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چکیده
تقادات و ایـرادات جـدی روبروسـت؛    این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با ان

ھـای  ھای پیروان این رویکرد قابل خدشه است و ھم تاریخ علـم پـر اسـت از مثـال    چراکه ھم استدالل
گنجند. این شد که برخی ھمچون محقق خراسـانی بـه   فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی

تی روبرو بود و انتقـاداتی را بـه ھمـراه    سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکال
اند؛ برخی به ارائـه تبیینـی نـو از چیسـتی     داشت و لذا اصولیان معاصر الگوھای دیگری را پیشنھاد داده

ھـا از  نھایـت بسـیاری از آن  انـد و در  اند، برخی سنخیت قضـایا را مطـرح کـرده   موضوع علوم پرداخته
اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا ای تلفیقی گرایش پیدا کردهھحصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل

فشارند که التزام به اینکه تمایز علـوم  دانند و جملگی بر این مطلب پای میفقط غایت و... را کافی نمی
ای برای این التزام وجود نـدارد. و  باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و ھیچ داعی

ای که در مجتمع عقالیی ین نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباریکم به اکم
کند و لذا مدار وحدت و کثرت، ھا به تنھایی کفایت نمیمعتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن

ـ       ه اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقالیی و جھات دخیل در آن اسـت، نـه غـرض شخصـی مـدون و ن
).موضوع، محمول، غایت و... (ھریک به تنھایی

گرایـی،  شناسی، اصول فقـه، چیسـتی موضـوع، سـنخیت قضـایا، تلفیـق      الگوی علم: هاکلیدواژه
قراردادگرایی. 
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مقدمه

ترین شـیوه تمـایز علـوم بـوده، برخـی کـه آن را تنھـا شـیوه         تمایز بر اساس موضوع، کھن
اند که متکلمان اتفاق دارند که ) ادعا کرده۶؛ الھیجی، ۱۶/ ۱؛ تفتازانی، ۲۲دانند (رک: رازی، می

رو مشھور، تمایز علوم را به تمـایز  تمایز علوم، به حسب ذات به تمایز موضوعات است. از این
دانند و غرض از اخذ حیثیـات نیـز، حیثیـت اسـتعداد موضـوع      موضوعات (ولو به حیثیات) می

اند: در علوم حقیقی و برھانی، تری گفتها با بیان دقیقبرای ورود محمول بر آن است. البته حکم
و عالمه طباطبایی (اصـول  نماید، عبارت است از موضوعکه وحدت یک علم را حفظ میآنچه

کنـد کـه معیـار تمـایز در علـوم حقیقـی و       ) با صراحت اذعان می۶/ ۳فلسفه و روش رئالیسم، 
ساس ھدف و غایت است.  برھانی براساس موضوع و در علوم اعتباری برا

، سـیر و تتبـع در علـوم نشـان     »تمایز موضـوعی علـوم  «منتقدان الگوی در مقابل، به عقیده
انـد و لـذا موضـوع در    دھد که علوم عبارتند از قضایایی اندک که به مرور زمان تکمیل شدهمی

و حتی نزد موسس و مدون علم مشخص نبوده است تا چه رسد که درباره احوال آن بحث کند 
شناسی ارسطویی، باید گفت: بسیاری از مشاجرات در باب تمـایز  بر فرض پذیرش الگوی علم

علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و سرایت احکام علوم حقیقی به علـوم اعتبـاری   
ھای ارسطوییان درباره لزوم وجود موضوع، حتـی بـرای علـوم    است. اما به مرور زمان استدالل

نیز زیر سوال رفت.  حقیقی، 
شناسـی ارسـطوییان روز بـه روز بـرای عالمـان مسـلمان،       رو ناکارآمدی الگوی علـم از این

خصوصا اصولیان و در رتبه بعد متکلمان، منطقیان و... آشکار شد؛ تا آنجا که محقـق خراسـانی   
تالف ھـا را نـه اخـ   بنـدی علـوم و تمـایز آن   محور را مطرح کرد. وی مبنای تقسیمالگوی غایت

داند. ایشان به دو دلیل عمده به سوی ایـن رھیافـت   موضوعی، بلکه بر مبنای ھدف و غایت می
داننـد؛  آمیـز مـی  آمدند: یکی اینکه یافتن موضوع واحد و قدر جامع بـرای یـک علـم را تکلـف    

