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Abstract
One of the brightest points of view of Muslim scholars is their reflection on the
criterion for distinguishing sciences. The popular opinion is that the purpose and
subject as a criteria have been the tools for distinguishing between two or more
sciences. This article answers two central questions in this regard. One is whether
the criteria used by scholars to differentiate between sciences have an ontological
origin or it had abstract origin. Another question is whether the answer to this
question will have a significant effect on the philosophical issues. Studies of this
article will shed light on three issues: First, scholars have used the end, not only as a
criterion for distinguishing between two or more sciences, but also as a criterion for
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the large classification of sciences (theoretical and practical). Second, the end of all
knowledge is not merely a non- factual value, but an existential end. Third, if the
said end is existential and objective, the distinction between the various forms of
wisdom is also objective and real, and this means that none of these sciences can
play another role. One of the important results of the ontological approach in the
division of sciences, especially in practical wisdom, is that the separation of home
management from civil politics is a real separation and the rules and requirements of
these two fields cannot be considered in another field. The virtues and perfections of
the soul, the categories in society (civic wisdom), the categories in individual life
(morality), and the categories in the family (home wisdom) can be studied. Thus, as
much as individuality and individual life are genuine, family and community are also
original, and this is contrary to the opinion of many late individualist thinkers.
Keywords: Purpose, Muslim Scientists, Classification of Sciences, Non-Factual
Separation, Real Separation, Types of Wisdom.

Problem Statement
The spread of science and the diversity of different fields of human knowledge have
made the classification of science a necessity, but what is most important is the
criterion of separation and classification. The criteria that scientists use to
differentiate science is largely influenced by their way of thinking, philosophical
foundations, and reflections of their attitudes toward topics such as the world, man,
and knowledge. Reflecting on this fact raises the question of whether it is possible
to show that this particular form of the division of sciences was the result of an
ontological position in relation to science, man, and the world. The idea that this
article will seek to prove by adopting an analytical approach is that scholars have
considered ontological perspectives in their division of sciences. One of the results
of this approach in the field of practical wisdom is the issue, which we interpret as
"family originality" and will be detailed in the text of the article.

Method
The method of the present article is analytical.

Findings and Results
The conclusion and summary of the contents of the article can be expressed in the
form of a few points as follows:
1- There are two issues in the minds of Islamic philosophers that can be primary
evidence that the classification of sciences has been done by them on the basis of
ontological analysis and on the basis of considering the true distinctions of sciences.
The problem that logically makes this assumption possible is that in the analysis of
Islamic philosophers, the universe is beyond matter, and it is only in such an image
of the universe that the purpose assumption will be possible in its true sense.
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2- Separation of sciences into two main branches of theoretical wisdom and practical
wisdom has been done at least among some sages based on the end, but since
according to some of them, including Allameh Tabatabaei, theoretical wisdom deals
with real sciences and practical wisdom with non-factual sciences, the criterion for
distinguishing each of these two main branches is different from each other. So we
are faced with three criteria: the first criterion is the purposive criterion that is
considered in the division of wisdom into practical and theoretical, the second
criterion is the issue that is used in the division of theoretical sciences and the third
criterion is the same as in the division of branches of practical wisdom. Has been.
3- It became clear with through what have been discussed that the end of science in
the eyes of Islamic scholars is a real and objective thing. The main "end" of science,
from the point of view of scholars, is the completion of the soul, and this evolution
refers to objective and real happiness, and the separation of wisdom into theoretical
and practical also refers to the same requirements in two theoretical and practical
fields. It has also happened that the view of the scholars on the criterion of the
"subject" of science is also a view in itself, and their classification in this field is also
an argumentative classification and is based on the inherent effects of science.
4- The task of real sciences became clear, but is the separation of sciences in the field
of non- factual sciences (practical wisdom) finally based on real knowledge and
cognitive existence or not?
Examination of this shows that the criterion for the separation of non-factual
sciences (practical wisdom) from the sages also refers to the "real requirements in
the transcendence of the soul" in three areas: individual ethics, civil politics and
family planning, and the term "non-factual" here does not mean mere abstraction or
contract or pure construction.
5- One of the important results of the ontological approach in the division of
sciences, especially in practical wisdom, is that the separation of home planning from
civil politics is a real separation and the rules and requirements of these two fields
cannot be considered in another field. And it will be unique.
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چکیده
یکی از زوایای درخشان اندیشههای علم شناسان مسلمان تأمالت آنها در باب مالک تمایز علوم است .رأی مشهور آن است
که دو مالک غایت و موضوووعا ابزارهای تموایز دو یا چند علم از یکدیبو بودهاند .سوولا محوری این مقاله این اسووت که آیا
مالکی که حکما بوای تمایز علوم طوح کودهاند منشوأیی هسوتیشوناختی داشوته یا اعتااری رووب بوده اسوت .بورسویهای این
مقاله سووه مسووأله را روشوون خواهدکود :اوالً حکما از غایتا نهفقط بهمثابه مالک تمایز دو یا چند علما بلکه بوای طاقهبندیِ
کالنِ علوم (نظوی و عملی) نیز از غایت بهوه بودهاند .دوم آنکه این غایتا اموی رووفاً اعتااریا رواردادی نیسوتا بلکه غایتی
وجودشوناختی اسوت .سووم آنکه ارو غایتِ مککور وجودشوناختی و عینی است تمایز ارسام حکمت نیزا عینی و حقیقی است و
این بدان معناسوت که هیچیک از این دانشها نمیتواند نقش دیبوی را بازی کنند .از نتایج مهم رویکود هسوتیشوناختی در
تقسویم علوم بهویژه در حکمت عملی آن اسوت که تککیک تدبیو منز از سویاسوت مدن تککیکی حقیقی اسوت و نمیتوان
رواعد و ارتضوااات این دو حوزه را در حوزۀ دیبو جاری دانسوت .فضوای و کماالت نک،ا دسوتهای در اجتماع (حکمت مدنی)
دسوتهای در حیات فودی (اخالق) و دسوتهای در خانواده (حکمت منزلی) راب تحصوی اسوت .بدین توتی

همانردر که تکود و

حیات فودی اروی اسوتا خانواده و اجتماع نیز از اروالت بوخوردارند و اینا بوخالب رأی بسویاری از اندیشومندان فودروای
متأخو است.
کلمات کلیدی :غایتا علم شناسان مسلمانا طاقهبندی علوما تککیک اعتااریا تککیک حقیقیا ارسام حکمت.
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بیان مسأله

گستترش علوم و تنو عرصتههای مختلف دانش بشتر ،طبقهبندی علم را به یک ضترورت
تبدیل کرده استتت ،اما آنچه بیش از همه حائز اهمیت استتت مالک تفکیک و طبقهبندی
استتت؛ مالکی که دانشتتمندان برای تمایز علوم در نظر میگیرند تا حد زیادی تحت تأثیر
روش فکری ،بنیادهای فلستتفی و اناکاستتی از نو نگرش ایشتتان به مقونتی اون جهان،
انستان و مارفت استت رویکردهای پوزیتیویستتی یا اومانیستتی و یا نستبیگرایی و شکاکیت
که گفتمانهای غالب در عرصت دانش مااصتر محستوم میشتوند تاریف دیگری از علم،
انستان و جهان و نستبت ایح حقایب با یکدیگر به آدمی ارائه میدهند و بهتبع آن عالوه بر
حذف برخی از شتاخههای مارفت مانند علوم الهی و عقلی ،از درخت «علم ماتبر» بایدها
و نبایدهای متفاوتی را برای انستتتان تزویز میکنند تأمل در ایح حقیقت ،ایح ستت ال را
پیش میآورد که آیا میتوان نشتان داد ایح شتکل خاا از تقستیمبندی علوم ،حاصتل یک
موضتع هستتیشتناستانه و وجودشتناختی به نستبت علم ،انستان و جهان بوده استتر انگارهای
که ایح مقاله با اتخاذ روش تحلیلی در صتتتدد اثبات آن خواهد بود ایح استتتت که مالک
تمتایز علوم و نیز روش طبقته بنتدی آنهتا در حکمتت استتتالمی مبتنی بر اعتبتار و قرارداد
نبوده بلکه بر مبانی وجودی متکی استتت از جمله نتایر رویکرد مذکور در قلمرو حکمت
عملی مس تأله ای استتت که از آن به «اصتتالت خانواده» تابیر میکنیم و در متح مقاله به
تفصیل خواهد آمد
پیشینۀ پژوهش

