چگونگی امتداد یافنت فلسفه به علوم در فلسفة اسالمی
با تأکید بر تقریر آیتاهلل جوادی آملی
علی لطیفی

*

چکیده
مسئلۀ اساسی پژوهش حاضر پاسخگویی به این پرسش است که ازنظر فلسفۀ اسالمی ،امتداد و بسط
فلسفه به علوم ناظر به زندگی چگونه رخ میدهد و فلسفه چگونه در تولید و تولد نظریههای علمـی
نقشآفرینی میکند .این مقاله میکوشد با روش توصیفی ــ تحلیلـی ،ضـمن بـازخوانی آن دسـته از
مباحث فلسفۀ اسالمی (با توجه ویژه به تقریر آیت هال جوادی آملی) دربـارۀ رابحـۀ فلسـفه و علـوم،
ابتدا مهمترین ابعاد دیدگاه فلسفۀ اسالمی را دربارۀ رابحۀ فلسفه و علـوم توصـیف کنـد و سـپس بـا
تحلیل منحقی نکتههای این دیدگاه ،داللتها ،ظرفیتهـا و افقگشـاییهای آن را دربـارۀ چگـونگی
امتداد فلسفه به علوم آوردهایم .مالک تمایز در علوم ،موضوع فلسفه و موضوع علوم و نسـبت آنهـا
با یکدیگر ،جایگاه موضوع ،مبادی و مسائل در علوم و نسبت آنها با یکـدیگر از مهمتـرین مسـائل
فلسفۀ اسالمیاند که چهارچوب نظری مناسبی برای بررسی چگونگی امتداد فلسفه به علـوم فـراهم
میکنند که در بخش «بازخوانی» به آنها توجه کردهایم .در بخش پایـانی نیـز مهمتـرین داللتهـا و
ظرفیتهای این بازخوانی برای چگونگی نقشآفرینی فلسفه در تولید و تولـد نظریـههای علمـی در
قالب پنج اصل بنیادین آمدهاند که ازجملۀ آنها میتوان به نقش فلسفه در تأمین مقدمات برای اثبات
برخی مسائل علمی ،تأکید بر اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانـش خـود ،نقـش ایـن اشـراف در
تعمیق نظری و تدقیق استداللی نظریهها و همینین تفسیر صحیحی از اصحالح «فلسـفۀ مضـاف» و
منحبق بر مبانی فلسفۀ اسالمی اشاره کرد.
کلیدواژهها :فلسفۀ اسالمی ،فلسفۀ مضاف ،موضوع علوم ،مبادی و مسائل علم ،تولید علم.
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* دکترای فلسفه تعلیم و تربیت و عضو گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.)salehlatifi@gmail.com( .
تاریخ دریافت۷۷/۳۱/۱۳ :؛ تاریخ پذیرش.۷۷/۳۹/۳۷ :

مقدمه
تحوالت چند سدۀ اخیر در ـرب کـه از دورۀ نـوزایی (رنسـانس) آ ـاز شـد و بـا
ضربآهنگی تصاعدی گسترش یافت ،پدیدآورندۀ فرهنگ و تمدنی جدید است کـه در
عامترین معنی میتوان آن را مدرنیته نامید .انسان این دورۀ تمدنی (انسان مدرن) نـهتنهـا
نگاه خود به عالَم و آدم را ازنو شکل داد و مناسبات انسان ،جهان و چیزهای مربـوط بـه
آنها را بازتعریف کرد ،بلکه عالم و آدم را نیـز آنگونـهکـه متناسـب جهـانبینی مـدرن
میدید ،ازنو ساخت؛ ازسویدیگر ،با ورود بیضابحۀ دیـدگاهها و علـوم انسـانی جهـان
مدرن به جهان اسالم (جهانی با سابقۀ فکری ،فرهنگی و تمدنی متمایز از جهان مدرن) و
رواج گستردۀ این علوم ،بخش بسیاری از میراث علمی ـ معرفتی جهان اسالم بـه محـاق
رفت و بلکه اصل معناداری ،اعتبار و ارزش آن بـرای زمـان معاصـر تردیـدبرانگیز شـد؛
برایناساس میتوان پرسید :فلسفه (اسالمی) چه ارتبـاطی بـا عینیـت زنـدگی یـا دیگـر
علومی برقرار میکند که مسائل عینی را حل میکنند؟ آیا اساسا چنین فلسفهای نقشی در
تولید و تولد علوم دارد؟ چگونه؟
پاسخگویی به پرسش دربارۀ چگونگی تأثیر فلسفه بر علم 1،به تعریف ما از فلسـفه و
علم و نسبت آندو ،وابستگی بسیاری دارد .یکی از تحوالت بنیـادین جهـانبینی مـدرن،
دگرگونی معانی علم و فلسفه و نسبتشان با حقیقت و تغییر آرایش و سازماندهی علـوم
براساس این دگرگونی است .در حاشیۀ این تغییر فکری ـ معنایی ،نظام واژگانی مناسـب
آن نیز چنان بر ادبیات معاصر سایه افکنده و مسلمانان پژوهشگر ایـن عرصـه را متوجـه
خویش کرده است که گویی بحث نسبت فلسفه و علوم ،هیچگاه در میراث علمی جهـان
اسالم محرح نبوده و این پرسش چنان بدیع است که بـرای پاسـخگویی بـه آن ،بایـد بـا
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 .1مقصود از «علم» و «علوم» در این مقاله ،مجموعۀ «مسائل و گزارههای علمی جمعآوریشده (با اندکی تسامح ،رشتۀ
علمی)» است ،نه علم بهمعنای تصور و تصدیق یا ادراک و  . ...اگر منظورمان جز این باشد ،خواهیم گفت.

واژگان تمدن مدرن ،بیتوجه به الزامات و داللتهای ضمنی بیشمارشان ،معانی جدید
و عمدتا بدون بنیانهای نظری متقن و واضح جعل کرد؛ درحالیکه این بحث در میراث
فلسفۀ اسالمی با تمرکز بر تنقیح نسبت موضوع فلسفه و دیگر علوم و همینین توجه بـه
نظام ارتباطی مبادی ـ مسائل درون علوم روشن شده است .ایندو مسئلۀ فلسفی و دیگـر
مسائل مرتبط ،الگویی از امتداد و بسط فلسفه را به علوم نشـان میدهنـد کـه اصـالت و
اعتبار بسیاری در سنت فلسـفۀ اسـالمی دارد ،بـه ابهامهـا و ایهامهـای الگـوی سـهگانۀ
«فلسفه ـ فلسفۀ مضاف ـ علـم» مبـتال نیسـت و ضـمن حفـظ مرزهـای فلسـفه و علـم،
در پژوهش حاضر میکوشیم برای پاسخ به پرسـش بـاال ،میـراث منحقـی و فلسـفی
جهان اسالم را بازخوانی و چهارچوب کلی الگوی این سنت را بازسـازی کنـد .در ایـن
توجه ویژهای به تقریر آیت هال جوادی آملی خواهیم کرد.
بازخوانی و بازسازی ،ه
بیشتر آثار حکمت و فلسفۀ اسالمی به بحث تعریف فلسفه و علم ،معیـار وحـدت و
توجه کردهانـد .آیـت هال جـوادی
تمایز در علوم ،انواع ن َسب علوم و مسائلی ازایندست ه
آملی نیز بهویژه در دو اثر خویش ،این مسائل را موشکافانه محرح کردهاند )۱ :در کتـاب
رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه) و ذیل بحـث موضـوع فلسـفه و تعریـف آن (:8711

نضـاخ (تحریـر تمهیدالقواعـد) و ذیـل بحـث موضـوع و
 813/8وو )251؛  )۱در کتاب عین ه
تعریف عرفان ( 854 :8713و .)831
در بخش نخست مقاله ،ضمن مرور سریع بعضی دیدگاهها و الگوهـا دربـارۀ نسـبت
فلسفه و علم ،زمینۀ تبیین الگوی این پژوهش (الگوی مبادی ـ مسائل) را آمـاده مـیکنیم.
بخش دوم ،دربارۀ مهمترین مؤلفههای نظری این الگوست .این مؤلفهها مسـائل فلسـفی
مهمی هستند که برپایۀ آنها میتوان چگونگی نقشآفرینی فلسفه را در علم را نشان داد.
بخش پایانی نیز دربارۀ مهمترین داللتها ،ظرفیتها و افقگشاییهای این الگـو دربـارۀ
مناسبات فلسفه و علم و چگونگی نقشآفرینی فلسفه در تولید و تولد علوم است.

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

چگونگی نقشآفرینی واقعی فلسفه را در علوم نیز ترسیم میکند.
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نسبت فلسفه و علم ،الگوها و ادبیات بدیل
بحث از دیدگاههای مختلف دربارۀ نسبت فلسفه و علم چنان گسترده اسـت کـه بـه
مقـدمی دارد ،برخـی
پژوهش مستقلی نیاز دارد؛ 1اما ازآنجاکه در این نوشته بیشتر شـأن ه
دیدگاهها و بصیرتها را در اینباره مرور کوتاهی میکنیم.
الف) فلسفه مساوی علم

واژۀ فلسفه درمیان حکمای مسلمان و فیلسوفان پـیش از اسـالم ،دسـتکم دو معنـا
داشته است .متمایز نکردن ایندو ،زمینۀ خلطها و اشتباهاتی در تعیـین قلمـرو و نسـبت
فلسفه و علم میشود .معنای نخست فلسفه ،محلق علم و شناخت (برهانی) است (اب،سییا،

8515ب82/8 :؛ جوادی آملوی 873/8 :8711 ،وو  858م  855وو 853؛ پااسواییا 71 :8714 ،وو  .)78در ایـن معنـا ،واژۀ
فلسفه مثل کلمات علم (بهمعنای محلق آگاهی و معرفـت) و دانـش ،اسـم جـنس بـرای
هرگونه شناخت برهانی است .این معنا در یونان باستان و پس از آن در دورۀ قرون وسحا
2

نیز ادامه داشته است؛ حتی دو واژۀ  Philosophyو  Scienceهممعنـا بودهانـد (

Frank, 1952:

 120و  .)121این معنا را «فلسفه بهمعنایاعم» یا «فلسفه بهمعنایعام» میتوان نامید.
براساس این معنا ،علوم مدون درواقع انواع گوناگونی از فلسفه بهمعنایعام هستند و
نسبت فلسفه با علوم ،نسبت مقسم با اقسام خود است .فلسفه در این معنای عام ،هرگـز
علم (مدون) واحدی نیست ،بلکه شامل علوم گوناگون است؛ پس در ایـن معنـا ،سـخن
گفتن از تأثیر فلسفه بر علوم است.
ب) فلسفه = بررسی احوال هستی مطلق و علم= بررسی احوال هستیهای مقید

در معنای دوم از فلسفه (فلسفه بهمعنایاخص یا خا

) فلسفه علمی مدون درقبـال

دیگر علوم مدون و خود نوعی دانش است .فلسفه در این معنا ،علمی اسـت کـه احکـام
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 .1آیت هال جوادی در اشارۀ ششم از اشارات مقدمۀ مسلک اول کتاب اسفار ،ضمن چند صفحه به برخی از مهمترین
دیدگاهها دربارۀ نسبت فلسفه و علم و بررسی آنها پرداختهاند (.)۱۷۰-۱۰۵/۱ :۱۰۹۱
 .2علم.