خصوصا اگر این علم از سنخ علوم اعتبـاری (و نـه حقیقـی و برھـانی) باشـد و دوم اینکـه در       
کرد، نه اینکه باطل باشد. گشایی نمیمشکلرد تمایز موضوعاتبرخی موا

شناسی ارسطویی شکل گرفت، امـا ھـر یـک از ایـن     این دیدگاه به دلیل نقصان الگوی علم
الگوھای انحصارگرا نقاط ضعفی را داشتند و این سبب شد که الگوھای نوینی از جمله الگـوی  

عقیده ایشان علم بودن یک علم نـه بـه وحـدت در    تلفیقی و رویکرد قراردادگر مطرح شود. به
ای موضوع است، نه روش و نه غایت (ھر یک به تنھایی)، بلکه علم عبارت اسـت از مجموعـه  
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گاه ممکن است به دلیل سنخیت در ذات باشـد (مثـل موضـوع،    از مسائل متشتته، که جامع آنھا

رو باشـد (مثـل غایـت). از ایـن    گاه نیز ممکن است به دلیل امـری عرضـی   محمول، حیثیت) و 
مبنای تمایز علوم با توجه به غرض تدوین متفاوت خواھد بود و حتی تمامی جھاتی که در نزد 
عقال معتبرند، نیز در این وحدت و تمایز دخیلند و ممکن است لحاظ شوند، مثل مـدت زمـان   

در اینجا قصد داریـم  شناسی، نیازھای جامعه، مرجحات تاریخی و....فراگیری علم، امور زیبایی
شناسی در نزد اصولیان بپردازیم و سیر تطـور ایـن الگوھـای    تا به تبیین این الگوھای نوین علم

شناسیِ بعد از محقق خراسانی را نشان دھیم: علم

آ) ارائه تبیینی جدید از چیستی موضوع علم
؛ ۱۴(رازی، » لذاتیهموضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه ا«اند که مشھور بر این عقیده

) و لذا موضوع علم باید از عوارض ذاتی مسائل آن باشـند، حـال   ۱/۵، الھیجی، ۱/۳۰شیرازی، 
اینکه با توجه به اشکاالتی که در رویکرد مشھور وجود داشت، بسیاری اگرچه اصل نیاز علـوم  

دیگر خـالف  به موضوع را منکر نشدند، اما در چگونگی رابطه موضوع علم با مسائل آن تبیینی
شود:  رای فالسفه را ارائه دادند، که در اینجا به گفتار برخی از ایشان اشاره می

. نظریه صاحب کفایه: موضوع علم، نفس موضوعات مسائل است. به تعبیر برخـی دیگـر:   ۱
شود. بر این اسـاس  موضوع علم عبارت است از آنچه که در آن از أحوال و أوصافش بحث می

نفس موضوعات مسائل است (عینا و مفھوما)، پس وحدت علـم بـه وحـدت    موضوع ھر علم، 
فائدة مترتب بر آن است، مثل: حفظ زبان از خطا در گفتار (در علـم نحـو)، اسـتنباط (در علـم     
اصول فقه)، صیانت فکر از خطا (در علم منطق)، صیانت بدن (در علم طب)، صـیانت روح (در  

رساند، زیرا برھانی بر استحاله آن اقامه م ضرری نمیعلم اخالق) و تعدد موضوع به وحدت عل
).  ۲۵-۱/۲۰نشده است (جزائرى، 

باشد (حکیم، . موضوع ھر علم عین موضوعات مسائل آن و آنچه که با آن متحد است می۲
۱/۵  .(

١).۱۰. موضوع علم، محموالت مسائل و جامع بین آنان است (منتظری، ۳

جامع بین «، ھمین »موضوعات«دانند و معتقدند که مراد مشھور از میمسائلمرحوم بروجردى تمایز علوم را به تمایز جامع بین محموالت ١
). برخی نیز با جمع بین دیدگاه بروجردی و ١/٣٠است و در حقیقت، ایشان مبناى خود را به مشھور نیز نسبت داده است (جاللی، » محموالت

ن نوعي باشد، تمایز علوم به موضوع است، مثل دو علم ھندسة و حساب، اند که: در آنجا که بین دو موضوع تبایرویکرد مشھور، بر این عقیده
و به جھت مشترك بین محموالت مسائل، در آنجا که موضوع واحد باشد، مثل دو علـم صـرف و نحـو، و علـوم طـب و تشـریح و وظـائف        
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باشد و ھـیچ برھـانی وجـود    چه که مقابل محمول است، می. موضوع امری دیگر غیر از آن۴