طبقهبندی علوم از زوایای مختلفی مورد پژوهش قرارگرفته است اما اند نمونه از مواردی
که قرابت موضتوعی بیشتتری به بحا ایح مقاله دارند را میتوان بدیحصتورت مورد اشتاره
قرار داد
 1مقال آقای رضتتتا غالمی  )2016با عنوان «مانا ،مبنا و پیشتتتین طبقهبندی علوم در
تمتدن استتتالمی» در ایح مقتاله ،م لف ضتتتمح تبییح مفهوم و فوائد طبقتهبنتدی علوم به
نقش آن در اوجگیری تمدن استتالمی میپردازد س ت ب با مروری گذرا بر مایارهای رایر
در طبقهبندی علوم در قرون گذشتتته میکوشتتد مبانی متفاوت طبقهبندی در دو تمدن
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استالمی و غربی را توضتی دهد؛ و نشتان دهد اگونه مبتنی بر داشتتههای تمدن استالمی
میتوان به طبقهبندی تازهای در حوزۀ دانش سیاسی رسید
 2مقال خانم مهدیه الستتتادات مستتتتقیمی  )2008با عنوان «بررستتتی تقبیقی نظری
ابحستینا در بام طبقهبندی علوم» در ایح مقاله نگارنده مدعی استتت نظری ابحستتینا در
محستتناتی مانند عقلی بودن و تبایح بیح اقستتام،
ا
تقستتیمبندی علوم عالوه بر دارا بودن
دارای نو ختاصتتتی از انتظتام ،هنزتارمنتدی و رعتایتت اصتتتول ارزشتتتی استتتت و میتوانتد
رهیافتهای روشنی را در فلسف علم ارائه دهد
 3مقتالت آقتای علیاکبر رشتتتاد  )2016تحتت عنوان «منقب طبقتهبنتدی علوم» در ایح
مقاله نگارنده ماتقد استت طبقهبندی علوم با دو رویکرد پستینی ترستیم جارافیای میرا
مارفتی بشتتر) و پیشتتینی مهندستتی مقلوم مارفت) ر میدهد؛ م لف با نقد اجمالی
نظریتات مختلف در بتام وحتدت و تمتایز علوم؛ نظریت خود در ایحبتاره را تحتت عنوان
«نظری تناسب» تبییح میکند
در میتان حکمتای متتأخر تحلیتل مالک تمتایز علوم را میتوان در آثار عالمه طباطبایی ،امام
خمینی ره) ،استاد جوادی و استاد مقهری پیگیری کرد
عالمه در تالیقههای کفایه انصتول ضتمح بحیی مبستوم مدعی هستتند که تمایز در علوم
برهانی به موضتو و در علوم اعتباری به اغرا استت در مقابل ایشتان امام خمینی ره)
در تقریرات اصتولی خود تأکید میکنند که قبول موضتو واحد و تمایز حقیقی بیح علوم
از دیگر علوم به فلستفه سترایت کرده استت ایشتان با نفی هرنو وجود حقیقی برای علوم،
استناد تمایز علوم به موضتوعات آنها را نیز نفی کرده و تمایز را به ستنخیت مستائل علوم
مختلف با هم میدانند استتتاد جوادی در رحیب مختوم ضتتمح نقد فرمایش امام ماتقدند
که محمونت و موضتتتوعات در علوم برهانی قابل تاییر نیستتتتند؛ لذا تمایز علوم برهانی،
حقیقی استتت جوادی ،1997 ،ا  )214البته ایشتتان متذکر میشتتود که اثبات وجود
وحدت حقیقی برای علوم برهانی و نیز اثبات موضتتو واحد برای آنها تنها از طریب مبانی
حکمت متاالیه ممکح استت و اگر قائل به تبایح ذاتی موجودات خارج شتویم راهی جهت
اثبات موضو واحد برای علوم باقی نمیماند همان ،ا )223
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استتتاد مقهری نیز در شتترح مقال اول الهیات شتتفا بیشتتتر بر مانای تفکیک حکمت بر
نظری و عملی متمرکز شتتده که در متح مقاله به آنها نیز اشتتاره شتتده استتت مقهری،
 ،2008ج  ،7ا )227
آنچه در مقال حاضتر بیشتتر مدنظر بوده و به نوعی وجه تمایز آن از پژوهشهای دیگر به
شمار میرود؛ توجه به پیشفر ها و پبزمینههای وجودشناختی حکما در تاییح مالک
تمایز و طبب بندی علوم و نتیزه عملی آن استتت که بهصتتورت مستتتقل مورد بحا قرار
نگرفته است
بررسی مالک تقسیمبندی علوم