هستی محلق (وجود ازآنحیثکه موجود است) را بدون تقید آن به قیود دیگری همیون
مادی بودن یا ریاضی بودن بررسی میکند (اب،سوییا8515 ،اموف 3 :وو 87؛ مالصوراا 25/8 :8318 ،م بیأوا:

 1و  1م  85 :8711و 84؛ جوادی آملی 854/8 :8711 ،م  832وو  .)837درحالیکه ارسحو بر چنین مسائلی ،نام
«فلسـفۀ اولــی»« 1،الهیــات (علــم الهــی)» 2یــا «حکمــت» 3نهــاده بــود ،پــس از وی نــام
«متافیزیک» 4بیشتر رواج یافت ( .)Hancock, 2006: 193فلسفه در این اطـالق« ،همـان فلسـفۀ
اولی است که بهدلیل عدم تقیهد موضوع آن به قیود خاصه ،علم کلی و به دلیل آنکه در آن
از مبادی عالیۀ وجود و از واجب تعالی بحـث میشـود ،علـم الهـی و از آن جهـت کـه
متافیزیک نیز نامیده میشود» (جوادی آملوی .)854/8 :8711 ،در ضمن این تلقی از فلسـفه ،بایـد
نکاتی توجه کرد:
 )۱تمایز فلسفه و علم از جنس موضوع است ،نه روش؛
 )۱فلسفه موضوع و محموالت مشخصی دارد و هرگز ادعا نکرده است و نمیکند که
شامل مسائل همۀ علوم است (هتان)853/8 :؛
 )۰ازآنجاکه موضوع فلسفه «وجود بدون تقید آن به هیچ قید جزئی» و موضوع علوم
دیگر «وجودهای مقید به قید خا

» است ،به فلسفه «علم کلی» یا «علم اعال» و به علوم

دیگر «علم جزئی» میگویند؛
 )۰هم فلسفه و هم علـوم جزئـی دیگـر مـا را بـه شـناخت واقعـی از موجـودات
میرسانند .تفاوت فقط آنجاست که هریک ما را با حیثیتهای متمایزی از اشـیا آشـنا
میکنند .فلسفه از حیثیت وجودی اشیا پرده برمیدارد و علوم دیگر از حیثیتهای مقید
ـــــــــــــــــــــــــــ
1 . First Philosophy
2. Theology
3. Wisdom
4 . Metaphysics

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

موضوع آن ،هم در ذهن و هم در خارج مقید به قیود طبیعی نیست ،علم ماوراءطبیعت یا
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و خا

دیگر آنها.

در بخشهای آتی مقاله ،الگوی امتداد فلسفه را به علوم براسـاس ایـن تلقـی (تلقـی
اصیل و بنیادین در سنت فلسفۀ اسالمی) تبیین خواهیم کرد.
ج) فلسفه = شناخت بهروش عقلی ـ برهانی؛ علم = شناخت بهروش حسی ـ تجربی

این تلقی از نسبت فلسفه و علم که در دوران مدرن رواج یافت ،بهدلیل همزمـانی بـا
اقبال فراوان به علوم تجربی در ایـن دوران ،تصویرسـازیهـای لـط از فلسـفه و روش
تعقلی و قدرت گرفتن اثباتگرایی در فضای علم ،به تضعیف روش فلسـفی و تـرجیح
حسگرایی و روش تجربـی همیـون یگانـه شـیوۀ کسـب شـناخت منجـر شـد (هتوان:

 841/8وو 848؛ پااسوواییا 23 :8714 ،وو  .)77مهمتــرین پیــروان ایــن تلقــی ،فیلســوفان و دانشــمندان
تجربهگرا 1هستند .براساس این تلقی:
 )۱تمایز فلسفه و علم ،از جنس روش اسـت و نـه موضـوع .ایـن مسـئله مهمتـرین
چرخش این تلقی بهسوی رویکرد پیشین است؛
 )۱روش حسی ـ تجربی (روش علمی در این تلقی) روش اصـیل شـناخت اسـت و
روش عقلی ـ ذهنی ارزش معرفتی ضـعیف و حاشـیهای دارد یـا بـهکل ارزش شـناختی
ندارد .مهمترین صاحبنظران این دیدگاه آگوست کنت و برخی اثباتگرایان حلقۀ وین
بودند .آگوست کنت شناخت فلسفی را مربوط به دورهای از دورههـای شـناختی انسـان
میدانست .او معتقد بود فقط با گذر از این دوره و ورود به دورۀ علمی است که انسان به
شناخت واقعی میرسد و روش علمی ،تنها روش کسب معرفت دربارۀ جهان است (بیتون

م کرایو .)45 :8711 ،،برخی اثباتگرایان حلقۀ وین نیـز از بیمعنـایی گزارههـای متـافیزیکی
سخن میگفتند (پاستوا 3 :8718 ،و )81؛
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 )۰تأثیرات و نقش فلسفه در علوم ،در نحلههای مختلف این رویکرد متفاوت است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهمعنایکلی آن که هم شامل اثباتگرایان و هم بخشی از مابعداثباتگرایان است.

بنابر نظر اثباتگرایان خـام (افراطیتـرین نحلـۀ ایـن رویکـرد) ،فلسـفه دورۀ نـاپختگی
شناخت بشر بوده است و حداکثر میتواند نقشی انتقالی برای دستیابی به علم ایفا کند.
(متأخر) و الکاتوش و دیگـر فیلسـوفان علـم
از اعتدالگرایان این جریان میتوان به پوپر
ه
حـد مفروضـات
مابعداثباتگرا اشاره کرد .این اندیشـمندان عمـدتا نقـش فلسـفه را در ه
آزمونناپذیر فرضیهها و نظریههای تجربی بهرسمیت میشناسند؛ مفروضاتی که چارهای
جز استفاده از آنها نداریم ،همیشه در خدمت رشـد و کمـال علـم (تجربـی) هسـتند و
ارزیابی توفیق و عدم توفیق (نه لزوما صدق و کذب) آنها نیز بهظاهر برحسـب نقـادی
خوش کردهاند (.)Gorton, 2006: 28

1

د) فلسفه = نقا لدی ذهن و اندیشۀ بشر؛ علم = شناخت پدیدارهای جهان خارجی

این معنا از فلسفه و علم که کانت به آن اشاره کرد ،ناشی از تأثر او از برخی اشکاالت
و شبهات حسگرایانه به شناخت عقلی و ذهنی بود .او معتقد بود مواجهۀ ما بـا واقعیـت
خارجی ،فقط با حواس امکانپذیر است؛ اما حواس دسترسی خالص به واقعیت ندارند،
بلکه مشاهدات و دریافتهای ما همیشه در چهارچوبهـای ذهنـی خاصـی قالـب زده
میشوند که همیون عینکهایی رنگی همیشه بر چشمان دسـتگاه ادراکـی مـا هسـتند.
هرچند نمیتوانیم خود را از این قالبها برهانیم ،میتوانیم با شناختشان محـدودیتها و
حجابهایی را بشناسیم که ذهن در مسیر شناخت واقعیت بر مـا تحمیـل میکنـد .کـار
فلسفه شناخت همین محدودیتها و قالبهای ذهنی است و نه واقعیت خارجی .فلسفه
هرگز دنبال شناخت واقعیت نبوده است و نیسـت ،بلکـه دنبـال شـناخت ذهـن آدمـی و
محدودیتها ،قالبها و ساختارهای آن (مقوالت فاهمه) است؛ برایناساس:
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1در دیدگاه پوپر ابحالناپذیری (آزمونناپذیری) گزارۀ متافیزیکی یا نظریۀ تجربی« ،رذیلت» و ضعف آن است (پوپر،
 ۱۱۳ :۱۰۵۱و  .) 1962: 36این نکته نیز یکی از مهمترین شواهد نشاندهندۀ ارزش معرفتی ناچیز و حاشیهای فلسفه
در اندیشۀ وی است.

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

عقالنیشان و درواقع برحسب ثمرده بودن نظریـهای سـنجیده میشـوند کـه در آن جـا

011

 )۱هرچند تمایز فلسفه و علم برحسب موضوع است ،با تمـایز موضـوعی فلسـفه و
علم در رویکرد دوم بسیار متفاوت است .مهمترین تفاوت آن است کـه شـأن فلسـفه در
این تلقی ،اساسا شناخت واقعیت نیست .فلسفه دانش «درجۀ دومی» است کـه حـدود و
ابعاد «شناخت انسان را از واقعیت» بررسی میکند و نه خود واقعیت؛ اما در رویکرد دوم،
فلسفه بنیادیترین حیثیت و الیۀ واقعیت (وجود و احکام اولـی آن) را بررسـی میکنـد؛
پس نقش تعیینکنندهای در هویت علوم و تضمین دسترسی آنها به واقعیت دارد؛
 )۱چرخش بنیادین این تلقی بهسوی رویکردهای پیشین ،آن است کـه فلسـفه شـأن
«هستیشناســانۀ» خــود را بــهکلی ازدســت میدهــد و درعمــل بــه «معرفتشناســی»
فرومیکاهدسته میشود .وظیفۀ فلسفه در این وضع ،آگاه کـردن عالمـان از حجابهـای
ذهن آدمی و تنگناهای شناخت است .فلسفه دیگر نه در قوارۀ علم ،بلکه در قامت «پلیس
قلمرو علوم» ( )Kant, 1910: 404ظاهر خواهد شد؛
 )۰در این رویکرد ،فلسفه در علوم عمدتا نقش اصالحی ـ ارشادی (تحذیری) دارد و
این نقش نیز منحصر به حیثیت معرفتشـناختی علـوم خواهـد بـود ،نـه هستیشناسـی
موضوعات و مسائل علوم.
ه) سهگانۀ فلسفه ـ فلسفۀ مضاف (فلسفۀ علم) ـ علم