ندارد که موضوع به معنای واحدی (نفس موضوعات مسائل یا جامع محموالت مسائل) باشـد،  
است و متعلم بایـد بـه دنبـال    » جامع رابط بین مسائل گوناگون و قضایای متباین«بلکه موضوع 

که گاھی نفس موضوعات مسائل اسـت،  اعراض و... باشد که با موضوع ربط و سنخیت دارند؛
گاھی جامع محموالت، گاھی دو عنوان (مثل کلمه و کالم)، گاھی محتاج قیـد حیثیـت، گـاھی    
محتاج ذکر دو قید بعد از ذکر حیثیت (مثل اعراب و بناء) و... (خمینی، تحریرات فی األصـول،  

۱/۱۸  .(
شود، خواه از عـوارض  ث می. در ھر علمی از آنچه که دخلی در غرض آن علم دارد، بح۵

). و بـه تعبیـری دیگـر: موضـوع ھـر      ۱/۱۰۰؛ جواھرى، ۱/۲۹ذاتیه باشد و یا از غریبه (فیاض، 
علمی آن چیزى است که در آن علم از احوال آن و از آنچه مربـوط بـه آن اسـت و دخـالتی در     

اشض ذاتیـه غایت آن علم دارد، بحث شود، نه آن چیزى که در آن علم منحصرا از تمام عـوار 
).  ۴۷؛ مکی عاملی، ۴۷(حیدرى، ٢بحث گردد

، جامع منتزع از جزئیّات موضوعات مسائلش است. و در ھـر علمـی از   علمھر. موضوع۶
شود. بر این اساس تمام قضـایای واردة بـر مـتن    جامع منتزع از محموالت این مسائل بحث می

وع باشد، یا از وجودش، یا از عـوارض  موضوع از مسائل علم است، خواه بحث از ماھیّت موض
).  ۱/۳ذاتیّ آن، یا عوارض غریبش (ایروانی، 

اش، یا از عـوارض ذاتـی بـرای    از عوارض ذاتیّعلمی آنچه است که در آنھر. موضوع۷
کند؛ چراکه أکثر موضوعات یا أنـواع آن اسـت و یـا    اش بحث مینوعش یا برای عوارض ذاتی

ای از مسائل (غیر از برخی ه غرضی واحد بر عدّةاألعضاء. أمّا تمایز به أغراض متأخّر از مائز جوھري موجود بین مسائل است، و در زمانی ک
رسـد (حـاج   دیگر) مترتب شود، این کاشف از تمایز جوھري بین دو علم است، پس نوبت به تمایز به أغراض با وجود تمایز جـوھري نمـی  

).١/٣ھا (ایروانی، و یا به ھردوی آن). و به تعبیر برخی دیگر، امتیاز علوم یا به موضوع است، یا به محمول است١/٣٢؛ جاللی، ١/٢٩عاملی، 
دلیل این مدعا این است که از عوارض ذاتیه موضوع یك علم یا از عوارض ذاتیه نوع موضوع، اگر دخلی در غایت آن علم نداشته باشند، در ٢

اش در علم اصول ز عوارض ذاتیهکه یکی از مصادیق موضوع علم اصول فقه است، بسیارى ادرحالی» قرآن مجید«شود. مثال آن علم بحث نمی
گیرد. و نیز بسیارى از مسائل تجوید و قرائت و قاریان و اعجاز قرآن و کاشـفیت قـرآن از امـور غیبـی و بالغـت و      فقه مورد بحث قرار نمی

ھر آیات قرآن بحث شوند. و در علم اصول فقه، جز از حجیّت ظواشود، بلکه در علوم دیگرى بحث میفصاحت و ... آن مورد بحث واقع نمی
یعنی عوارضی که با یـك یـا چنـد    -توان از ظواھر آیات قرآن استنباط کرد. عوارض غیر ذاتی شود، چرا که بعضی از احکام شرعیه را مینمی

علـم  شود: مثل بسـیارى از مسـائل   اگر دخلی در غایت آن علم داشته باشند، از آنھا در آن علم بحث می-شوندواسطه بر موضوع عارض می
اصول فقه و بخصوص پس از توسعه قلمرو اصول فقه، بسیارى از این مسائل، از عوارض ذاتیه موضوع اصول فقه نیستند ولی در این علـم از  