حکمتا بته تبع ارستتتقو حکمتت را بته حکمتت نظری و حکمتت عملی تقستتتیم کردهانتد در
تقستتیمبندی حکمت به دو شتتاخ عملی و نظری مالک «غایت» علوم و در تقستتیمبندی
هر یک از ایح دو شاخه به زیرشاخههای خود «موضو » علوم را مالک تقسیم قرار دادهاند
همان ،ا  )229البته پیرامون حکمت عملی مستتأله به گونه دیگری استتت که در ادامه
بهتفصتتیل به آن خواهیم پرداخت ،اما برای آنکه نشتتان دهیم درنظرگرفتح مالک غایت و
موضتو برای تقستیمبندی علوم میتواند منشتأیی حقیقی و وجودشتناختی داشتته باشتد؛
ایح دو مالک را مستتتقالب بررستتی میکنیم آنگاه به مالک تقستتیمبندی در حکمت عملی
خواهیم پرداخت ذکر ایح نکته نیز مهم استتتت که اصتتتونب در بررستتتی هر اندیشتتته و یا
نظریهای توجه به مبانی و پیشفر های آن متفکر و یا آن اندیشتته بستتیار تاییحکننده
است؛ میالب برای بررسی دیدگاه یک ایدهآلیست در بحا طبقهبندی علوم باید به ایح نکته
توجه داشتتت که انیح فردی به هم مستتائل فلستتفی ازجمله طبقهبندی علوم با نگاهی
ایدهآلیستتی مینگرد و از پشتت انیح عینکی به مستائل علمی و فلستفی نظر میکند و
همچنیح استت در یک فرد ماتریالیستت یا پوزیتیویستت؛ لذا پیش از بررستی مستئل مالک
تقستیمبندی علوم در بیان حکمای استالمی؛ دو مستئل استاستی در نظام فکری ایشتان را
بهعنوان مقدمه متذکر میشویم
مستئل اول؛ نگاه غایت مدار به جهان هستتی بهطورکلی استت بحا غایت و علل غایی از
مباحا دقیب و ارزشتمند حکمای استالمی استت در نگاه ایشتان نزم ابقال غایات و انکار
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علیت غایی در دایرۀ وجود ،نفی هرگونه فاعلی در عالم است شیخ در نمط اهارم و پنزم
اشتتارات و مالصتتدرا در استتفار و مشتتهد اول الشتتواهد الربوبیه به ایح موضتتو پرداخته و
اهمیت آن را متذکر شتدهاند بدیهی استت که انستان و نحوه زندگی و مناستبات او نیز از
ایح حکم کلی مستینا نخواهد بود
اهمیت ایح مستتأله در بحا ما از ایحجهت استتت که درصتتورتیکه نظام خلقت را دارای
غایت و هدفی مایح و ثابت بدانیم پب تکامل غایتمند بشر قابل فر است و ایح تکامل،
کار علم استتت لذا برای نیل بهستتوی آن ،باید ستتاختار حکمت بهویژه حکمت عملی را به
نحوی ستتامان داد که هماهن باهدف خلقت ،انستتان را بهستتوی کمال نهاییاش هدایت
کند و او را به سترمنزل مقصتود برستاند «دنیا خود منزلی از منازل ستالکان راه خدا و نفب
انستان مستافر او و در راه ستیر و ستلوک بهستوی اوستت؛ غر نهایی خلقت و آفرینش،
ستتود دادن کلیه افراد بشتتر به جوار الهی و دار کرامت و دار رحمت و عنایت اوستتت »
مالصدرا ،2010 ،ا )493
مستئل دوم؛ اوستع بودن حقیقت ،از عالم ماده استت ،یانی «موجود» در اندیشت فیلستوفان
مستلمان ،اعم از ماده و ماورای آن استت و مراتب بانتر آن را نیز در برمیگیرد رک :نمط
 4اشارات)
اهمیت ایح مستأله در ایح مبحا نیز ازآنجهت استت که در رویکرد ماتریالیستتی ،موجود،
منحصتر در ماده استت؛ لذا اگر رویکرد وجودشتناختی ما ماتریالیستتی شتد ،آنگاه طبیای
استتت که تنها مصتتداد مفهوم و ماهیت را حیییت مادی و حستتی و جستتمانی آن قلمداد
خواهیم کرد؛ لذا ازآنزاییکه جستتم و ماده محل افتراد و غیبت استتت و امر جستتمانی از
حیا جسمانی بودن و متحیز در مکان خاا بودن هیچ ارتبام وجودشناختی ذاتی با امر
جستمانی دیگر ندارد یکی از اقتاتائات ایح نگاه ماتریالیستتی) ،تبایح بیح هم امور استت
یانی هر امر جستتمانی در مرتب جستتمانی خود کامالب بیگانه از ذات وجود مادی ستتایر
اشتیاستت زیرا امر مادی دارای باد استت و هر امری که انیح استت اجزای آن از یکدیگر
غایباند و استاستاب بداد ،مالک افتراد استت پب بهطریباولی بیح دو جستم مادی از حیا
مادی بودن ،نمیتوان ارتباطی حقیقی فر کرد و حداکیر ارتباطی که بیح آنها میتوان
در نظرگرفت ،نوعی تأثیر و تأثر از سنخ حرکت زایی است و بب
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به نظر میرستد وقتی ورود ایح پیشفر وجودشتناختی در عرصت انستانشتناستی مدرن
اومانیستم) موجب میشتود که حقیقت انستانها که خالی از هر نو باد غیرمادی تاریف
میشتود کامالب مستتقل و متبایح از یکدیگر در نظر گرفته شتود و از دل ایح تفکر استت که
فردگرایی  )individualismزاده میشتتود؛ ایح نو از فردگرایی وجودشتتناختی اصتتالت
فردیت) راه را برای طرح باد حقیقی دیگری غیر از باد فردی در انستتان از بیح میبرد و
پبازآن ،اگر صتحبت از مفاهیمی اون هویت جمای یا هویت خانوادگی مقرح میشتود
مقصتود ،ایزی بیشتر از اجتما و ترکیب صناعی اجزا و افراد نخواهد بود زیرا بنا بر آنچه
گذشتت استاستاب آنچه عام اتصوا حقیقی بیح اشتیاستت بداد مزرد آنهاستت درحالیکه
زمتانی کته بحتا از هویتت جمای یتا ختانوادگی یتا اصتتتالتت جمع بته مانتای حقیقی و
وجودشتتناختی آن مقرح میشتتود ترکیبی مدنظر استتت که در آن اجزا ،قبل از ترکیب،
هویتت و آثتار ختاا خود را دارنتد و باتد از ترکیتب هویتت جتدیتدی زاده میشتتتود امتا نته
بهصتورتی که محوکننده «هویت» و «آثار» پیشتیح باشتد ،بلکه ایح دو هویت بهنوعی در
طول هم قرار میگیرند به ایح مانا هم حیییت فردی و هم خانوادگی اصتتالت دارد ،یانی
نفب انستان بهجز حیییت فردیاش که دارای هویت و آثار استت درعیححال دارای هویتی
استت به نام هویت جمای یا خانوادگی که آثار خود را دارد در تلقی عمومی ،در طول هم
بودن صتترفاب به مانای رابق علای و ایزادی تلقی میشتتود درحالیکه میتوان ستتخح از
رابق طولیِ غیر علای به میان آورد و اینزا انیح مفهومی مدنظر است
عالوه بر ایح ،میتوان مدعی شتد که برای ماده از آن حیا که ماده استت« ،غایت واقای»
فر نمیشتتتود مگر آنکته تحتت متدیریتت یتک شتتتاور متافود هتدفمنتد قرار گیرد و اگر بر
استتاو وجود شتتناستتی ماتریالیستتتی ،هم عالَم طبیات ازجمله انستتانها ،مادی محض
هستتتند و هیچ بداد فرامادی ندارند یا تحت تأثیر هیچ باد فرامادی نیستتتند ،پب بهنااار
تحت شتمول ایح قاعده قرار میگیرند یانی هیچ غایت واقای برای انستانها در کار نیستت
و اگر غایتی مقرح باشتد صترفاب احستاستات و عالیب بیضتابقه شتخصتی و ستلیقهای افراد
استتتت که هیچ محمل حقیقی و عقلی ندارد ازایحرو عنوان «مانای زندگی» بیشتتتتر در
فلستف غرم و عنوان «هدف زندگی» عموماب بیح فالسف اسالمی مورد بحا قرار میگیرد
در بینش استالمی در پرتو روشتح شتدن هدف زندگی ،مانای زندگی هم روشتح میشتود،
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اما در رویکرد غربی که در آن نگاه ستوبژکتیو غلبه دارد بیشتتر رهیافتی مورد توجه استت
که «فرد» بتواند بهواستقه آن ،محتوای زندگیاش را مشتخ کند و یک درون ماندگاری
را تبییح نماید
پب بهطور خالصته میتوان گفت دو مستأله در اندیشت فالستف استالمی وجود دارد که
میتواند شتتاهدی باشتتد بر اینکه طبقهبندی علوم حداقل توستتط برخی از آنها بر پای
تحلیلی هستتیشتناختی و بر استاو در نظرگرفتح تمایزات حقیقی صتورت گرفته استت
مستتألهای که منققاب امکان ایح فر را فراهم میکند ایح استتت که در تحلیل فالستتف
استالمی هستتی ،فراتر از ماده استت و تنها در انیح تصتواری از عالم استت که فر غایت
به مانای حقیقی آن امکانپذیر خواهد بود مستئل دیگر نگاه غایتمند به کل نظام هستتی
ازجمله انستان استت که تستری ایح نگاه در مباحا مارفتشتناستی و علمشتناستی نیز
قابلپیگیری خواهد بود
و ایح مستأله ،فرضتیه ما مبنی بر آنکه «نظام طاقهبندی علوم نزد فیلسووفان مسولمان
ماتنی بو تحلیلی وجودشوونواختی ونوه روووفواً بو اسوواس یوک اسووتقوای هنیِ
سلیقهای رورت پکیوفته است» را تأیید و قابلقبول خواهد کرد
 -1تککیک علوم با مالک غایت
انانکه اشتتاره شتتد مالک تفکیک علوم به حکمت عملی و حکمت نظری ،غایت استتت
آنچه در ایح بخش مدنظر استتتت ارائه شتتتواهدی بر ایح نگاه غایت مدار در بیان حکما و
نشان دادن حقیقی بودن و انتزاعی نبودن ایح غایت است
ابونصر فارابی و توجه به غایت

فارابی بهجز آنچه در احصتتا الالوم ذکر کرده در کتام التنبیه علی ستتبیل الستتااده به
شتتیوهای دیگر به تقستتیمبندی علوم میپردازد از ایح تقستتیم برمیآید که متالب علم،
یانی موجودات ،مبنای تقستیم فارابی استت در ایح شتیوه ،صتناعت فلستفه بر دو قستم
میشتتتود :قستتتمی که مارفت موجوداتی استتتت که انستتتان در آنها تصتتترفی ندارد و
بتهعبتارتدیگر علمی کته بحتا میکنتد از موجوداتی کته ختارج از اراده انستتتان استتتت و
«غایت» آن علم فقط شتناخت استت که ایح قستم را فلستف نظری مینامند ریاضتیات،
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علم طبیای و مابادالقبیاه) و دوم قستتمی که انستتان در آنها تصتترف دارد و بدان عمل
میکند بهعبارتدیگر علمی که بحا میکند ازآنچه در اختیار انستتان استتت و «غایت»
آن ،شناخت برای عمل است که آن را فلسف عملی یا مدنی میگویند فارابی 1927 ،ا
)20-22
فارابی در کتام الستیاسته المدنیه خود یادآور میشتود که هدف از آفرینش انستان رستیدن
به ستاادت نهایی است انسان باید ساادت را بشناسد و آن را هدف خود قرار دهد و کارها
و اعمالی را در راستای آن انزام دهد فارابی  1992ا )244
ابنسینا و تکیه بر نظام فاضل