در سالهای اخیر ،استفاده از اصحالح «فلسفۀ مضاف» در فضای فکـری ایـران رواج
یافته و نو بودن آن باعث ابهامـاتی دربـارۀ معنـای آن شـده اسـت؛ بهویژهکـه ایـن واژۀ
تخصصی در هیچ زبان دیگری سابقه ندارد و وضعش کامال ایرانی است 1.با جستوجو
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1یکی از صاحبنظران معاصر که برای تثبیت ادبیات فلسفههای مضاف ،آثاری دارد ،ضمن بحث از تعریف «فلسفۀ
مضاف» و برای ارجاع به منابع انگلیسی که از معادل انگلیسی چنین واژهای ( )Philosophy ofسخن گفتهاند ،فقط به
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یک کتاب لغت انگلیسی ارجاع داده و خود نیز در ادامه به این نکته تصریح کرده است که رشتهها یا دانشهایی که
در ایران به «فلسفههای مضاف» معروفاند ،در هیچیک از ضوابط و معیارهای تعریف علم اشتراک ندارند و
نمیتوان آنها را یکسان تعریف کرد (خسروپناه)۰۰ :۱۰۹۷ ،؛ یعنی تالش برای گرد هم آوردن مباحثی است که
بهسختی میتوان برایشان اشتراکی یافت؛ زیرا چهبسا هریک در سنتی فکری و براساس فهم خاصی از معنای فلسفه،


در آثار آیت هال جوادی ،نکتههایی دربارۀ کاربرد دو واژۀ فلسـفۀ علـم و فلسـفۀ مضـاف
آشکار میشود:
ـ تأثیر مباحث و دیدگاههای فلسفی بر هر علمی ،بخشـی از فلسـفۀ آن علـم اسـت؛
«زیرا آنیه تحت عنوان "فلسفۀ علم" محرح میگردد ،درواقع کاوش پیرامون علل ایی،
فاعلی ،صوری و مادی علوم مختلف است و این همان چیزی است [ ]...که تحت عنوان
رئوس ثمانیۀ علم بهبحث گذارده میشده است( ».جوادی آملی.)851/8 :8711 ،
ـ هر علمی بر فلسفۀ علم (فلسفۀ مضاف) خود تکیه میزند و هر فلسـفۀ علمـی نیـز
شدن فلسفۀ علم میشود؛ درنتیجه ،علم متکی بـر آن نیـز الحـادی خواهـد بـود .فلسـفۀ
مضاف هر علمی ،خود علم جزئی است (دربرابر فلسفۀ محلق کـه علـم کلـی اسـت) و
وظیفهاش ساماندهی پیشفرضها و اصول موضوعه (بهمعنای دقیـقتر و متناسـبتر بـا
فلسفۀ اسالمی ،مبادی تصدیقی) علم است .هیچ مسئلهای از مسائل علوم جزئی (ازجمله
فلسفۀ مضاف) نیست؛ مگر وامدار منابع معرفتی و دیـدگاههای هستیشـناختی خاصـی
است که ممکن است الهی یا الحادی باشند (جوادی آملی 823 :8711 ،و  823م  813و .)831
بهنظر میرسد معنا و دامنۀ مقصود دقیق از دو اصحالح فلسفۀ مضاف و فلسـفۀ علـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تفلسف و  ...شکل گرفتهاند .اگر دقت اصحالحی و تنقیح مفاهیم از الزامات ضروری پیشرفت و ارتقای دانش بشری
(بهویژه دانش فلسفی) است و اگر اصحالحات تخصصی آبستن انبوهی از معانی و مفاهیم ضمنی و فنیاند و
نظریههای دقیق مکاتب فکری را در خود گرفتهاند ،آشفتگی و ابهام در مفهوم همیشه یکی از مهمترین خحرات مسیر
رشد علمی است .بهنظر میرسد استفادۀ گسترده و بیپروا از ادبیات خودساختۀ فلسفههای مضاف ،مادامیکه نتواند
در چهارچوب کلی فلسفۀ اسالمی و براساس مبانی ،تعاریف و موازین آن تبیین و تحلیل دقیقی از تعیین قلمرو
فلسفه و نسبت آن با دیگر علوم بیابد ،بیشتر بر ابهام ،ایهام و کور شدن گره میافزاید ،نه حل مسائل .چرا باید به
دست خود ،اصحالحاتی را در حوزههای بنیادین دانش و اندیشه جعل کنیم که نهتنها در سنت فکری خویش
نمیتوانیم برای آنها ریشهای بیابیم ،بلکه در هیچ سنت و جریان فکری فرهنگی ربی نیز پشتوانهای فراتر از
کاربردهای لغوی ندارند؟
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برخاسته از فلسفۀ محلق خا

خود است .اگر فلسفۀ محلق الحادی باشد ،باعث الحادی
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در این آثار شفاف نشده است .در مصدر نخستین ،فلسفۀ علـم را معـادل بحـث رئـوس
ثمانیه (البته درعینحال ،دربردارندۀ ضمنی بحث مبادی تصدیقی فلسفی علوم) 1معرفـی
کردهاند .این معنا بحث از تاریخ و تحوالت علم را نیز در فلسفۀ علم جای میدهد؛ اما در
منبع واپسین ،سیاق سخن بهگونهای است که گویی مباحث فلسفۀ علم متمرکز در مبادی
و اصول موضوعۀ علم است؛ بههرحال ،پـژوهش حاضـر میخواهـد بـر کـاربرد ایـندو
اصحالح در سخنان آیت هال جوادی تأکید کند:
 ۱ـ بهنظر میرسد آیت هال جوادی واژههای فلسفۀ مضاف و فلسفۀ علـم را نـاظر بـه
فضای کنونی ایران و برای همزبانی و همراهی با آن بهکار بردهاند؛ بـههمیندلیل در ایـن
سخنان ،چیستی فلسفههای مضاف و نسبت آنهـا بـا هریـک از فلسـفۀ محلـق و علـوم
براساس نظام فکری ـ فلسفی ایشان ،بسط و تحلیل فنـی خـود را نیافتـه اسـت ،هرچنـد
برخی اشارات مهم موجود در عبارات فوق (همانند این نکتـه کـه فلسـفههای مضـاف،
مسئول پرداختن به اصول موضوعۀ علوماند) میتواند بهدرستی ما را به این نکته برسـاند
کــه ازنظــر ایشــان فلســفۀ مضــاف هــر علمــی ،مبــادی و اصــول موضــوعۀ آن علــم یــا
بهعبارتدیگر ،آن بخش از فلسفۀ اولی است که میتواند مبادی علـم جزئـی باشـد ،نـه
اینکه خود ،دانش مستقلی از فلسفه باشد .این تفسیر از فلسفههای مضاف ،با نظام فکری
ایشان و تمامی حکیمان مسلمان دربارۀ نسبت فلسفه و علـوم دیگـر کـامال هماهنـگ و
منسجم است.
 ۱ـ فهم حکیمانۀ سخنان هر حکیمی اقتضا میکند بخشهای مبهم دیـدگاه وی را در
بستر کالن معرفتی وی و براساس بخشهای محکم نظام فکری او بفهمیم .بحث نسـبت
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1البته توجه به این نکته ضروری است که مبادی علم ،حداکثر بخشی از اجزای علم است و نه رئوس ثمانیۀ آن .رئوس
ثمانیه عبارتاند از ایت علم ،منفعت علم ،نام علم و دلیل نامگذاریاش ،مصنف و واضع علم ،اینکه علم از کدام
علوم است (سنخ علم) ،مرتبۀ علم و علوم مقدم بر آن و مؤخر از آن ،تقسیمات ابواب علم و روشهای تعلیم علم
(مالعبدال۱۱۱-۱۱۷ :۱۰۱۱ ،؛ مالصدرا ،بیتا.)۱۱ :
ه

فلسفه و علوم و تأثیر هریک بر دیگـری ،در فلسـفۀ اسـالمی ،ضـمن مبـاحثی همیـون
تعریف و موضوع فلسفه و علم و اجزای علوم آمـده اسـت .ایشـان نیـز بهتفصـیل ایـن
مباحث را بررسی کردهاند .در چنین وضعی ،گرفتار شدن پژوهشگر به ادبیات ترویجی و
حاشیهای فلسفههای مضاف و جستوجوی دیدگاه نهایی ایشان ضـمن ایـن ادبیـات و
فلت از مباحث بنیادین و تحقیقی دربارۀ نسبت موضوعات و مسـائل فلسـفه و علـوم،
نشان از مواجهۀ سححی و یرحرفهای با مسئلهای مهـم و مقدمـهای بـرای انحـراف در
پژوهش است.
همانگونهکه گفتیم ،بسیاری از فالسفه و منحقدانان سنت اسالمی ،بحث روابط علوم
را ضمن برخی مسائل فلسفی همیون تعریف علم ،اجزای آن ،موضوعش و نسبتش بـا
مسائلش و  ...بررسی و نقد کردهاند .هرچند بیتردید ابنسـینا بـا تـأمالت و تبیینهـای
عمیق خود ،بهویژه در آثاری همیون فن برهان از منحق شفا ،تأثیر بسزایی گذاشته است؛
اما تحوالت بنیادین در فرآیند تکاملی فلسفۀ اسالمی که به ظهور نظام وجودی حکمـت
متعالیه منجر شد ،بر تنقیح و تعمیق این بخش از مسائل فلسفۀ اسالمی نیز اثرگـذار بـوده
است .مالصدرا و برخی پیروان وی نیز ضمن توجه به این مسائل و بـازخوانی آنهـا در
نظام وجودیاش ،باعث نا و ارتقای آنها شدهاند.
باتوجهبه محوری بودن فهم نسبت «مبادی» هر علمی و «مسـائل» آن در درک عمیـق
رویکرد فلسفۀ اسالمی به روابط فلسفه و علم ،به الگوی نقشآفرینـی فلسـفه در علـوم،
الگوی مبادی ـ مسائل میگوییم .در ادامه تالش میکنیم ضمن مرور مهمترین مؤلفههای
نظری این الگو ،چهارچوب مفهومی آن را تبیین میکنیم.
 )1مالک وحدت و تمایز در علوم