شود چرا که گاھی در غایت این علم یعنی استنباط احکام، دخالت دارند. کما اینکه سیره مصنفین این علم در روزگار ما ھمـین  آنھا بحث می
).٤٧کنند (حیدرى، کنند، به نام اصول فقه نامگذارى میھا مجموعه ھمه مسائلی را که تدوین میایناست و 
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).  ۱/۳۴، (نراقی٣أعراض ذاتی آن

شـود؛ چراکـه   اش بحث می. موضوع ھر علم عبارت است: آنچه که در آن از احوال عرفی۸
شـود  ھا میتعریف مشھور باعث خروج أغلب مسائل علم از آن و در نتیجه استطرادی بودن آن

). ۱۲/ ۱(تقوى اشتھاردى، 
شـود،  ث مـی اش بحـ . موضوع علم عبارت است از: آنچه که در آن از عـوارض مقصـوده  ۹

خواه ذاتیّ باشند یا غریب، و خواه حقیقیّ باشند و یا مجازی. معیـار ایـن اسـت کـه عـوارض      
). ۹۶/ ۱مقصودة برای مدوّن علم باشد (خرازى، 

شـود، خـواه از عـوارض    . در علم از أحکام عارضة برای موضوعات مسائلش بحث مـی ۱۰
) و.... ۲یه، ذاتی باشند و خواه غریب و خواه تالیفی از آندو (فق

ب) توجه به سنخیت و ذات قضایا
. تبیین رویکرد امام خمینی به تمایز علوم۱

این رویکرد متعلق به امام خمینی است. به عقیده ایشان: دلیلی برای لـزوم وجـود موضـوع    
واحد برای ھر علم اقامه نشده است، بلکه آنچه که در ھر علم بایـد بـه آن ملتـزم بـود، وجـود      

رتباط بین اکثر مسائل علم در ترتب اثـر واحـد سـنخی بـر آن اسـت؛ اگرچـه بـین        سنخیت و ا
موضوعات و محموالت آن اختالف است. مثال مسائل فقھی در این امر مشترکند کـه از قـوانین   

کنند، اگر چه مسائل آن مثل وجوب نماز، حرمت خمـر، طھـارت آب   و مقررات الھی بحث می
). ۱/۲۸م متفاوتند (مرتضوی لنگرودی، و... از حیث موضوع و محمول با ھ

ھـا  ای از قضایای متشتته و وجـود ارتبـاط خـاص بـین آن    لذا در وحدت علم سنخیت عده
کند. و دلیلی ندارد تا ملتزم به این مطلب شویم که (اگرچه موضوعشان واحد نباشد) کفایت می

مثل مسـائل نجاسـات   موضوع علم فقه عمل مکلف است، حال آنکه بر بسیاری از مسائل فقھی 
و مطھرات، بسیاری از احکام ضمان و ارث، احکام وضعی و... منطبق نیست؛ چراکـه نجاسـت   

ھایی براسه ھستند، چه مکلفی باشد یا نه و اینکـه ایـن مسـائل    سگ و یا مطھر بودن آب، حکم

اإلجماع «، »السنّة حجّة«، »الکتاب حجّة«کند، مثل طبق این مبنا موضوع علم اصول أدلّة شرعیّة است؛ چراکه یا از نفس عوارض ذاتيّ بحث می٣
العـامّ او  «، »أخبار اآلحاد حجّـة «، »الناسخ منه کذا«، »المحکم من الکتاب کذا«کند، مثل ای انواعش بحث میو ...؛ یا از عوارض ذاتيّ بر» حجّة

اش بحـث  و ...؛ یا از عوارض ذاتـي بـرای عـوارض ذاتـي    » اإلجماع المنقول کذا«، »المطلق أو المقیّد أو المجمل أو المبیّن کذا«، »الخاصّ کذا
دو از عوارض ذاتي برای أدلّة شرعيّ ھستند و بحث از حال ایندو، بحث از عوارض ذاتي برای ؛ این»لخصوص کذاا«، »العموم کذا«کند، مثل می

عوارض ذاتي برای أدلّة شرعي است.



100شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی190
متعلق به عمل مکلف ھستند، این از فوائد مترتب بر آنھاست، نه اینکه بـه نفـس عمـل مکلـف    

به دلیل بدیھی بودنِ تعلـق ایـن   -تعلق گرفته باشند. و اینکه این مسائل را استطرادی بدانیم نیز 
).  ۱/۲۸غیر وجیه است (مرتضوی لنگرودی، -مسائل به علم فقه

رو ھمانگونه که منشا وحدت علوم، سنخیت قضایا است و این سنخیت و تناسب در از این
د است و نیاز به تعلیل ندارد؛ تمایز علـوم و اختالفشـان   ھا موجوجوھر این قضایا و حقیقت آن

نیز به ذات قضایا است و قضایای ھر علمی مختلف و متمایز از قضایای علم دیگر است. و لذا 
). ۱/۴نیازی به نفس موضوع نیست، چه رسد بـه اینکـه تمـایز علـوم بـه آن باشـد (سـبحانی،        

رض؛ و وحدت علم امـری اعتبـاری بـه لحـاظ     بنابراین اختالف علوم به ذات آنھاست، نه به غ
سنخیت مسائل آن و تناسب بعضیشان با دیگری است. و تداخل دو علـم یـا علـوم در بعضـی     

زند، خصوصا اگر کم باشد. زیرا مجمـوع مرکـب ایـن    مسائل به این وحدت اعتباری ضرر نمی
ئل علـم دیگـر   مسائل و دیگر مسائل این علم، غیر از مجموع مرکب این مسـائل و دیگـر مسـا   

است. مثل مباحث الفاظ در اصول و ادبیات، کـه اصـولی بـرای فھـم کـالم شـارع از آن بحـث        
).  ۱/۵۳کند و ادیب از این لحاظ که با ادبیات مرتبط است (مرتضوی لنگرودی، می

) بحث مرکـب اعتبـار بـودن    ۱/۳۲امام نیز ھمچون غروی اصفھانی (رک: غروی اصفھانی، 
واحـد اعتبـاری اسـت و بـه ذات     » مرکّب بما أنّه مرکّب«فرماید: د. وی میانعلم را مطرح کرده

ھا با ھم اختالف دارنـد. اگرچـه   خودش از غیر خود مختلف و متمیّز است. چون اکثر اجزاء آن
ممکن است که در بعضی از اجزاء ھم متّحد باشند. ولی در اینجا ما به مرکّب نظر داریم. اینجـا  

آن است نه به اجزاء. پس مرکّب بما ھـو مرکّـب، از غیـر خـود ممتـاز      نظر به مرکب و ترکیب 
). ایشان با این تدبیر سعی دارند ۴/ ۱است، اگرچه در برخی از اجزاء با ھم مشترکند (سبحانی، 

ممتاز است.  » بذاتھا«تا بیان کنند که قضایای ھر علمی را از علم دیگر 
مطلب را مطرح کرده بودند کـه: ھـر علـم،    تر از امام خمینی اینآری، محقق اصفھانی پیش
ای وحدت بالعرض دارد. ترکیب در مرکبات اعتبـاری، ترکیـب   مرکبی است اعتباری، که بگونه

دھنـد. و  اعتباری است؛ برخالف مرکبات حقیقی ھمچون جنس و فصل که نوع را تشکیل مـی 
مجازی (و نـه حقیقـی)   ھادر اینجا مراد از اعتباری بودن نیز آن است که وحدت موجود در آن

است. ھر مرکب اعتباری (از جمله ھر یک از علوم) به خودی خـود از مرکـب اعتبـاری دیگـر     
متمایز است. لذا علوم به اختالف مجموعه قضایای تشکیل دھنده خود از یکـدیگر، متمایزنـد.   

بـه یـک   البته در عین حال ھر مرکب اعتباری (و ھر علم) برای اینکه یک مرکب اعتباری شود، 
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بخش نیز نیاز دارد و این جھت وحدت عبارت است از غـرض. بنـابراین اگـر دو    عامل وحدت

شـود؛ زیـرا اوال   غرض متالزم باشند و مرکب اعتباری واحدی را بسازند، دو علم تـدوین نمـی  
ھای متعدد علم یک مرکب اعتبای است و ثانیا مرکب اعتباری مفروض، متعدد نیست، پس علم

).  ۱/۳۲رک: غروی اصفھانی، (٤ھم نداریم
بنابراین امام خمینی با نفی موضوع و بلکه نفی ھر نوع وجود حقیقـی بـرای علـوم، اسـناد     