ابحسینا در مقدم شفا که فلسفه را به نظری و عملی تقسیم میکند ،میافزاید« :هدف از
فلستفه ایح استت که انستان را تا جایی که ممکح استت بر حقایب اشتیا آگاه کند؛ و اشتیا یا
موجود هستتند و وجود آنها در حوزۀ اختیار ما نیستت و یا اشتیائی هستتند که وجودشتان
در اختیار ما و حوزۀ عمل ماستت مارفت قستم اول ایح امور فلستف نظری استت و قستم
دوم فلستف عملی هدف از فلستف نظری «مارفت حب» استت ،درحالیکه هدف از فلستف
عملی «مارفت خیر» است » ابحسینا ،1997 ،مقدمه)
همچنیح ابحستینا در منقب المشترقییح پیرامون حکمت عملی عبارات مهمی آورده استت
که مستتقیماب به بحا ما مربوم میشتود« :اما علم عملی ،بخشتی از آن مربوم به ایح استت
که انستان با نفب خود اه باید بکند و حانت و رفتار شتخصتی خود را اگونه به ستامان
کند تا در زندگی ایح دنیا و ستترای دیگر به «سوعادت» برستتد گروهی ایح دانش را علم
اخالد نامیدهاند »
بخش دیگر آن مربوم به ایح استتت که مشتتارکتها و همکاریهای انستتانی اگونه باید
جریان پیدا کند و هر فرد با فرد دیگر اه تااملی باید داشته باشد تا «نظام فاض » پدید
آید ایح ،هم موارد جزئی را در برمیگیرد و هم ستق کلی را مشتارکت جزئی آن استت
که در ستتق خانواده و منزل صتتورت میگیرد و مشتتارکت کالن آن استتت که در ستتق
مدینه تحقب پیدا میکند هر نو همکاری و مشتتارکت انستتانها بر پای قانون مشتترو و
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وجود متولی برای آن قانون مشترو که شتخصتاب نیز عامل به آن قانون بوده و حواستش را بر
عهده بگیرد ،به تمام و کمال میرسد
جایز نیست که متولی حفظ قوانیح و مقررات در هر دو امر منزل و مدینه) یک نفر باشد
زیرا جایز نیستت متولی تدبیر امور منزل عیناب همان کستی باشتد که متولی امر مدینه استت
بلکه باید مدینه یک مدبر و هر منزلی نیز مدبری جداگانه داشتته باشتد ازایحرو نزم استت
که قلمرو هر یک از ایح دو دانش از هم جدا شتود و تدبیر منزل بهحستب متولی یک بام
جداگانه و تدبیر مدینه نیز بهحسب متولی بام جداگانه دیگری داشته باشد
از طرف دیگر مناسب نیست که حوزۀ قانونگذاری منزل و مدینه از همدیگر تفکیک شود
و برای هر یتک از ایح دو مقنح جتداگتانتهای وجود داشتتتتته بتاشتتتد ،بلکته بهتر استتتت کته
قانونگذار قوانیح نزم برای منزل و مدینه یکی باشتد و در مشتارکت کبرا و در مشتارکت
صتتارا یک شتتخ به تاییح واحد ،قانونگذاری کند که همانا او نبی و پیامبر استتت »
ابحسینا ،1985 ،ا )7
دو نکته استاستی در بیان اخیر ابحستینا در مورد نستبت اخالد ،تدبیر منزل و ستیاستت
مدینه به اشم میخورد که در بحا ما بسیار کارگشاست:
 -1تکیه بر مستتئل «ستتاادت» بهعنوان غایت اخالد و «شتتکلگیری نظام فاضتتل»
بهعنوان غایت تدبیر منزل و ستتتیاستتتت مدینه ،بیانگر ایح مقلب استتتت که در نگاه
ابحستتینا رستتیدن به یک غایت حقیقی در هر یک از شتتاخههای حکمت عملی باید
منشأ و مبنای وضع قوانیح و احکام در ایح حوزهها قرار گیرد
 -2نکت مهم دیگر آن استتت که ابحستتینا با تأکید بر لزوم یکی بودن قانونگذار در
ایح دو حوزه ،درواقع به ایح مستأله اشتاره دارد که مبانی نظم و قانون خانواده از نظم و
قانون عالم جدا نیستتتت قوانیح منزل باید همتاهن با نظام کلی خلقت و در بقح آن
تاریف شتتتود و منافاتی با زندگی اجتماعی انستتتان و هیچیک از نیازها و گرایشتتتات
طبیای و فقری او پیتدا نکنتد؛ لتذا بهتریح و تنهتا قتانونگتذار کته میتوانتد بتا علم کتامتل به
قواعد کلی عالم وجود و ظرایف روح بشری برنامهای جامع و هماهن در هم ساحات
زندگی بشر به او ارائه دهد همانا نبی مکرم است
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خواجهنصیرالدین طوسی و توجه به سعادت

خواجه رساله مستقل و مختصری به نام اقسام الحکمه نگاشته است و در مقدمهای که بر
اخالد ناصری نوشته ،فصلی را به طبقهبندی علوم اختصاا داده است
او در اخالد ناصتری علوم را برحستب «تحصوی سوعادات» تقستیم میکند :علم ستاادات
نفستانی شتامل علم تهذیب اخالد ،منقب ،ریاضتی ،علم طبیای و علم الهی؛ علم ستاادات
بدنی شتامل علم طب و نزوم و علم ستاادات مدنی مانند علم شتریات ازجمله :فقه و کالم
و اخبار و تنزیل و علوم ظاهر میل ادم و بالغت و نحو و نویستندگی کتابت) و حستام و
مساحت و نظیر آن طوسی ،1994 ،ا )154
عبارت وی در اخالد ناصتری در زمینه دستتهبندی علوم عملی به شرح زیر است« :حکمت
عملی و آن دانستتح مصتال حرکات ارادی و افاال صتناعی نو انستانی بود بر وجهی که
م دای باشتتتد به نظتام احوال ماتاش و ماتاد و «مقتضووی رسوویودن به تعالی» و آن هم
منقستم شتود به دو قستم :یکی آنچه راجع بود با هر نفستی به انفراد و دیگر آنچه راجع بود
با جماعتی در مشتارکت و قستم دوم نیز به دو قستم شتود :یکی آنچه راجع بود با جماعتی
که میان ایشتتان مشتتارکت بود در خانه و منزل و دوم آنچه راجع بود با جماعتی که میان
ایشتان مشتارکت بود در شتهر و ونیت بل اقلیم و مملکت پب حکمت عملی نیز سته قستم
بود :اول را تهذیب اخالد خوانند و دوم را تدبیر منزل و ستوام را ستیاستت مدن» همان،
ا )40
مالصدرا و لقای پروردگار

مالصتتدرا در آثار خود ستته طبقهبندی برای ماارف بشتتری ارائه داده استتت وی در کتب
مامول فلستتفی خود ازجمله الشتتواهد الربوبیه و األستتفار) و کتامهایی که در راستتتای
تبییح حکمت گذشتتگان ارائه نموده استت به طبقهبندی مشتهور مشتائیان اشتاره کرده و به
برتری حکمت نظری بر حکمت عملی حکم داده استت اقستام حکمت نظری عبارتاند از:
علم اعلی ،طبیای ،ریاضتی ،منقب حکمت عملی نیز سته قستم استت :علم اخالد ،حکمت
منزلی و حکمت مدنی
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طبقهبندی دوم او در کتام اکستتیر الاارفیح بیان شتتده استتت وی در ابتدای کتام خود
دیبااهای در تقستیم علوم آورده تا آن را مقدمه برای مارفت نفب که پذیرای علوم است،
قرار دهد او میخواهد به علمی بوسوود که با آن معوفت آفاق و انک ،و سووعادت
آخوت و لقای خداوند متعا حارو میآید و در تقستتیم علم به علم اقوال و افاال و
احوال از افالالدیح کاشانی متأثر است

