد بود. مشترك
ي ساختاربندي علوم انسانی  بندي علوم، در زمینه برایند منطق پیشنهادي ما براي طبقه

است؛ زیرا برخی از الگوهاي برآمده از این منطق با علوم انسانی  -و نه محقَّق -مطلوب
، قابل محقق سازگاري ندارد، بلکه فقط با فرض تأسیس و تدوین علوم انسانی جدید

انگاري مسائل علوم انسانی، تنها  گانه شناسی قضایا و سه اند؛ مثالً الگوي مبتنی بر گونه طرح
  تواند کاربرد داشته باشد. با مقام تأسیس علوم انسانی مطلوب، می

  گیري نتیجه
هاي دیرین و دائمی فیلسوفان و فرزانگان است؛  بندي علوم از دغدغه اشاره شد که طبقه

  اند. ماري از علماي شرقی و غربی در این وادي، طبع و توان آزمودهجهت ش بدین
هاي موجود و نیز  و تطور دانش  این نکته نیز درخور توجه است که در عصر ما توسعه

تأسیس علوم جدید، شتاب صدچندان یافته است؛ این امر عالوه بر آنکه المحاله موجب 
ها و الگوهاي روزآمد را بیش از پیش  ي نظام بندي است، ارائه ي طبقه تغییر نظام و هندسه

  دارد. مبرم می
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ي عام و  از مباحث اساسی فلسفه» بندي علوم طبقه«ي  همچنین توضیح دادیم که مسئله
علم و مبتنی بر » شناسی هویت«از فروع مبحث   رود؛ این بحث شمار می مشترك علوم به

و » علوم انسانی«پذیرش عنوان شود.  قلمداد می» مالك وحدت و تمایز علوم«ي  مسئله
بندي  ي معرفتی مستقلی با این عنوان نیز مولود پذیرش الگوي خاصی در طبقه تکون حوزه

هاي مربوط به مناط وحدت و تمایز علم  علوم است؛ اما با توجه به اشکاالتی که بر نظریه
رح و از آن به را مط» هاي رکنی علم سازواري حداکثري مؤلفه«وارد شده است، ما بایستگی 

ي  الورود بر نظریه تعبیر کردیم. در پایان نیز به اشکاالت محتمل» ي تناسق ارکان نظریه«
  هاي اجمالی به آنها داده شد. تناسق اشاره و پاسخ

بندي عمودي و  تواند مبناي الگوي جدید و جامعی براي طبقه به نظر ما این نظریه می
بندي معارف پدید آورد که از آن  ي مناسبی را براي رده بندي افقی قلمداد گشته، سامانه دسته

  سان تعبیر کردیم. شبکه -بندي هرم الگوي طبقه«به 
  ها نوشت پی

وقد انقدح بما ذکرنا، أن تمایز العلوم إنّما «فرماید:  . ایشان ذیل بحث از موضوع و مسائل علم می1
إلى التدوین، ال الموضوعاًت وال المحموالت؛ وإالّ کان کلّ  الداعیةهو باختالف االغراض 

؛ کما هو واضح لمن کان له أدنى تأمل. فال یکون حدةباب، بل کلّ مسألۀ من کلّ علم، علماً على 
االختالف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد، کما ال یکون وحدتهما سبباً ألن یکون من 

  ).8، ص1429 (آخوند خراسانی،» الواحد.
علماً، دون مرکّب  یةاإلعتباربعض المرکّبات  ةیتسملکن «... . ایشان فرموده است: 2

نیز ». اعتباري علماً، دون مرکّب اعتباري آخر کبابٍ من علم واحد بمالحظه تعدد الغرض و وحدته
الغرض. و منه اظهر ان تعدد  لوحدةلکن کون المجموع فنّا واحداً دون فنون متعدده «... فرموده: 

(غروي » الغرض انّما یوجب تعدد العلم فی مورد قابل کمرکّبتین اعتباریتین ال مرکّب واحد
  .)12، ص1، ج1418اصفهانی، 

و حینئذ فصح لنا بعد البیان المزبور دعوى انّ تمایز العلوم «متن سخن ایشان به این شرح است: . 3
على تدوینها ال بتمایز موضوعاتها. و لئن أبیت من ذلک  الداعیةبقول مطلق بتمایز األغراض 

 األدبیةفلک ان تجعل العلوم صنفین صنف منها ال یکون امتیازها اال بأغراضها کما فی العلوم 
، و صنف منها یکون امتیازها بتمایز موضوعاتها کما فی کثیر من العلوم النقلیةو 
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  ).12، ص1تا] ج اقی، [بی(عر» الریاضیةو  الفلسفیةمن  العقلیة  
و الّذي یجب اإللتزام به، و یکون معتبراً فی جمیع العلوم، انّما هو وجود «. ایشان فرموده است: 4

فتحصل: أنّ «فرماید:  ؛ نیز می»التسانخ [و] التّناسب بین مسائل کل علم فی جهۀ من الجهات
ري بلحاظ تسانخ مسائل ذلک العلم و العلم امر اعتبا وحدةاختالف العلوم بذاتها ال باألغراض، و 

  ).4، ص1ج ،1367 / سبحانی تبریزي،54-51، ص1ج ،1376(خمینی، » تناسب بعضها مع بعض
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