هر علمی بهناچار باید از علم دیگر متمایز باشد؛ وگرنه میتوان هر مسئلهای را در هر
علمی محرح کرد و هر علمی داخل علم دیگر میشود (اب،سوییا8515 ،ب 872/7 :وو  .)877مسـائل
بیربط در مجموعه ،فقط کشکولی را تشکیل میدهند که شـامل اطالعـات متفرقانـد و
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مهمترین مؤلفههای نظری الگوی مبادی ـ مسائل
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هرگز نمیتوان آنها را علم واحد برهانی دانست (جوادی آملوی .)838/8 :8711 ،نخستین مؤلفـۀ
نظری این الگو ،پاسخ به این پرسشهاست :چگونه میتوان علمـی را از علـوم دیگـری
متمایز کرد؟ آیا این تمایز فقط براساس اعتبار است یـا عـاملی حقیقـی و واقعـی درکـار
است؟ بعلم بهمعنای مجموعۀ مسائل مدونی است که حول محور واحدی گرد آمدهاند و
همین محور است که معیار قرار گرفتن یا نگرفتن هر مسئلهای 1در هر علمی است .ایـن
محور واحد در هر علم چیست؛ هدف خا

یا روش پژوهشی یا موضوع؟

بیشتر فیلسوفان مسلمان معتقدند در علوم حقیقی و برهانی ،تمامی مسـائل علـم در
موضوع علم مشترکاند؛ پس مالک وحدت مسائل هر علمی و همینین معیار تمایز این
مسائل از مسائل علوم دیگر ،موضوع علم است .برای توضیح این نکته ،نیازمند مرور این
مبادی و مقدمات هستیم:
 ۱ـ علم بهمعنای مجموعۀ مسائل ،از مسئلهها و قضایایی تشکیل یافته است که دنبـال
کشف حقایق نفساالمریاند و هر مسئله نیز موضوع و محمول دارد .برهانی بودن قضیه
در مقام اثبات ،اقتضا میکند در مقام ثبوت و تحقق نفساالمری ،موضـوع و محمـول آن
مسئله رابحهای واقعی و حقیقی داشته و تحقق محمول برای موضـوع ،ذاتـی ،ضـروری،
کلی و دائمی باشد (طباطبایی ،بیأوا .)4/8 :محمولی که نسبت به موضوع ایـن ویژگـی را دارد،
ذاتی آن موضوع نامیده مینامند .اصحالح «عرض ذاتی» آنگاه که برای مقدمهای برهـانی
بهکار میرود ،به رابحۀ خا

محمول و موضوع مسـئله اشـاره میکنـد .ایـن اصـحالح

بهمعنای محمولی است که ثبوتش برای موضوع ،نیازمند وساطت چیز دیگـری نیسـت،
بلکه با صرف تحقق موضوع ،محمول نیز ضـرورتا ،دائمـا و کـال تحقـق دارد؛ ازایـنرو
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1واژۀ «مسئله» در منحق و فلسفۀ اسالمی (همینین در بیشتر بخشهای پژوهش حاضر) بهمعنای قضیه یا گزارهای
است که قرار است صدق یا کذب آن بررسی شود؛ بنابراین هرگز نباید این اصحالح را با اصحالح دیگری خلط کرد
که در آن« ،مسئله» معادلی برای واژۀ « »problemبهکار میرود؛ برهمینمقیاس ،تمرکز بر مسائل در علوم (در تلقی
منحق و فلسفۀ اسالمی) ارتباطی با دیدگاههایی همیون «حل مسئله» ( )problem-solvingبهمعنای جدید آن ندارد.

«عرض ذاتی در باب برهان» ،محمولی است که یا موضوع یا یکی از مقومـات موضـوع،
در تعریف حدی آن اخذ شود یا محمول در تعریف موضوع اخذ شود؛ هماننـد شـیرینی
که ذاتی عسل ،یا زوجیت که ذاتی عدد چهار است .البته این ثبوت ضروری و بیواسحه،
با این نکته منافات ندارد که بدیهی و بیهن نباشد و برای اثباتش نیازمند اقامۀ برهان باشـیم
(اب،سییا8515 ،ب 821/7 :م  821م 18/8 :8734؛ جوادی آملی 838/8 :8711 ،م .)281
 ۱ـ براساس تبیین مقدمۀ پیشین ،همانگونهکه برهـانی بـودن مسـئله ،مسـتلزم ربـط
ضروری و واقعی موضوع و محمول است ،مجموعۀ مسائل علـم برهـانی واحـد نیـز بـا
رابحۀ موضوعات و محموالت مسائل علم با موضوع آن علم سامان مییابد.
در تعبیر رایجی در منحق و فلسفۀ اسالمی ،در هـر علـم از احـوال و عـوارض ذاتـی
موضوع آن بحث میکند و آنیه محلوب است ،اثبات احوال آن موضوع است .محموالت
مسائل علم برهانی ،عوارض ذاتی موضوع علماند .عارض ذاتی در اینجا ،که گاهی به آن
«عرض ذاتی اولی» نیز میگویند ،محمولی است که حمل شدن آن بر موضـوع علـم ،بـه
عروض هیچ واسحهای نیاز ندارد؛ یعنی عوارض ذاتی یا همان محموالت مسائل موضوع
یک علم ،چیزهایی هستند که موضوع علم در حد آنها اخذ میشود و عروض آنها بـر
موضوع علم ،نیازمند واسحه در ثبوت و عروض نیست (اب،سییا18/8 :8734 ،؛ جوادی آملوی:8711 ،

 284/8و  .)281موضوعات مسائل علم نیز بـه موضـوع علـم بازمیگردنـد؛ یعنـی یـا همـان
موضوع علم یا از جزئیات یا اجزای موضوع علم یا عرض ذاتـی آن هسـتند (اب،سوییا:8734 ،

 231/8و 233؛ جوادی آملی 851/8 :8713 ،و  853م .)832/8 :8711
پس از اثبات عرض ذاتی برای موضوع علم ،عوارض ذاتی آن عـرض نیـز بـرای آن
موضوع اثبات خواهند شد؛ بدینسان سلسلهای از عوارض ذاتـی تشـکیل میشـود کـه
بهواسحۀ ربط عل هیشان (بهدلیل اخذ شـدن موضـوع در حـد آنهـا) ازیـکسـو ،ربحـی
ضروری ،نفساالمری و ناوابسته به اعتبار انسانی دارند؛ ازسویدیگر ،واحد تشـکیکی را
تشکیل میدهند (جوادی آملی 285/8 :8711 ،م  .)283این سلسله تا جـایی ادامـه مییابـد کـه بـه

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

یکدیگر ربحی واقعی و ضروری در نفساالمر خویش دارند .این ربط ضروری ،برحسب
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چیزی برسد که عروض آن بر موضوع نخستین (موضوع علم) ،ذاتی و بالواسحه نباشد و
بهاصحالح ،عرضی ریب باشد .مسئلهای که محمولش این ویژگـی را داشـته باشـد ،از
دایرۀ مسائل علم خارج و در علم دیگری داخل میشود.
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 ۰ـ از تأثیرات مهم حکمت متعالیه در بحث مسئلۀ تمایز علـوم ،آن اسـت کـه اثبـات
وجود و وحدت حقیقی و درنتیجه ،اثبات موضوع واحد برای علوم حقیقی برهانی ،فقط
با تکیه بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه همیـون اصـالت وجـود و تشـکیک در وجـود
امکانپذیر است .آیت هال جوادی برایناساس معتقدند در دیدگاههـای پـیش از حکمـت
خارجی بدون پیوند وجودی و وحدت حقیقی بودند و براساس اصـالت
متعالیه ،حقایق
ْ

وجود مشائی ،حداکثر میتوان از اندراج حقایق خارجی متعدد ذیل مفهوم واحد وجـود
سخن گفت؛ اما براساس مبانی حکمت متعالیه ،وجو ْد کثرت تشکیکی است و این معنا با

وحدت حقیقی سازگار است (هتوان 227/8 :وو  .)225ایـن تحلیـل و توجـه آیـت هال جـوادی،
پاسخگوی عمدۀ اشکاالت ناشی از نبود وحدت حقیقی موضوع علم خواهد بود کـه در
آثار برخی اندیشمندان اصول فقه آمده است .برخی از اصولیان آشنا به حکمت و فلسـفۀ
اسالمی همیون مرحوم اصفهانی نیز متوجه این نکته نشدند .آنها وحدت موضوع را در
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1از مسائل اختالفبرانگیز دربارۀ عوارض ذاتی این است که آیا عوارض ذاتی هر علمی باید مساوی با موضوع علم
باشند یا ممکن است اعم یا اخص از آن باشند؟ آیت هال جوادی آملی براساس نکتۀ دقیقی که ابنسینا (۱۰۳۰ب:
 ۱۱۹/۰و  )۰۷۷-۰۷۰ :۱۰۵۷و مالصدرا (بیتا )۱۱ :به آن توجه کردهاند ،این مسئله را یادآوری کردهاند که مهم این
است که عارض ذاتی« ،عارض المر اخص» نباشد؛ یعنی برای عروض خود بر موضوع علم ،نیازمند چیز دیگری
نباشد؛ پس اگر محمول اخص از موضوع باشد ،اما عروض آن بر موضوع نیازمند خا

شدن موضوع به حیثیت

خاصی نباشد (عارض ألمر اخص نباشد) ،بازهم میتوان چنین محمولی را «عارض ذاتی» دانست (جوادی آملی،
 ۱۳۷ ،۱۹۵/۱ :۱۰۹۱و  .)۱۱۷-۱۱۰ناآگاهی از تمایز دقیق «عارض اخص» و «عارض بهواسحۀ امر اخص» باعث
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پدید آمدن ابهامات و اشکاالتی دربارۀ موضوع و مسائل فلسفه شده است (ر.ک .مالصدرا ( :)۱۷۹۱الحکمة المتعالیة
فی األسفار العقلیة األربعة ،دار احیاء التراث ،بیروت ۰۰-۱۹/۱ ،و معلمی ،حسن (« :)۱۰۷۳حل معمای عوارض
ذاتی» ،معرفت فلسفی ،سال هشتم ،شمارۀ چهارم)۱۳۳-۵۷ ،؛ اما تقریر آیت هال جوادی از این مسئلۀ مهم ،بدون
اشکال و شبهه است.