طبقهبندی سوم او در کتام المظاهر انلهیه ارائه شده است
مبنای طبقهبندی وی انانکه خود در مقدم کتام اشتتتاره کرده ،ایح استتتت که غایت و
هدف حکمت و قرآن کریم ،آموختح راه سیر و «سکو تکاملی بهسوی آخوت» و وصول
به خداوند ذی الکمال ،برای انستان استت بر همیح استاو ،به نظر مالصتدرا ،ایح ستفر شتش
مرحله دارد که سته مرحل نخستت آن اصتلی و سته مرحل دیگر فرعی استت ایح مراحل
عبارتاند از :خداشتناستی مارفه الحب انوال) ،راهشتناستی مارفه الصترام المستتقیم)،
شناخت مااد مارفه المااد)
رهبر شتناستی ،باط شوناسوی و نقد و هدایت آنها ،تنظیم امور دنیا بهنحویکه انسوان را
به خدا بوسوواند .تالیم عمتارۀ المنتازل و المراحتل الی او و الابودیت و کیفیت لختذ الزاد و
الراحل لسفر اآلخرۀ و انستاداد بریاض المرکب و علف الدابا

362

دو فصلنامه پژوهشهای هستی شناختی

مرحل شتتشتتم که در حوزۀ حکمت عملی قرار میگیرد مشتتتمل بر ستته بخش استتت که
عبارتاند از :خودستازی و تربیت افراد که اخالد نامیده میشتود؛ ستازمانبخشتی به خانواده
که تدبیر منزل نام دارد؛ اداره جاما مدنی و ستیاستی و نهادهای اجتماعی آنکه فالستفه
به آن ،علم سیاست میگویند مالصدرا ،1999 ،ا )14
جمعبندی اقوال حکما در بحث مالک غایت

به نظر میرستد نگاه غایت مدار ابحستینا در منقب المشترقییح و مالصتدرا در طبقهبندی
علوم بر استاو ستفرهای شتشگانه نفب انستانی و خواجه نصتیر در اخالد ناصتری و حتی
فارابی بهوضتتوح نمایان استتت و جای بحا بیشتتتر ندارد آنچه نقل شتتد بهخوبی نشتتان
میدهد حکما از ابتدا حستام علوم نظری را از علوم عملی به دلیل هدف و منظوری که از
اکتستتتام آنهتا وجود دارد ،جتدا کردهانتد هتدف از علوم نظری ،خود علم و فالیتت یتافتح
استتاداد عقالنی بشتر استت و هدف از حکمت عملی ،عمل استت بهگونهای که خیر و خوبی
را در زندگی بشتر تأمیح کند انانکه بوعلی متذکر میشتود« :در فلستف نظری ،غایت و
هدف تکمیل نفب استتت به ایحکه فقط بداند و در فلستتف عملی غایت و هدف ،تکمیل
نفب استتتت نتهتنهتا بته ایحکته بتدانتد بتل بته ایحکته بتدانتد کته عمتل کنتد پب غتایتت فلستتتفت
نظری اعتقاد به رلیی استت که عملی نیستت و غایت فلستف عملی مارفت رلیی استت که
هویت آن رلی ایح است که دربارۀ عملی است» ابحسینا ،1984 ،ا )1
پب طبب بیان حکما در هم علوم ،هدف تکمیل نفب استت البته روشتح استت که بیان
انیح غایتی برای تفکیک دو حوزۀ علوم نظری و عملی مبتنی بر تحلیل خاصتی استت که
حکما از نفب و قوای آن داشتتهاند طبب دیدگاه ایشتان ،نفب جوهری استت بستیط که در
عیح بستاطت دارای دو جنبه استت یکی جنبهای که ذاتاب متوجه عالم عقول و مافود خود
استت و دیگری جنبهای که متوجه عالم مادی و تدبیر بدن و زندگی استت در وجه اول،
نفب گیرنده و قابل و تأثیرپذیر است و علوم نظری محصول آن است و از جنب دوم فاعل
و م ثر و مدبار که محصتول آن علوم عملی استت مقهری ،1999 ،ج  ،7ا  )230درواقع
آثار و فواید عملی که بر اکتسام علوم نظری مترتب است آثار و فواید تبای است
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استتاد مقهری ماتقد استت با توجه به ایحکه بیان فود ،مبتنی بر اصتولی استت که شتاید
برخی حکمای امروز نستبت به آن تردید داشتته باشتند بهتر استت مستأله را به گونه دیگری
مقرح کنیم« :آن بیان مبنی بر برخی مالحظات ماورا القبیای دربارۀ نفب و روح استتت
که مورد قبول حکمای امروزی نیستت و یا ناقل مورد تردید آنهاستت از قبیل جوهریت
نفب ،بستتاطت نفب ،وجود عالم عقول ،توجه ذاتی نفب به اینکه بهصتتورت عقل بالفال
درآید ،مدباریت نفب نستتتبت به بدن و و اون ایح امور مورد تردید افراد زیادی استتتت
طبااب تقستتیمی هم که مبنی بر آن استتت مورد تردید واقع میشتتود ولی با بیان بان ما
میتوانیم خود را از اینکه غایت و هدف را مالک قرار دهیم بینیاز ستتازیم هوچند خود
بدانها معتقدیم) و بگوییم مالک ایح تقستتیم امری استتت مربوم به ماهیت ادراکات
بشووی پب تقستیم حکمت به نظری و عملی ،در حقیقت تقستیم علم و ادراک استت به
حقیقی و اعتباری» مقهری ،2008 ،ج  ،7ا )223
البته منظور استتاد مقهری از اعتباری بودن علوم عملی دارای نکات قابلتوجهی استت که
در مباحا بادی مورد اشاره واقع خواهد شد اما آنچه مسلم است و در بحا ما موضوعیت
دارد ایح استتتت که مالک تقستتتیم و تفکیک؛ در هم ایح مباحا مالکی نفب انمری و
وجودی است نه سلیقهای و انتزاعی اه استکمال نفب و تحلیل ویژهای که حکما از قوای
آن داشتهاند مدنظر باشد و اه ماهیت متفاوت ادراکات بشری
 -2تفکیک علوم با مالک موضوع

انتانکته ذکر شتتتد مالک تقستتتیمبنتدی علوم ازنظر حکمتا در مرحلت ابتتدایی آن ،یانی
تفکیک حکمت به نظری و عملی بر استاو غایت بوده استت و تقستیم خود ایح دو شتاخه
به علوم دیگر بهویژه تفکیک علوم نظری از یکدیگر بر استتاو «موضتتو » علوم صتتورت
پذیرفته استت لذا نزم استت مالک قرار دادن موضتو علم را نیز مورد بررستی قرار دهیم و
ببینیم آیا ایح مالک نیز با رویکردی وجودشناختی مورد توجه قرارگرفته است یا خیر
به نظر بستیاری از حکمای استالمی و ازجمله عالمه طباطبایی ،در قاتایای برهانی ،یانی
قاتایایی که مقدمه یا نتیزه برهان واقع میشتوند ،بهتریح شتیوۀ دستتهبندی شتیوۀ مشتایی
و ستینوی استت ،یانی گروهبندی بر استاو وحدت موضتو قاتایا بهعبارتدیگر ،بهتریح
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مالک برای تمایز علوم برهانی تمایز آنها بر استتاو موضتتو استتت بیان دلیل ایح مدعا
موقوف استت بر اینکه دربارۀ دستتهبندی «اعتباری» و دستتهبندی «نفب األمری» قاتایای
برهانی توضی داده شود
-2-1دستهبندی اعتباری