کردنـد کـه تمـایز    ھا نفی و در برابر قول صاحب کفایه بیان مـی تمایز علوم را به موضوعات آن
مترتـب بـر   ھاست؛ زیرا سـنخیت مسـائل، مقـدم بـر اغـراض      علوم به تمایز سنخیت مسائل آن

). البته ممکن است کسی بگوید: سنخیت موجود بـین مسـائل   ۱/۱/۲۲۱آملی، ھاست (جوادیآن
ھا مترتب است. جواب این است که: آنچه در سـنخیت  به لحاظ غرض واحدى است که بر این

مسائل دخالت دارد، مسأله وحدت غرض نیست، زیرا سنخیت مذکور در ھـر صـورت وجـود    
اى ندارد و یا غرضی بر آن مترتـب اسـت   شود علمی ھیچ غرض و فایدهدارد، حتّی اگر فرض

ندارد، باز ھم سنخیت بین مسـائل وجـود دارد (ملکـی اصـفھانی،     ولی کسی علم به آن غرض
۱/۶۷  .(

رسد آنچـه امـام خمینـی در    نظر میگوید: بهفاضل لنکرانی نیز با ھمراھی با امام خمینی می
ھم بـا حفـظ دو جھـت. جھـت اوّل:     تر از سایر اقوال است، آناجحباب تمایز علوم فرمودند، ر

سنخیت بین مسائل ھر علمی، در رابطه با ذات مسائل است. این مطلـب را مرحـوم بروجـردى    
نیز تأیید کرده و تصریح کرد که مسأله غرض و مدوِّن و سـایر امـور، نقشـی در ایـن سـنخیت      

جھـت دوّم: ایـن سـنخیت ذاتـی، بـر غـرض       ندارد و سنخیت در رابطه با ذات مسـائل اسـت.  
متـأخر از  -اشبه وجود خـارجی -مقدّم است. البته غرض تدوین-اشبه وجود ذھنی-تدوین

قبل از تدوین علم، تحقّق پیدا کرده اسـت.  -اشبه وجود ذھنی-علم است. ولی غرض تدوین
آنچه ما را بـه سـوى   جھت، غرض تدوین، از نظر رتبه، مقدّم بر این سنخیت است ولیھمینبه

ھمان مسئله سـنخیت  شویم،کند و در برخورد اوّلیه با مسائل، با آن روبرو میغرض ھدایت می
چـون اگـر   -است. اگرچه سنخیت بین مسائل ھر علم بعد از تشکیل مسائل پیـدا شـده اسـت    

بـل  ق-اشبه وجود ذھنی-و غرض تدوین -کندموضوعِ مسائل نباشد سنخیت تحقّق پیدا نمی
کند، ھمین سنخیتی است از تشکیل مسائل مطرح است، ولی آنچه ما را به ھمه امور ھدایت می

بخش علوم با ھم دانند؛ اما در تبیین جھت وحدتشود، محقق اصفھانی و امام خمینی ھر دو علم را مرکب اعتباری میکه مالحضه میچنان٤
ختالف نظر دارند.ا
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که بین مسائل و در جوھره ذاتِ این مسائل تحقّق دارد و اگر کشفی باشد در رابطـه بـا ھمـین    
سنخیت است. باید به این نکته توجّه داشت که مسأله سنخیت، غیر از مسـئله جـامع اسـت. در    

کـه  -فرقی بین قلّت و کثرت مسائل نیسـت، ولـی در مـورد جـامع بـین موضـوعات       سنخیت، 
دخـول و  -که مرحوم بروجردى عقیـده داشـت  -و جامع بین محموالت -مشھور معتقد بودند

٥).۱۳۲/ ۱خروج مسائل مشکوک، نقش دارد (ملکی اصفھانی، 

. تفاوت رھیافت امام خمینی با پیشینیان۲
ھر علمی موضوعی دارد که از عـوارض  «وصول به جاى طرح اینکه امام خمینی در مناھج ال

اى از ھر علمـی عبـارت از مجموعـه   «پردازد که ، به طرح این مطلب می»کندذاتی آن بحث می
اى واحـد ـ بـه وحـدت      ھا را گرد آورده و غرض و فایدهقضایاى مرتبط است. خصوصیتی آن

). تفاوت رھیافت وى بـا سـلف   ۳۵/ ۱وصول، (خمینی، مناھج ال» ھا مترتب استسنخی ـ بر آن 
در اینست که وى به علـم اصـول فقـه در مقـام تحقـق نظـر دارد؛ علـم اصـول آنگونـه کـه در           

یابد و نه اصول در مقام تعریف. به نظـر وى وحـدت علـم    ھاى اصولی وجود تاریخی میکتاب
مانند وجود آن، اعتبارى است و نه حقیقی. 