علوم ،وحدت یرحقیقی و عنوانی میدانستند؛ ازاینرو ایرادهایی را بـه مـالک تمـایز و
وحدت بودن موضوع در علوم وارد میدانستند (اصفیایی.)75/8 :8523 ،
 ۰ـ برخالف آنیه برخی اندیشمندان محـرح کردهانـد (آخویور خراسوایی 28 :8524 ،وو 27؛ اموا

ختییی 74 :8584 ،و  ،)54تمایز علمی از علوم دیگر نمیتوانـد بـه تمـایز اهـداف یـا مسـائل و
هدف خود محصول سلسـلۀ مسـائل اسـت و وجـودش
همسنخی آنها باهم باشد؛ زیرا ْ
متأخر از آنها؛ پس احکام آن نیز متأخر از آن سلسله است .همینین سنخۀ مسائل امکان
ندارد منشأ تمایز علوم باشد؛ زیرا هر مسئله مجموعهای از موضوع ،محمول و ربط است.
موضوع اصل و قیهم محمول ،و محمول از عوارض و احوال موضوع است؛ پس مسئله
نیز
ْ
اگر وجودی هم داشته باشد ،وجودش تابع موضوع ،و تمایز براساس مسائل ،تمایز تبعی
(بهتبع موضوع این مسائل) است؛ پس تمایز علوم فقط براساس تمایز موضوعات آنهـا
خواهد بود (جوادی آملی 842/8 :8713 ،و  1.)847البته توجه به این نکته نیـز ضـروری اسـت کـه
موضوع هر علمی ،شیء یا موجود کل هی نیست ،بلکـه در بیشـتر مـوارد ،شـیئی ازحیثـی
موضوع فالن دانش است و ازحیثدیگر ،موضوع علم دیگر؛ زیـرا بـهتعبیر فـارابی اگـر
حیثیتها مرتفع شوند ،فلسفه و علوم هـم باطـل میشـوند (فوااابی11 :8514 ،؛ اب،سوییا8515 ،ب:

)843/7؛ بنابراین گاهی ازآنجاکه موجودی حیثیتهای مختلفی دارد ،دانشهـای متفـاوتی
دربارۀ آن بحث میکنند.
 ۷ـ هر علم برهانی همانگونهکه موضـوع و مسـائلی دارد کـه احـوال آن موضـوع را
بررسی میکنند ،مبادی خاصی نیز دارد .مبادی هر علم ،قضایایی هستند که برای اثبات و
برهانآوری بر مسائل علم بهکار میروند؛ اما خودشان در این علم مبرهن نمیشوند؛ زیرا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1با بررسی تفصیلی منابع و دیدگاههای ناظر به مالک بودن « رض» یا «تسانخ مسائل» در وحدت علم (ازجمله بررسی
شروح و حواشی کتاب کفایة االصول و آثار دیگر اندیشمندان معاصر) ،این تحلیل را نیافتیم؛ پس بهنظر میرسد
میتوان آن را ابتکار آیت هال جوادی دانست.
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ربط هیچگونه استقالل و حکمی جدا از موضوع و محمول ندارد .میان موضوع و محمول

001

یا بدیهیاند و بینیاز از برهان یا خود جزء مسائل علم دیگرنـد (در ا لـب مـوارد ،علـم
باالتر) و در آن علم بررسی و برهانی میشوند .ابنسینا میگوید« :برهان از مبادی و برای
مسائل و بر موضوعات است( ».اب،سییا8515 ،ب .)844/7 :مبادی هر علمی 1قضایا و گزارههایی
ل قضـایایی هسـتند
هستند که برای آن علم و برهانآوری بر مسائل آن سودمند؛ اما مسائ ْ
که محلوب ما در علم ،اثبات آنهاسـت (اب،سوییا8515 ،ب 815 ،844/7 :م  837وو 835؛ مالصوراا ،بیأوا5 :؛

طباطبایی 852 :8713 ،وو  .)857مبادی علوم انواع مختلفی دارند .برخی مبادی (همانند بدیهیات یا
بعضی از مسائل فلسفی) بین علوم مختلف مشترک است و برخی مبادی دیگر ،مخـتص
علم خاصیاند .مبادی مختص نیز گاهی فقط مبدأ یک مسئلۀ علماند گـاهی در اثبـات و
مبرهن کردن بیش از یک مسئله سودمندند.
باتوجهبه توضیحات فوق ،برای تشخیص اینکه قضیهای در علمی ،جزء مسائل است
یا خیر ،باید دید آیا موضوع یـا محمـول آن بـه احـوال و عـوارض ذاتـی موضـوع علـم
میپردازد یا خیر .برای تشخیص مبادی هر علمـی نیـز بایـد قضـایایی را یافـت کـه در
استدالل بر مسائل علم بهکمک عالم میآیند؛ اما خود از مسائل علم نیستند ،بلکه مسـائل
علوم دیگرند .این تعریف از مسائل و مبـادی ،زمینهسـاز شـبکۀ ارتبـاطی مسـائل علـوم
مختلف است که توجه و التزام به آن ،بسترهای پیدایش میانرشتگی 2را در علوم منحـل
میکند .در ادامه ،دربارۀ شبکۀ روابط مسائل علوم بیشتر توضیح میدهیم.
 )2تعریف فلسفه (و مسئلۀ فلسفی) و دیگر علوم (و مسئلۀ علمی)

موضوع فلسفه موجود محلق یا همان واقعیت خارجی است ازآنحیث محقق اسـت؛
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1مبادی در اینجا اعم از مبادی تصوری و تصدیقی است؛ زیرا مبادی تصوری نیز درواقع تعاریف حدی موضوع ،اجزا و
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و اعراض آن هستند (مالصدرا )۰۷ :۱۰۱۱ ،و تعریف حدی نیز براساس علم یا علوم اعالی هر علم مشخص
میشود.
 .2میانرشتگی ( )Interdisciplinarityیعنی رویکرد یا نگرشی در محالعۀ علمی که با طرد نگرش تکرشتهای ،به استفادۀ
ترکیبی مجموعهای از علوم برای پژوهش دربارۀ مسئله معتقد است.

پس فلسفه نیز علمی است که در آن از عوارضی بحث میکنند که بر موجـود ازآنحیـث
حمل میشوند که موجود است و بدونآنکه نیازمنـد افـزوده شـدن قیـد زائـدی باشـد؛
همیون وجود مقید به طبیعی بودن (مالصراا ،بیأا 1 :وو  1م  84م  27/8 :8318وو 25؛ جووادی آملوی:8711 ،

 .)832/8مهمترین و بنیادیترین تمایز فلسفه و علوم دیگر در همین نکته است که فلسـفه
(برخالف دیگر علوم) وجود بدون تقید و تعین بررسی میکند؛ پس موضوعش عامترین
موضوع درمیان موضوعات علوم است؛ اما موضوع علوم دیگر ،هستی مشـروط بـه قیـد
خا

است .هریک از علوم جز فلسفه فقط برخی موجودات را بررسی میکنند.

مسائلی قرار دارند که موضوع آنها همان موضوع علم است؛ مانند مسائل اصالت وجود،
بساطت وجود ،مساوقت وجود با شیئیت و تشکیك در وجـود .دسـته دوم نیـز مسـائلی
هستند که موضوع فلسفه را به دو بخش تقسیم میکنند؛ مانند وجوب و امکان که موجود
را به دو بخش واجب و ممکن تقسیم میکنند .همراه با عروض این عوارض اسـت کـه
مباحث وجود واجب در یك بخش (الهیات بهمعنایاخص) و مباحث موجود ممکن در
بخشی دیگر پدید میآید (هتان .)834/8 :این بخش شامل بررسی تعینات مختلـف واقعیـت
خارجی است و به اثبات موضوع علوم جزئی و نحوۀ وجود آنهـا میپـردازد؛ ازایـنرو
برای دیگر علـوم بسـیار مهـم اسـت .بحـث جـواهر و اعـراض ،نفـس و  ...در فلسـفه
ازهمینحیث است؛ برایناساس ،فلسفه را علم اعال یـا کلـی یـا اعـم میشناسـند؛ زیـرا
موضوعش عامترین موضوع است و تا دربارۀ اصل و نحوۀ تحقـق پدیـدهای (در سـحح
کلی آن در محورهایی همیون مادی یا مجرد بودن ،مستقل یا وابسته بودن ،متغیر یا ثابت
بودن و  )...تعیین تکلیف نشود ،هیچ علمی ناظر به آن شکل نمیگیرد و مسـیر پـژوهش
دربارۀ آن نامعلوم خواهد بود .وصف «کلی» هنگامی که برای علم بهکار میرود ،بهمعنای
علمی است که از اصل تحقق اشیا (بهاصحالح ،از کان تامۀ آنهـا) بحـث میکنـد ،نـه از
اوصافی که پس از مسلم دانستن اصل تحقق آنها بر آنها حمـل میشـود (احکـام کـان
ناقصه) .براساس این اصحالح ،فقط علومی همیون فلسفه و عرفـان نظـری ،کلیانـد و

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

طبقهبندی مسائل فلسفه براساس موضوعات و محموالت آنهاسـت .در دسـتۀ اول،
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دیگر علوم ازآنجاکه از موجودات مقید بحث میکنند ،علم جزئیانـد (مالصوراا ،بیأوا،3 ،5 ،7 :
 82م 84؛ 3 :8522؛  74 :8712و و 71؛ 8713امووف 838 :و و 832؛ آشووتیایی 171 :8713؛ جوووادی آملووی8711 ،ب 8 :و و  35 /8م

277؛ 8713ج 854 /8 :و .)851
 )3نسبت فلسفه (و مسائلش) و دیگر علوم (و مسائلشان)

نکتۀ فوق دربارۀ علم کل هی بودن فلسفه ،مهمترین و بنیـادیترین نقحـهای اسـت کـه
تمایز فلسفه و دیگر علوم بر آن متکی است؛ برایناسـاس ،مهمتـرین مبـادی هـر علـم،
مسائل فلسفی است و تا اصل تحقق موضوع علم و کلیترین اوصاف و احوال آن تعیین
نشود ،فعالیت علمی (بهمعنـای حقیقـی و صـحیح آن) در هـیچ علمـی شـکل نخواهـد
گرفت .همینین بخش مهمی از استدالل و برهانآوری بر مسائل هر علمـی ،وابسـته بـه
تبیین و تنقیح مبادی آن علم در فلسفه است؛ زیرا گفتیم مسائل علـم بـا مبـادی آن علـم
اثبات میشود .رویۀ دیگر این سخن آن است که شفافسازی نکردن مبـادی فلسـفی در
هر علمی ،باعث معحل ماندن و ابهام یا حتی بروز مغالحه در براهین مسائل آن علم است.
دیگر نتیجۀ مهم این دیدگاه آن است که هر بحثی که دربارۀ حیثیـت وجـودی اشـیاء
باشد و موجودات را ازآنحیث بررسی کند که موجودند ،بحثی فلسفی است و در حوزۀ
حصـۀ ویـژهای از
صالحیت حکیم است .همۀ موجودات از آن حیـث کـه موجودنـد و ه
هستی دارند ،موضوع فلسفهاند .این نتیجۀ ارزشمند را مالصدرا بهخوبی تنقیح کرده و در
موارد بسیاری از تالش فلسفیاش بهکـار گرفتـه اسـت .فلسـفه صـالحیت دارد کـه از
پدیدههای مادی و طبیعی نیز بحث کند ،اما از حیثیات وجـودی آنهـا؛ «زیـرا هرچیـزی
جهتی الهی دارد [ ]...و هیچچیزی نیست مگراینکه میتـوان ازحیـث رابحـۀ وجـودی و
نسبت قیومی آن ،در آن نظر الهی کرد [ ]...و ازاینروست که حکیم الهی میتواند بهدلیل
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قوت نظر خویش و عموم قواعد و احکام این علم [فلسفه یا همان الهیات بـهمعنایاعم]،
بسیاری از مسائل طبیعی ،تعلیمی و منحقی را در این علم جای دهد .مـا بـه فضـل الهـی
چنین مسیری را پیمودیم و در کتاب اسفار اربعۀ خود ،بسیاری از مسائل طبیعی را ضمن
علم الهی درج کردیم( ».مالصراا ،بیأوا )84 :وی هنگام بررسی برخی مباحث منحقی ،طبیعـی