مقصتود از دستتهبندی اعتباری ،نوعی از دستتهبندی استت که زمام مالک آن به دستت
ماستتتت ،اراده و انتختام ماستتتت که ایزی را مالک قرار میدهد یا از مالک بودن ملای
می ستتازد ،مالک بودن مالک به فر و اعتبار ما بستتتگی دارد و به زبان فلستتفی مالک
بودن مالک بالار استتت نه بالذات از همیح رو ،اگر امری بهمنزل مالک انتخام شتتد و
بر استاو آن گروهبندی خاصتی به وجود آمد ،میتوان با تاییر آن و جایگزینی امر دیگری
گروهبندی جدیدی به دستتت آورد و بدیح ترتیب با انتخام مالکهای مختلف میتوان به
شتیوههای گوناگون گروهبندی قاتایا دستت یافت ایح نو دستتهبندی در تمام قاتایا ،اعم
از برهانی و غیر برهانی ،ممکح است
ازآنچته گفتته شتتتد ،میتوان دریتافتت کته منظور از دستتتتتهبنتدی نفب انمری قاتتتایتا
دستتهبندیای استت که زمام مالک آن به دستت ما نیستت ،مالک بودن مالک آن به فر
و اعتبار ما بستتتگی ندارد ،بلکه تابع واقع و نفب انمر استتت ،یانی صتترفنظر از فر و
اعتبار ما خود قاتتایا واجد خصتتوصتتیتی هستتتند که موجب میشتتود آنها بر استتاو امر
خاصتتی مانند موضتتو ) دستتتهبندی شتتوند با توجه به استتتدنلی که جهت اثبات ایح
دستتهبندی در کتب منققی ذکر شتده ،روشتح میشتود که ایح نو دستتهبندی تنها در
قاتایای برهانی قابلتصتور استت خصتوصتیت قاتایای برهانی ایح استت که یقینی هستتند و
انانکه در کتب منققی بحا شتتده ،همیح خصتتوصتتیت یقینی بودن که امری واقای و
نفب انمری استت و تابع فر و اعتبار ما نیستت ،موجب شتده استت ایح قاتایا بر استاو
موضو خود گروهبندی و متمایز گردند
پب مقصتود از واقای و نفب انمری بودن ایح استت که ایح دستتهبندی و تمایز فرضتی و
به صترف اعتبار ذهح نیستت ،بلکه قاتیه برهانی خودبهخود مستتلزم ایح دستتهبندی استت
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به عبارت دقیبتر ظرف «خود قاتتتایا» ذهح استتتت اما ازآنزاکه ایح قاتتتایا «حاکی» از
اموری حقیقی و نفب انمری هستند خود نیز تابع نفب انمرند
برای روشتح شتدن مقصتود ،ستلستله اعداد را در نظر میگیریم ،به عقیده بستیاری از حکما
عدد ،امری استتت انتزاعی و در خارج وجود خاا به خود ندارد ،درعیححال ترتیب اعداد
امری استتت واقای و نفب انمری ،امری استتت که ریشتته در خود اعداد دارد و ربقی به
فر و اعتبار ذهح ندارد ،بدیح مانی که هر عددی در ستتلستتله اعداد مرتبه و جایگاهی
ختاا دارد ،عتدد  4بیح  3و  5استتتت و عتدد  8بیح  7و  9و ایح مرتبته و جتایگتاه عیح آن
عدد است
در دستتهبندی اعتباری ،اون زمام مالک به دستت ما و در اختیار ماستت ،جای ایح ست ال
است که اه مالکی را انتخام کنیم که از نظر «کاربرد» بهتریح باشد ،دستهبندی خومتر
بر استاو اه مایاری باید انتخام شتود اکنون میتوان به پاستخ ایح ست ال پرداخت که
بهتریح نو دستهبندی اعتباری قاایای برهانی کدام استر
-2-2بهترین دستهبندی (دستهبندی نفس االمری)

به نظر میرستد بهتریح دستتهبندی آن استت که مقابب دستتهبندی نفب انمری قاتایا
باشتتد زیرا در ایح صتتورت وحدت هر گروه از مستتائل که تحت عنوان یک علم گردآوری
شدهاند و اسم واحدی به آنها اختصاا دادهشده است ،وحدتی صرفاب اعتباری و قراردادی
نیستت ،بلکه صترفنظر از اعتبار ما در نفب انمر نیز هر گروه برای خود وحدت دارد و ذاتاب
متمایز از گروه دیگر است
حال باید دید آیا واقااب برهانی بودن قاتتتایا اقتاتتتای انیح دستتتتهبندی را دارد یا نه؛
بهعبارتدیگر ،آیا وجود انیح دستهبندی بیح قاایای برهانی قابلاثبات است یا نهر
پاستخ ،میبت استت عالمه طباطبایی ره) با استتدنلی که میآورد اثبات میکند که تنها
یتک طبقتهبنتدی نفب انمری از علوم برهتانی میتوانتد وجود داشتتتتته بتاشتتتد و در آن
طبقهبندی برهانی موضتو علم ،استاو و مالک تقستیمبندی قرار میگیرد تقریر منققی
بحتا مرحوم عالمه طبتاطبتایی ره) در پاورقی استتتفتار طبتاطبایی ،1959 ،ج  ،1ا )30
بدیح شرح است:
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مقدم اوال :علوم برهانی ،علومی هستند که مبتنی بر برهانند
مقدم دوم :برهان ،قیاستتی استتت متشتتکل از قاتتایای یقینی که بالذات نتیزه یقینی
میدهد و لذا مقدماتش باید یقینی باشد
مقدم ستوم :قاتیه یقینی آن استت که اونب ضترورت ،دوام و کلیات در صتدد داشتته باشتد و
ثانیاب محمول ذاتی موضو باشد
مقدم اهارم :نزم داشتتح وصتف ضترورت و کلیت و دوام ایح استت که محمول قاتیه
ذاتی موضتوعش باشتد و مالک در عر ذاتی ایح استت که موضتوعش در حد آن اخذ شتود
و یا برعکب
مقدم پنزم :مزمو قاتتایایی که در حدود موضتتو و محمولهای آنها امر واحد اخذ
میشود ،علم نامیده میشود
نتیزه :علوم برهانی ،علومی هستتند که محمونت قاتایای آنها ذاتی موضتوعاتشتان باشتد
به تابیر دیگر ،موضو هر علم برهانی) عبارت است ازآنچه در آن علم از عوار ذاتیاش
بحا میشود
ایح مقتدمات پنرگانه همگی نستتتبتت به هم ترتب منققی دارد به ایح مانتا که از مقتدم
اول به مقدم دوم و از آن به ستومی تا میرستیم ،به مقدم آخر و نتیزه استتدنل ،مقدم
اول خود بدیهی استت بنابرآنکه تحلیلی و توتولوژیک و درنتیزه یقینی الصتدد استت اه
اینکه محمول آن ،از تحلیل موضتتتوعش بهدستتتتآمده استتتت مقدم دوم هم بر تاریف
منقب دانان از برهان مبتنی استت «البرهان قیاو م تلف یقینی» ابحستینا ،1997 ،ج ،9
ا  )78لذا نزاعی در مقام تصدیب وجود ندارد در مورد مقدم سوم ،نیز گفتهشده است
که ایح مقدمه نیز یقینی استت بیدهندی ،1995 ،شتماره  12ا  )62اون فر یقیح
بدون اوصاف مذکور محال است سایر مقدمات نیز انیح است
عالمه با استتتدنلی که ارائه میدهند در بام علوم برهانی قائل به صتترفاب یک طبقهبندی
برهانی میشتوند که باید بر استاو موضتو باشتد البته ایشتان در بام علوم غیر برهانی که
در بحا ما ماادل حکمت عملی است نظر دیگری دارند که در ادامه بیان خواهد شد
بههرحال با توجه به بیانات فود مشتخ شد که مهمتریح مالک وحدت و تمایز دانشها
در علوم برهانی؛ موضو علم است
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نتیزه و اکیدۀ مقالبی که گذشت را میتوان در قالب اند نکته انیح بیان کرد:
-1تفکیک علوم به دو شتاخ اصتلی حکمت نظری و حکمت عملی حداقل در میان برخی
از حکما بر مبنای غایت صتورت گرفته استت ولی ازآنزاکه ازنظر برخی از ایشتان ازجمله
عالمته طبتاطبتایی حکمتت نظری بته علوم حقیقی میپردازد و حکمتت عملی بته علوم
اعتباری ،مالک تمایز در هر یک از ایح دو شتاخ اصتلی با یکدیگر متفاوت استت پب ما با
سته مالک مواجهیم مالک اول مالک غایت استت که در تقستیم حکمت به عملی و نظری
مدنظر بوده استتت ،مالک دوم مالک موضتتو استتت که در تقستتیم علوم نظری به کار
گرفتهشتده استت و مالک ستوم مالکی استت که در تقستیم شتاخههای حکمت عملی مبنای
کار واقع شده است
-2احتمتالی کته در ابتتدای بحتا مقرح گردیتد و تتا اینزتا بته دنبتال اثبتات آن بودیم ایح بود
که مشتخ کنیم آیا تقستیم علوم و تمایز آنها در منظومه فکری فیلستوفان مستلمان بر
مبنایی نفب انمری و حقیقی استتتوار استتت یا خیرر با توضتتیحی که در تفستتیر غایت و
علت غایی از منظر حکمای استالمی گذشتت روشتح شتد غایت در نگاه ایشتان امری حقیقی
و عینی استت همچنیح با استتدنلی که از عالمه دربارۀ مالک نفب انمری بودن موضتو
در تفکیک ثانوی علوم گذشتت مالوم شتد که ایح مالک هم م ید احتمال اولیه ما خواهد
بود
 -3انانکه در توضتی دیدگاه عالمه طباطبایی هم اشتاره شتد ایشتان با تفکیک علوم به
حقیقی و اعتباری ،مالک موضتو را در طبقهبندی علوم مخت علوم حقیقی میداند؛ لذا
هنوز ایح ستتت ال باقی استتتت که آیا تفکیک حکمت عملی که بنا بر نظر عالمه در حوزۀ
علوم اعتباری قرار میگیرند در نهایت بر مبنایی حقیقی و وجودشتناختی استتوار استت یا
خیرر استاستاب منظور دقیب عالمه از علوم اعتباری ایستت ایح مستأله را بهطور مززا مورد
بررسی قرار میدهیم
 -3مالک تفکیک در علوم اعتباری (حکمت عملی)

علاامه طباطبائی در حاشتیه خود بر کفای انصتول ،پب از بیان اینکه تمایز علوم برهانی به
موضتوعات آنهاستت ،تمایز علوم اعتباری را همانند وجود اعتباری آنها وابستته به اعتبار
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دانستته و اون اعتبار برای اغرا گوناگونی استت که ماتبر در نظر دارد ،ایح تمایز را به
اغرا اسناد دادهاند جوادی آملی ،1997 ،ج  ،1ا  )218فالتامایز فی الالوم انعتباریه
بانغرا دون الموضو طباطبایی ،بیتا ،ج  ،1ا )11
بیان استتاد مقهری درایح باره حائز اهمیت استت« :گفتیم در حکمت عملی متالاب ادراک
«باید»ها و «نباید»هاستتت پب نو ایح ادراکات از نو ادراکات انشتتائی استتت نه خبری
البته ایح مقلب نباید ستبب اشتتباه گردد که پب در ایح علوم هر اه هستت انشتا استت نه
خبر واقایتت ایح ایزهتا خبر از انشتتتائیتات و ادراکتات اعتبتاری نفب استتتت میالب نفب
بهحستب حکم اعتباری خود حکم میکند به بایستتی راستتی و نبایستتی درو وقتیکه
ایح حکم نفب در ستق علوم عملی طرح میشتود ،به ایح صتورت استت که راستتی نزم و
واجب است و درو ممنو است ،ایح لزوم و ممنوعیتی که از آن خبر میدهیم ،هراند
بهحستب ظاهر لفظ ،خبر از یک صتفت واقای راستت و درو استت ،اماا درواقع خبر از رابق
نفب با آنهاست حقیقت مانی ایح است که نفب ما حکم میکند به بایستی و نبایستی
آنها یا آنکه «نک ،در موتاۀ وجدان خودا راسووتی را میپسووندد و از دروت تنکو
دارد» ایح استت که مفاهیم ایح علوم همگی نستبی هستتند و روابط موضتو و محمول در
ایح علوم درواقع و حقیقتت ،روابط میتان آن ماتانی و نفب استتتت نته روابط میتان وجود
خارجی آن اشیا و برخی صفات خارجی
مقصتود از «حستح و قب عقلی» ایح استت که طبیات انستان عالوه بر مقلومهای حستی و
فردی و شتخصتی و بهواستق برخورداری از نوعی حب انستاندوستتی و فاتیلت دوستتی،
یک ستتلستتله کارها را که یا جنب ماورا القبیای دارد و در رستتاندن انستتان به مقاصتتد
ماورا القبیای م ثر استت و یا در صتالح و مصتلحت جاما انستانی م ثر استت راستتی و
امانت و درستتی به همیح دلیل زیباستت و درو و خیانت و شتهوتپرستتی به همیح دلیل
نازیبا و منفور استت آن حستی که ایح امور را درک میکند همان استت که «وجدان» باید
نامیده میشتود ریشته وجدان اخالقی همیح استت درواقع باید گفت که عقل عملی انستان
متوجاه تدبیر زندگی بدنی استت ولی ایح توجاه تنها متوجاه تدبیر زندگی فردی و نفستانی
نیستت ،متوجاه زندگی اجتماعی هم هستت ،ازایحرو به برخی از هدفهای اجتما انستان
عشب میورزد و از اضداد آنها متنفار است» مقهری  ،2008جلد  ،7ا )233
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با بیان استتتاد مقهری در ایح اند بند مشتتخ شتتد که آن حقیقتی که بر مبنای آن
حکمت عملی ستتتامانیافته و طبقهبندی میشتتتود درواقع همان وجدانیات و بهبیاندیگر
تمایالت و گرایشهای فقری بشتتتری استتتت با ایح بیان راجع به تفکیک تدبیر منزل از
اخالد و ستیاستت مدن و اینکه آیا ایح تفکیک ریشتهای در حقایب وجودشتناختی دارد یا
خیر میتوان ایحگونه گفت که نفب انستان پیرامون مستائل خانوادگی دارای اقتاتائات و
تمایالت و بهعبارتدیگر بایدونبایدهایی استتت که آن اقتاتتائات ،تمایالت و بایدونبایدها
دربتارۀ جتاماته بته همتان نحو جتاری نیستتتت بتهعبتارتدیگر نفب در مرتبت وجتدان خود بیح
مستائلی که مربوم به اخالد فردی ،تدبیر مستائل خانوادگی و ستیاستات و روابط اجتماعی
استت تفکیک و تمایز قائل میشتود و احکام و ضتوابط آنها را در یکدیگر تسترای نمیدهد
پب آنچته ما در پی آن بودیم یانی اثبتات تمتایزات واقای در تفکیتک شتتتاخههای حکمتت
عملی کامالب قابل دفا استت با ایح تفاوت که آن حقیقت عینی را که در خارج از نفب به
دنبال آن بودیم در درون آن یافتیم البته نفب ،خود یکی از حقایب عینی استت و به ایح
مانا بخشتی از عالم خارج استت «گراه اخالد ،علمی اعتباری و مستائل اخالقی جزو امور
اعتباری استت ،لیکح از امور اعتباری محض نیستت تا به دستت ماتبِر ست ردهشتده باشتد
منشتتتأ انتزا اعتبتار ایح امور در ختارج عتالم تکویح) وجود دارد » جوادی آملی،2006 ،
ا )28
ستخح عالمه طباطبایی در ایح بام انیح استت« :ستنتهای جاری میان انستانها هراند
کته قوانینی اعتبتاری و غیرحقیقی هستتتتنتد ،ولی نهتایتتاب منتهی بته حقیقتت میگردنتد و
فقرت الهی انستتانی خواستتتار غایت و ستتاادتی استتت و او را به ستتنح و احکام و قوانینی
رهنمون میگردد که تأمیحکننده و وستیله رستیدن به آن غایت و ستاادت باشتد و با عمل
به آنها به کمال خویش برستتد و آن عبارت استتت از دیح حب » طباطبایی  ،1959ج 6
ا )411
بتهطورکلی عالمته طبتاطبتایی ماتقتد استتتت یکی از پتایتههتای مهم اخالد ،فقرت و هتدایتت
تکوینی استتتت و مانای هدایت تکوینی آن استتتت که هر یک از پدیدههای عالم طبیات
بهستتوی هدفی که خداوند برای ایشتتان مایاح کرده استتت در حرکت میباشتتند هدایت
فقری آن استتتت کته آفریتدگتار متایته کمتال را در نهتاد انستتتان قرار داده و فقرت و وجتدان
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عوامل اصتلی رستیدن به کمال را نشتان میدهد بنابرایح نقش فقرت هدایت و راهنمایی
طریب رهبری به کمال است طباطبایی ،2014 ،ج  20ا )123
با توجه به مقلب اخیر و توضتتیحات استتتاد مقهری میتوان مدعی شتتد که عقل عملی
نفب انستتتان به پیروی از ایح هدایت فقری و بایدها و نبتایدهای اخالقی راه خود را پیتدا
میکند
حاصتل آنکه تفکیک حکمای استالمی از علوم اه در مرحل اولیه آن و با مالک «غایت»،
اته در علوم حقیقی بتا مالک «موضتتتو » و اته در علوم اعتبتاری بتا مالک «اغرا و
اقتاائات نفب و فقرت» ریشه در حقیقت و نفب انمر دارند
ثمره بحث