و نفسی در آثار خویش نیز ما را متوجه این مسئله میکند که هرچند «عادت بر این است
که این مسئله در فن طبیعیات ذکر شود ،ما بدینجهـت آن را در اینجـا آوردیـم کـه []...
بحث از هویت و حقیقت شیء و نحوۀ وجود آن باید در علوم الهی [الهیات بهمعنایاعم،
یعنی فلسفه] ذکر شود» ( 721/4 :8318م بیأا 4 /7 :و  1م .)241
این معیار ارزشمند حکمت متعالیه ازیکسو نسبت مسئلۀ فلسفی و علمی را تبیین و
براساس مالک موضوع (حیثیت وجودی) ،از تحویل فلسفه به علم جلوگیری میکنـد و
ازسویدیگر ،صالحیت انحصاری فلسفه در بررسی برخی حیثیـات اشـیا و پدیـدهها را
(فلسفه) نظر میکند؛ زیرا میـدان فعالیـت پژوهشـیاش براسـاس یافتـههای علـم اعـال
تعریف ،و مسائلش با تکیه بر قضایای اثباتشده در علم اعال تثبیت میشود .این تصویر
در بسیاری موارد ،مستلزم نوعی تعامل ناهمتراز علم جزئـی و فلسـفه اسـت کـه در آن،
فلسفه وجود و محدودیتهای وجودی موضوع علم را اثبات میکند و آن را به دانشمند
علم جزئی میسپارد .وی نیز بیچونوچرا به بررسی در آن محدوده میپردازد (هتوان.)85 :
حصۀ خاصی از موجـود
فلسفه دربارۀ احکام موجود و انواع آن بحث میکند تاآنجاکه به ه
میرسد که موضوع علمی جزئی است .از این مرحله به بعد اسـت کـه کـار علـم آ ـاز
میشود (اب،سییا8515 ،امف.)84 :
برایناساس شناخت محموالت فلسفی برای تبیین موضوعات علوم ضروری است و
ناآگاهی از آنها موجب اضحراب در تشخیص موضوعات ،محمـوالت و مسـائل دیگـر
علوم نیز میشود؛ زیرا موضوعات دیگر علـوم ،محمـوالت فلسـفهاند (جووادی آملوی:8711 ،

 811/8م  214و .)211
 )4تفکیک شأن عالم از شأن علم

تفکیک دقیق مسائل علم از مسائل فلسفه در محور پیشین ،بهاینمعنا نیست که بـرای
مثــال ،کســی ماننــد خواجهنصــیر طوســی نتوانــد در دو دانــش فلســفه و علـم هندســه
صاحبنظر باشد ،بلکه فقط بهاینمعناست که باید بررسی حیثیت فلسفی ـ وجودی شیء

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

نشان میدهد؛ برایناساس ،دانشمند علم جزئی همیشـه بـه نتـایج پـژوهش علـم کلـی
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را از بررسی حیثیت هندسی آن تفکیک کرد .چه بسیار اتفاق میافتـد کـه کسـی هـم در
فلسفه و هم در برخی علوم جزئی صاحبنظر باشد .در چنین وضعی ،اگـر دانشـمند در
علمی ،مبادی (همانند بحث از چیستی موضـوع علـم خـود) را بررسـی تفصـیلی کنـد،
ازآنحیثیت دیگر دانشمند آن علم خا

نیست ،بلکه دانشمند علم مافوق است (مالصوراا،

بیأا)85 :؛ برای نمونه ،اگر عالم اخالق به بحث از چیستی خلق نفسانی ،نحوۀ وجـود آن و
دالیل اثبات آن بپردازد ،وارد دانش فلسفه شده و جامۀ فیلسوفی بهتن کرده اسـت؛ زیـرا
برای مثال ،مهندس ازآنحیثکه مهندس است ،نمیتواند مبادی علم خود را اثبـات کنـد
(فااابی728/8 :8511 ،؛ اب،سییا8515 ،ب835/7 :؛ جوادی آملی.)275/8 :8711 ،
براساس آنیه تاکنون گفتیم ،بهآسانی میتوان نتیجه گرفت که دانشـمند علـم جزئـی
(همانند اخالق ،طب ،مهندسی و  )...هرچه تفصیلیتر و عمیقتر با مبادی فلسـفی علـم
خود آشنایی داشته باشد ،در علم جزئی متبحرتر خواهد بود؛ زیرا برهانآوری بر مسـائل
علم ،با مبادی آن (که بخش مهمی از آنها مبادی فلسفیند) انجام میشود و دانشـمندی
که بتواند مبادی و مدلوالت آنها را دقیقتر ،مستدلتر و بسطیافتهتر بفهمد ،در اثبات یـا
رد مسائل نیز موفقتر خواهد بود.
مالحظات ضروری
 )۱هرچند بحث اتخاذ موضوع همیون مالک وحدت و تمایز حقیقی در علوم ،فقط
در علوم حقیقی برهانی صادق است ،حتی علوم اعتباری (علومی که موضوعشان پدیـدۀ
اعتباری است) نیز نیازمند مبـادی فلسـفی خا

انـد و دسـتکم در برخـی بخشهـا و

مسائل از الگوی کلی مبادی ـ مسائل پیروی میکنند .استدالل بر ایـن مـدعا از دو جهـت
امکانپذیر است .نخست آنکه حتی پدیدههای اعتباری نیز سـهمی از حقیقـت و وجـود
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دارند و بحث از نحوۀ تحقق آنها برعهدۀ فلسفه است .تقسیم موجـودات بـه حقیقـی و
اعتباری نیز یکی از تقسیمات اولی وجود است و تنقیح آن برعهدۀ فلسفه؛ ازاینرو علوم
اعتباری نیز نیازمند مبادی فلسفی ناظر به اصل و نحـوۀ تحقـق موجـودات اعتباریانـد.
تقسیم ادراکات و موجودات به حقیقی و اعتباری در فلسفۀ اسالمی ،نخستین بار در آثـار

حکیمانی همیون عالمهطباطبایی آمده است .پس از ایشان ،تأکید بـر ضـرورت افـزوده
شدن باب مستقلی به امور عامۀ فلسفه با عنوان «تقسیم اولی وجود به حقیقی و اعتباری»،
تحلیل برخی از ابعاد و مباحث وجودشناختی آن و جایگاه و ارتباطش بـا دیگـر ابـواب
ال جوادی آمده است (جوادی آملی 531 :8734 ،و  412م  484وو 428؛
فلسفه ،نخستین بار در آثار آیت ه

 813/8 :8713و  811م  273و 251؛ 8713ب 54 :و 51؛ 8713امف 724 :وو )721؛ پـس میتـوان گفـت بیتردیـد
چهارچوب اصلی نظام روابط «مبادی فلسفی ـ مسائل علم» حتی در علـوم اعتبـاری نیـز
حاکم است.
یراعتباری دارند و تحقق خارجی آنها ضرورتا نتـایج تکـوینی و یراعتبـاری خواهـد
داشــت (طباطبووایی 811/2 :8714 ،ووو  813م  225ووو 223؛  735 :8521ووو 734؛ جوووادی آملووی .)418 :8734 ،نتــایج
اعتبارات حقایقی هستند که در مصالح و مفاسدی دخیلاند کـه باعـث وضـع اعتبـارات
ْ
شدهاند (جووادی آملوی)418 :8734 ،؛ ازایـنرو تحقـق هـر پدیـدۀ اعتبـاری (هماننـد صـب)
بالضروره نتایج و آثار تکوینی متناسب با خود (عـذاب اخـروی یـا پیامـدهای تکـوینی
نامحلوب در این دنیا) دارد؛ پس آن دسته از مسائل علوم اعتباری که به این احوال حقیقی
میپردازند ،برهانیاند و برای اثبات این مسائل ،به مبادی متناسب آنها نیازمندیم.
 )۱دو علم تاریخ و جغرافیا را مثال نقض برخی مباحث فلسفی قبل (همیون مـالک
وحدت و تمایز بودن موضوع در علوم) میدانند .آیـت هال جـوادی معتقـد اسـت چنـین
علومی که بیشتر شبیه به مجموعهای از اطالعات هستند ،مادامیکه به سنت قحعی الهـی
نرسند ،از محل کالم خارجاند و علم حقیقی نیستند؛ پس نمیتوان براساس آنها احکـام
علوم حقیقی را تأیید یا نقض کرد (جوادی آملی.)841/8 :8713 ،
نحوۀ نقشآفرینی فلسفه در تولید و تولد علوم و مسائل علمی براساس الگوی «مبادی ـ مسائل»

مرور مباحث قبل بهتنهایی برای درک معنا و چگونگی تأثیر فلسـفه بـر مسـائل علـم
کافی است و تصویر روشن و نسبتا مبسوطی از نسـبت دانـش فلسـفی و یرفلسـفی و
تعامــل آنهــا نشــان میدهــد؛ درعــینحــال ،مهمتــرین داللتهــا و اقتضــائات الگــوی

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

جهت دوم نیز آن است که حتی پدیدههای اعتباری ،برخـی آثـار و نتـایج حقیقـی و
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«مبادی ـ مسائل» دربارۀ نحوۀ امتداد فلسفه به علوم ،ضمن پنج اصل بنیادین میآیند:
 )1مسائل فلسفی ،تعیینکنندۀ هویت و ارزش وجودیِ موضوع علم و موضوعات مسائل آن

اساس بحث و بررسی در هـر علمـی ،بـر مـدار موضـوع آن علـم و موضـوعات و
محموالت مسائلش میچرخد؛ ازسویدیگر ،چون فلسفه علم اعال اسـت و موضـوعات
دیگر علوم ،محموالت فلسفهاند ،برای تبیین و تحلیل موضوع هر علم و احوال کلـی آن،
شناخت محموالت فلسفی ضـروری اسـت و ناآگـاهی از آنهـا موجـب اضـحراب در
تشخیص موضوعات ،محموالت و مسائل دیگر علـوم میشـود (جووادی آملوی 811/8 :8711،م

 214وو  .)211بیتردید دستکم گرفتن این مسئله و بیتوجهی به عمق آن یکی از مهمتـرین
دالیل آشفتگی علوم (ازجمله علوم انسانی) در وضع کنونی ماست؛ درحالیکـه یکـی از
سنتهای علمی اندیشمندان و حکمای مسلمان ،بحث و بررسی یا حداقل عرضۀ مبادی

فلسفی علم در آ از اثر علمی خود بوده است؛ برای مثـال ،کتابهـای آراء اهـل المدینـة
الفاضلة (فااابی 24 :8334 ،وو  ،)888التذکر؛ فی علم الهیئـة (طوسوی ،بیأوا 8 :وو  )4و جـامع السـعادات
(یراقی 81/8 :8583 ،وو  .)11بخش اعظم این آثار ،مرور آن بخـش از مباحـث فلسـفه اسـت کـه
مهمترین هستیها در این علوم ،چیستی آنهـا و برخـی احکـام وجودیشـان را طـرح
میکنند .آ از کردن از این مبادی ،نشانگر حلقۀ اتصالی است که طـی آن ،دانشـمند علـم
جزئی با دریافت موضوع و دامنهاش از فیلسوف ،اصل تحقـق ،قـدر وجـودی ،قـواره و
کرانههای زمین بازی علم خود را بازمیشناسد .در این تلقـی ،فلسـفه دیگـر نـه دانـش
درجهدو و در قامـت پلـیس قلمـرو علـوم ،بلکـه برتـرین دانـش درجـهیک و در مقـام
تعیینکنندۀ هویت و قدر وجودی علوم بهواسحۀ تعیین تعینهات وجودی موضوعات آنها
نقشآفرین است.
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 )2مسائل فلسفی ،واسطۀ اثبات مستقیم و بیواسطۀ بخشی از مسائل علمی

فلسفی بخش مهمی از مبادی هر علمیاند و مبادی علـم نیـز مهمتـرین منبـع
مبادی
ْ

برای استداللآوری بر مسائل علم؛ بنابراین ،دانشمند علم جزئی پسازآنکه اصـل وجـود
موضوع علم خود و نحوۀ وجود آن را با استناد به برخی مسائل فلسفی ،تثبیتشده یافت،

باید دنبال آن دسته از مسائل فلسفی تفصیلی دربارۀ نحوۀ وجود موضـوع علـم خـویش
باشد که بتوانند مقدمۀ برهان در حل مسائل علم شـوند؛ بـهبیاندیگر ،یکـی از مهمتـرین
نقشآفرینیهای مسائل فلسفی در تولد مسائل علمی آن است که مسائل فلسفی ،واسـحۀ
اثبات برخی مسائل علمی در علوم مختلف خواهند شد؛ برایناساس ،همۀ مسائل فلسفی
برای همۀ علوم ،ارزش و کـاربرد یکسـان ندارنـد و حتـی ایـن ارزش و کـاربرد گـاهی
برحسب رویکرد و مکتب فلسفی نیز متمایز است؛ همیون بحث حرکت کـه مهمتـرین
ارزش و کاربرد آن در فلسفۀ مشا ،استفاده از آن در برهان حرکـت و اثبـات محـرک اول
تابع آن همیون علم اخالق برجسته میشود .همینین مبادی فلسفی هر علمی (آن دسته
از مسائل فلسفی که میتوانند مقدمۀ استدالل در علم جزئی قرار گیرند) مجموعهای بسته
و ازپیشتعیینشده نیستند و کامال ممکن و محتمل است که دانشمند علم جزئی درمیـان
محموالت فلسفی ،محمولی را بیابد که بتواند مانند حد وسـط اسـتدالل بـر مسـئلهای از
مسائل علم نقشآفرینی کند.
 )3اهمیت و ضرورت اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانش خود

باتوجهبه نقش بنیادین مبادی در استدالل بر مسائل ،هرچه اشراف دانشمند به مبـادی
علم خود (ازجمله مبادی فلسفی آن) بیشتر باشد ،توانایی بیشتری برای استداللآوری بـر
آنها خواهد داشت .آشنایی عمیق دانشمند علم جزئی با آن بخش از مفاهیم و گزارههای
فلسفی مرتبط با شأن وجودی و احکام فلسفی موضوع دانش خود ،این امکـان را بـرای
وی فراهم میآورد که خود ابتدا مبادی بحث را تنقیح یا ضمن رفتوآمـد موشـکافانه و
اجتهادی میان مبادی و مسئله ،مسئله را اثبات یا رد کند 1.میتوان ادعا کرد اگر دانشـمند
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته این نکته بهاینمعنا نیست که فقط اشراف بیشتر به مبادی فلسفی ،عامل موفقیت محلق و تضمینی دانشمند است؛
زیرا نه مبادی هیچ علمی به مبادی فلسفیاش منحصر است و نه عوامل تأثیرگذار بر استداللآوری بر مسائل علم
فقط به این عامل محدود میشوند.

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

است؛ اما در حکمت متعالیه بهدلیل اثبات حرکت جوهری ،تأثیر آن بر علمالنفس و علوم
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از مبادی دانش خود فهم عمیق ،مبسوط و استداللی نداشته باشد ،نمیتواند بهدرسـتی از
مبادی استفاده کند و این مسئله در علوم با دقهـت نظـری و سـحح تجریـد بـاال اهمیـت
بیشتری مییابد ،خصوصا که در بسیاری موارد ،مسائل فلسـفی مـورد اخـتالف بـوده و
مقدمه بـرای یـک مسـئلۀ علمـی ،بـه صـرف
پذیرش یا رد یک دیدگاه فلسفی به عنوان ه
انتخاب اعتباطی و بدون داشتن ارزیابی از ادل هۀ آنها هیچگونه ارزش علمی نـدارد .تجربـۀ
پیشین دانشمندان مسلمان در علوم مختلف نیز نشان میدهد که بیشترشـان دسـتکم در
آن بخش از مبادی فلسفی دانش خود صاحبنظر بـوده و هـم شـأن فیلسـوفی (هنگـام
بررسی مبادی فلسفی علمشان) و هم شأن عالمی داشتهاند؛ پس هرچنـد مـرز فلسـفه از
علوم تمایزی آشکار دارد ،بهترین دانشمند کسی است که مبادی فلسفی کـار خـود را از
فیلسوف نپذیرفته و در آن مسائل صاحبنظر باشد.
همینین آشکار میشود که هنگام مواجهه با دیدگاهی علمی یا علمی (همانند آنیـه
امروزه «علوم انسانی» با رویکردهای مختلف میشناسند) باید ابتدا نسـبت بـه موضـوع
علم یا موضوعات و محموالت مسائل آن را براساس بنیانهـای فلسـفی صـاحبنظران
تعریف کرد .جستوجوی تعریف براساس معنای لغوی ،فهم عرفی یا ظن خود ،امکـان
هرگونه فهم دقیق و مواجهۀ علمی را ازبین خواهد برد .فهم معنای مقصود از موضوعات
و محموالت مسائل علم باید براساس مبانی فکری صاحبان نظریهها باشد .تولیـد علـوم
انسانی اسالمی نیز بدون تعیین نقاط آ از ،شناسایی فلسـفی موضـوع آن علـم و احـوال
وجــودیاش بهانــدازه ،تــالش پرخحــری خواهــد بــود .پــژوهش تحبیقــی نظریــهها و
رویکردهای مختلف نیز بدون توجه به مبادی و تعاریف فلسفی آنها امکانپذیر نیست و
باعث کژفهمی میشود.
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 )4نقشآفرینی فلسفه در نظام روابط مسائل علوم

هرچند مبادی هر علمی به مبادی فلسفی آن منحصر نیست و دیگر علـوم (طـولی و
عرضی) نیز میتوانند بخشی از این مبادی باشند ،نکتۀ مهم این است که تنها علمـی کـه
ساماندهی تمام این علوم را برعهده دارد ،فلسفه است بهدلیل موضوعش .فلسفه با تعیین

حصه و رتبۀ وجودی موضوعات علوم و نسبت آنها با یکدیگر در جهان هسـتی ،نظـام
روابط درونی علوم را نیز سامان میدهد ،مشخص میکند کدام علم بردیگری مقدم یا از
آن مؤخر است و هر علمی برای اثبات مسائلش از مسائل چه علـومی میتوانـد یـا بایـد
استفاده کند .همینین گفتیم اشیا حیثیتهای مختلفی دارند که باعـث میشـود موضـوع
علوم مختلف شود .چون اصل تعیین مراتب وجودی و حیثیتهای مختلف هر شیئی بـا
فلسفه است ،پاسخ به این پرسش نیز برعهدۀ فلسفه است که چه علومی میتوانند دربارۀ
موجود خاصی ،برای مثال انسان ،نظر دهند .این نکتهها بستر محمئنی بـرای شـکلگیری
را مشخص و ازسویدیگر ،حیثیتهای شـیء و نسـبت آنهـا را بـا یکـدیگر را تعیـین
میکند؛ پس میتوان آن را الگوی بدیل فلسفۀ اسالمی برای آن چیزی دانست که امـروز
تحت عنوان «میانرشتگی» شناخته میشود؛ برایناساس ،نظریهپردازی دربارۀ موجودات
و پدیدههایی که ابعاد و الیههای طـولی و عرضـی متنـوعی دارنـد ،فقـط بـا هـدایت و
سازماندهی فلسفه امکانپذیر خواهد بود .بسط این نکته نیازمند تفصیل بیشـتری اسـت
که از موضوع و حوصلۀ این متن خارج است.
 )5ادبیات فلسفۀ مضاف و ادبیات بدیلِ اصیل