اگراه هدف اصتلی از ایح مقاله تبییح و اثبات نگاه وجودشتناختی حکما در تفکیک علوم
بوده استت اما برای تکمیل بحا مختصتراب به نمونهای از ثمرات و نتایر اثبات ایح رویکرد
در تقسیمبندی علوم در حکمت عملی اشاره میکنیم
مستتأله ایح استتت که اگر ب ذیریم تفکیک علوم عملی به ستته شتتاخ «اخالد»« ،تدبیر
منزل» و «ستیاستت مدن» با رویکردی وجودشتناختی صتورت گرفته استت ایح امر نشتان
میدهد که از منظر حکمای استالمی ،خانواده صترفاب بخشتی از جاماه در مقیاو کواک
آن نیستت ،بلکه دارای مختصتات و قواعد ویژهای استت که به لحا حقیقت و ماهیت ،آن
را از اجتما ستیاستت مدن) متمایز میستازد لذا نباید قوانیح حاکم بر جاماه را عیناب در
نظام خانواده ساری و جاری دانست
بتهعبتارتدیگر تفکیتک ختانواده از جتاماته بیتانگر ایح نکتته استتتت کته غتایتی کته مستتتائتل
خانواده ،حول آن محور شتکل میگیرند غیر از غایتی استت که ارتباطات اجتماعی با دیگر
انستانها بر استاو آن شتکلگرفته استت و ازآنزاکه استاو حکمت عملی بر پای حاتور و
نقش انستتان در عالم خلقت مانادار میشتتود ،توجه به غایت علومی که در حکمت عملی
مورد بحتا قرار میگیرنتد و تفکیتک حوزههتای بحتا در آنهتا میتوانتد بیتانگر نوعی تمتایز
حقیقی میان حیییتهای مختلف نفب انستتان تلقی شتتود؛ لذا خانواده و قواعد مربوم به

غایات وجودشناختی ،مالک طبقهبندی اقسام حکمت

371

آن را باید مستتتقل و جدای از دو حوزۀ اخالد فردی و ارتباطات اجتماعی مورد بررستتی
قرارداد و ایح به مانای اصالت خانواده است
منظور از اصتتالت در ایح بحا ،ایح استتت که هویت خانواده ،فراتر از اعتبارهای ذهنی و
قراردادی ما ،دارای حیییتی واقای و حقیقی در نفب انستان هستت که در کنار اصتالت باد
فردی او دارای اصالت است
نتیجهگیری نهایی

شتتواهدی که در ایح مقاله ارائه شتتد م یاد ایح حقیقت استتت که تفکیک اولیه علوم به
حکمت عملی و نظری با مالک «غایت»؛ تفکیک علوم نظری بر استتاو «موضتتو » و نیز
تفکیک علوم عملی که ریشته در اقتاتائات وجدانی دارد با رویکردی وجودشتناختی صتورت
پذیرفته استت «غایت» اصتلی و اولی علم ،از منظر حکما تکمیل نفب استت و ایح تکامل،
ناظر به ستتتاادتی عینی و حقیقی استتتت و تفکیک حکمت به نظری و عملی نیز ناظر به
همیح اقتاتتتائتات در دو حوزۀ نظری جنبت اثرپتذیری نفب) و عملی جنبت ایزتاد اثر)
ر داده استت همچنیح نگاه حکما به مالک «موضتو » علوم نیز نگاهی نفب انمری استت
و طبقهبندی ایشتان در ایح حوزه هم یک طبقهبندی برهانی استت و بر پای عوار ذاتی
علم استتتتوار استتتت و نهتایتاب مالکی کته در تفکیتک علوم اعتبتاری حکمتت عملی) متدنظر
ایشتتان بوده نیز ناظر به اقتاتتائات حقیقی در تاالی نفب در ستته عرصتت اخالد فردی،
ستیاستت مدن و تدبیر خانواده استت و عبارت «اعتباری» در اینزا به مانای صترف انتزا یا
قرارداد یا برستاخت محض نیستت از نتایر مهم رویکرد هستتیشتناختی در تقستیم علوم
بهویژه در حکمت عملی آن است که تفکیک تدبیر منزل از سیاست مدن تفکیکی حقیقی
استتتت و نمیتوان قواعد و اقتاتتتائات ایح دو حوزه را در حوزۀ دیگر جاری دانستتتت؛ لذا
خانواده در اندیش فیلسوفان مسلمان از حیییتی مستقل و منحاز برخوردار خواهد بود
مشارکت نویسندگان

ایده اصتلی مقاله؛ پژوهش و نویسندگی متح ابتدایی بر عهده یاسر طاهررحیمی بوده است
و بازبینی مقاله اصتالح برخی اشتکانت محتوایی و ارایه اند پیشتنهاد برای تکمیل متح
توسط دکتر موسی مالیری صورت گرفته است
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تشکر و قدردانی

ایح مقاله برگرفته و مرتبط با پایان نامه یاستتتر طاهررحیمی در مققع دکترا با موضتتتو
«غایتمندی فواعل طبیای در حکمت صتدرایی» استت ایح رستاله در زمستان  97با شماره
رهگیری  2612322در ایرانداک به ثبت رستتیده استتت بدیح وستتیله از دانشتتگاه آزاد
استالمی واحد تهران مرکزی؛ که ایح رستاله با همراهی ایح نهاد و استاتید آن دفا شتده
است تشکر و قدردانی به عمل میآید
تعارض منافع

هیچگونه تاار

منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

معرفی نویسندگان

آرای یاسو طاهورحیمی فار التحصیل رشته فلسفه و کالم در
مققع دکترا از دانشگاه آزاد تهران مرکزی در سال  1397است ایشان
مقاطع لیسانب و ارشد را به شکل پیوسته در دانشگاه امام صادد )
گذرانده است و در سال  1391مدرک خود را از ایح دانشگاه دریافت
کرده است در سابقه علمی ایشان  3مقاله پژوهشی دیگر نیز به ثبت
رسیده است ایشان هم اکنون مدرو دروو عمومی در دانشگاه آزاد
مشهد است زمینههای تخصصی ایشان عبارتند از :فلسفه ،کالم اسالمی
Taherrahimi, Y. PHD, Philosopy, azad University,
s.y.taherrahimi@gmail.com

آرای موسی مالیوی متولد  1344دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکزی هستند ایشان لیسانب فلسفه و کالم
اسالمی ،را در سال  1371از دانشگاه فردوسی ،کارشناسی ارشد فلسفه
و کالم اسالمی را در سال  1374از دانشگاه تهران و دکتری همیح
رشته را در سال  1381از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
کسب کرده است ایشان سردبیر مزله آفاد حکمت هستند و بیش از
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 مقال علمی پژوهشی در مزالت و کنفرانبهای علمی ارائه کردهاند ایشان م لف20
کتابی تحت عنوان تبییح فلسفی وحی از فارابی تا مالصدرا هستند و سمت هایی اون
مدیر گروه ماارف اسالمی دانشگاه آزاد تهران مرکز و مدیر گروه فلسفه همیح واحد را در
 فلسفه و کالم اسالمی:سابقه اجرایی خود دارند زمینههای تخصصی ایشان عبارتند از
Malayeri, M. Professor, Philosopy, azad Teacher University, Tehran, Iran
Malayeri.m@qhu.ac.ir
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