براساس آنیه گفتیم ،اصحالح فلسفۀ مضاف (هنگـامیکـه بـه علـوم و حـوزههـای
محالعاتی افزوده میشود) فقط درصورتی میتواند در بستر فلسـفۀ اسـالمی بـهدرسـتی
بازتعریف شود که مقصود از آن ،آن بخش از مسائل فلسفۀ اولی باشد که بتواننـد مبـادی
فلسفی هر علمی یا حوزۀ محالعاتی خاصی باشـند .هرچنـد ایـن «واژه» اصـالت کـافی
ندارد ،بر «معنا»یی اصیل در فلسفۀ اسالمی ،یعنی مبادی فلسفی ،حمل خواهد شد .بهنظر
میرسد ترویج ادبیات فلسفههای مضاف بهدالیلبسیاری مرجوح بـوده و مناسـبتر آن
است که نهتنها در سحح معنا ،بلکه در سحح واژه نیز از ادبیات اصیل استفاده شود .فلسفۀ
مضاف یا فلسفۀ علم و تغایرش با فلسـفه ،باعـث اخـتالل در معنـای فلسـفه در فلسـفۀ
اسالمی و نسبت آن با دیگر علوم جزئی میشود و ادبیات مبادی و مسائل را آنگونـه بـه

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

شبکۀ ارتباطی طولی و عرضی علوم پدید میآورد که ازسویی نقاط تماس علوم مختلف
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محاق میبرد که دانشپژوه و پژوهشگر تازهکار فلسفۀ اسالمی ،گمان اشتباه میکنـد کـه
فلسفۀ اسالمی در بیش از هشت قرن حیات خود ،سخنی دربارۀ امتداد فلسـفه بـه علـوم
ندارد و فقط در دورۀ جدید است که چشم ما به قلمروهایی از دانش باز شـده کـه قـرار
است نقش واسحۀ فلسفه و علم را بازی کنند .بیتوجهی به ایـن تغییـر ادبیـات در طـول
زمان ،زمینهساز فهمهای خحا و یکسویه از فلسفۀ اسالمی میشود؛ حالآنکه اسـتفاده از
ادبیات اصیل فلسفۀ اسالمی زمینـۀ بـازخوانی و بازسـازی دقیـقتر ظرفیتهـای فلسـفۀ
اسالمی میشود.

نتیجهگیری
در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مهمترین دیدگاهها دربارۀ نسبت فلسفه و علم و
اقتضائات و داللتهای هریک در مسئلۀ چگـونگی نقشآفرینـی فلسـفه در علـم ،بـرای
پاسخگویی به این پرسش از منظر فلسفۀ اسالمی ،ابتدا به بازخوانی مسائل فلسفی مهمی
همیون مالک وحدت و تمایز در علوم ،تعریف فلسفه و دیگـر علـوم ،نسـبت مسـائل
فلسفی با مسائل دیگر علوم و نسبت مبادی یا علم بـا مسـائل آن پرداختـه شـد .در ایـن
بازخوانی آشکار شد که موضوعات علوم و بهتبع ،موضوعات مسائل آنها محمولهـای
مسائل فلسفیاند؛ ازاینرو نظام روابط طولی میان مسائل فلسفه (مبادی فلسفی علـوم) و
مسائل علوم برقرار است و بحث دربارۀ حیثیتهای متنوع موجودات و پدیـدهها بـدون
درنظر گرفتن حیثیـت وجودیشـان (فلسفیشـان) امکانپـذیر نیسـت؛ پـس مهمتـرین
داللتهای این بازخوانی دربارۀ نحوۀ نقشآفرینی و امتداد فلسفه به علم نیز چنین است:
ـ چون موضوعات مسـائل علـوم ،محمـوالت مسـائل فلسـفیاند ،مسـائل فلسـفه
تعیینکنندۀ هویت ،قلمرو و ارزش وجودی موضوعات علوماند .بدون تبیـین ،تحلیـل و
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تنقیح مسائل فلسفی ،هیچ کار علمی متقنی آ از نخواهد شد.
ـ مبادی هر علم ،مقدماتی هستند که در استداللآوری بر مسائل آن بـهکار میرونـد.
چون بخش مهمی از مبـادی هـر علـم ،مبـادی فلسـفی آن هسـتند ،یکـی از مهمتـرین
زمینههای امتداد فلسفه به علم ،واسحهگری مستقیم مسائل فلسفی در اثبات برخی مسائل

علمی است.
ـ هرچه اشراف دانشمند بر مبادی فلسفی دانشش بیشتر باشد ،دقـت و عمـق نظـر و
اقتدار علمیاش برای اثبات مسائل آن دانش بیشتر میشود .بیشتر دانشمندان مسـلمان از
این نکته آگاه بودند و به آن عمل میکردند.
ـ نقش بیبدیل فلسفه در تعیین حیثیتها و احکام متفاوت موجـودات (موضـوعات
علوم) ظرفیتی برای طراحی نظام روابط طولی و عرضی میـان علـوم متنـوع و درنتیجـه،
تولید نظریههای علمی با ارتباط چندگانه با علوم مختلف ایجاد میکند که تحت تدبیر و
ـ اصحالح فلسفۀ مضاف (به علم) را در بستر فلسفۀ اسـالمی بایـد بـهمعنای مبـادی
فلسفی علم (آن حصه از فلسفۀ اولی که بتواند برای اثبات مسـائل آن علـم بـهکـار رود)
بازتعریف کرد.
این داللتها ضمن تبیین و تحلیل از چیستی و ابعاد امتداد فلسفه به علم ازنظر فلسفۀ
اسالمی ،بصـیرتهای عملـی و توصـیههای کـاربردی بـرای دانشـمندان علـوم دارد و
میتواند به بازسازی علوم براساس مبانی فلسفی استوار و نزدیکی هرچهبیشتر آنهـا بـه
یکدیگر کمک کند.

چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسالمی با تأکید بر تقریر آیتالله جوادی آملی

هدایت کلی فلسفه است.

011

منابع
.۱

آخوند خراسانی ،محمد کاظم ( ،)۱۰۱۷کفایة االصو  ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.

.۱

ابنسینا ( ،)۱۰۵۷االشارات و التنبیهات ،البال ة ،قم.

.۰

ــــــ ( ،)۱۰۵۷النجاة من الغرق فی بحر الضالالت ،مقدمه و تصحیح :محمدتقی دانشپژوه ،تهران.

.۰

ــــــ (۱۰۳۰الف) ،الشفاء (اإللهیات) ،تصدیر و مراجعه :احمد مدکور ،تصحیح :جورج قنـواتی
و سعید زاید ،مکتبة آیة هال المرعشی النجفی ،قم.

.۷

ــــــ (۱۰۳۰ب) ،الشفاء (المنطق) ،تصدیر و مراجعه :احمد مدکور ،تصحیح :جـورج قنـواتی و
سعید زاید ،مکتبة آیة هال مرعشی نجفی ،قم.

.۱

اصفهانی ،محمدحسین ( ،)۱۰۱۷نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،مؤسسة آلالبیت إلحیاء التراث ،قم.

.۵

بنتون ،تد و یان کرایب ( ،)۱۰۹۱فلسفۀ علوم اجتماعی :بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی ،ترجمـۀ
شهناز مسمیپرست و محمود متحد ،آگاه ،تهران.

.۹

پارسانیا ،حمید ( ،)۱۰۹۷علم و فلسفه ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.

.۷

پاسمور ،جان (« ،)۱۰۱۱پوزیتیویسـم منطقـی چیسـت » در بهاءالـدین خرمشـاهی (مؤلـف و
مترجم) ،نگاهی اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ،علمی و فرهنگی ،تهران.

 .۱۳پوپر ،کارل ریموند ( ،)۱۰۵۱واقعیگری و هدف علم ،ترجمۀ احمد آرام ،سروش ،تهران.
عبدال ( ،)۱۰۹۱رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه) ،اسراء ،قم.
 .۱۱جوادی آملی،
ه
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۰۹۵عین نضاخ (تحریر تمهیدالقواعد) ،اسراء ،قم.
 .۱۰ــــــ (۱۰۹۷الف) ،جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم) ،اسراء ،قم.
 .۱۰ــــــ (۱۰۹۷ب) ،فلسفۀ حقوق بشر ،اسراء ،قم.
 .۱۷ــــــ ( ،)۱۰۷۷رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه) ،اسراء ،قم.
 .۱۱خسروپناه ،عبدالحسین ( ،)۱۰۹۷فلسفۀ فلسفۀ اسالمی ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران.
 .۱۵خمینی ،روح هال ( ،)۱۰۱۷مناهج الوصو الی علم االصو  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
قم.

016

 .۱۹طباطبایی ،محمدحسین ( ،)۱۰۹۷اصول فلسفه و روش رئالیسم (بـا حواشـی مرتضـی محهـری)،
صدرا ،تهران.
 .۱۷ــــــ ( ،)۱۰۹۵برهان ،ترجمه ،تصحیح و تعلیق :مهدی قوامصفری ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۳ــــــ (« ،)۱۰۱۹رسالة فی اإلعتباریات» ،در صباح الربیعی (محقق) ،مجموعة رسـائل العالمـة

الطباطبائی ،مکتبة فدک إلحیاء التراث ،قم.
 .۱۱ــــــ (بیتا) ،حاشیةالکفایة ،بنیاد علمی و فکری عالمهطباطبایی ،قم.
 .۱۱طوسی ،نصیرالدین (بیتا) ،الت کرة فی علم الهیئة ،تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ
بازیابی [ ۱۹۱۰۰۰نسخۀ خحی].
 .۱۰فارابی ( ،)۱۰۳۹المنحقیات ،مقدمه و تحقیـق محمـد تقـی دانشپـژوه ،مکتبـة آیـت هال المرعشـی
النجفی ،قم.
 .۱۰ــــــ ( ،)۱۷۷۷آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها ،مقدمه ،شرح و تعلیق :علی بوملحم ،مکتبة
الهالل ،بیروت.
دانشگاهی ،مشهد.
 .۱۱ــــــ ( ،)۱۰۱۱اللمعات المشرقیة فی الفنون المنطقیة ،تصحیح :دکتر مشکاۀالدینی ،آگاه ،تهران.
 .۱۵ــــــ ( ،)۱۷۹۱الحکمة المتعالیة فی األسفار العقلیة األربعة ،دار إحیاء التراث ،بیروت.
 .۱۹ــــــ (بیتا) ،الحاشیة علی الهیات شفاء ،بیدار ،قم.
مالعبدال ( ،)۱۰۱۱الحاشیة علی ته یب المنطق ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.
.۱۷
ه
 .۰۳نراقی ،محمدمهدی ( ،)۱۰۱۵جامعالسعادات ،دارالتفسیر (اسماعیلیان) ،قم.
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