ھمـه  «دعوت به تأمل تاریخی در ظھور و توسـعه علـوم اسـت.    ترین دلیل امام خمینیمھم
کنند و ھر علمی در آغاز امـر، جـز   علوم، چه عقلی و چه غیر عقلی، از نقص به کمال رشد می

شاھد ایشـان بـر ایـن    ». ھا از انگشتان دست بیشتر نیست، نبوده استاى که تعداد آنچند قضیه
کند: آنچـه از گذشـتگان   لم منطق از معلّم اوّل نقل میادّعا این است که شیخ الرّئیس در مورد ع

در مورد قیاسات به ما ارث رسیده است، ضوابطی مختصـر و مجمـل اسـت کـه مـا بـا تـالش        
ایـم و ممکـن اسـت آینـدگان، مباحـث      ھا را تفصیل داده و به این صـورت درآورده خودمان آن

برخـورد کردنـد بـه جبـران آن     بیشترى را اضافه کنند یا اگر به نقـص و خللـی در سـخنان مـا    
).  ۳۵/ ۱بپردازند (خمینی، مناھج الوصول، 

دھد که علوم عبارت بودند از قضایایی انـدک  به عقیده ایشان سیر و تتبع در علوم نشان می
اند، لذا موضوع در نزد موسس و مدون علم مشخص نبوده اسـت  که به مرور زمان تکمیل شده

بحث کند. بھترین شاھد بر این مدعا علم جغرافیاست و یا علم تا چه رسد که درباره احوال آن 
فقه که فقیه ھنگام تاسیس علم فقه ناظر فعل مکلف نیست تا آن را موضـوعی بـرای آنچـه کـه     

؛ فرامرز قراملکي، ١/٤١؛ قدسی، ١/١/٢٢٢البته به رویکرد امام خمینی اشکاالت متعددی گرفته شده است، برای مطالعه رک: جوادي آملي، ٥
.١٠٢/ ١؛ خرازى، ١/٢٩؛ حاج عاملی، ٧٥
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خواھد بر آن حمل کند و یا از آن سلب کند، قرار دھد. عالوه بر این آنچه را کـه بـه عنـوان    می

اکثر مسائل باب ضمان و ارث و مطھرات و نجاسـات و  پندارند، منطبق برموضوع علم فقه می
باشـد  سایر احکام وضعیه که ضرورتا از فقه ھستند، نیست و قول به استطراد نیـز غیـر تـام مـی    

). ۱/۳(سبحانی، 
شناسی منطقی، شناخت علوم به مقام تعریف علم متعلـق اسـت و نـه مقـام تحقـق      در علم

شود، بلکه بیـان  گونگی شیوه کار عالمان توصیف نمیشناسی منطقی چتاریخی آن، زیرا در علم
گردد که شیوه آنان چگونه باید باشد. توضیح مطلب اینکه: می

ای منطقی؟ باید یک سخن توصیفی است و یا یک امر ضابطه» موضوع کل علم...«آیا قاعده 
شناسی دو صورت متصور است:  گفت: درباره قاعده علم

دانستند و لذا این فیلسـوفان  ای منطقی میکه این قاعده را ضابطه. رویکرد فالسفه متقدم، ۱
شناسی پیشین).  گفتند (علمگری با عالمان سخن میتوصیهعلم از موضع

پـردازد و در  شناسان متأخر، که با مراجعه به تاریخ علـم بـه مطالعـه آن مـی    . رویکرد علم۲
دھد ھا را ھمانگونه که رخ میکنند عمل آنو سعی می٦نگرندشناخت ھویت علم به عالمان می

شناسـی  از علم» الکاتوش«شناسان متأخر ھمچون شناسی تجربی و پسین). علمتفسیر کنند (علم
اند. شناسی تاریخی گرائیدهمنطقی به علم

اما آیا قاعده مذکور امری است توصیفی و محصول مطالعه تجربی حکما و منطقیان از آنچه
اسـت  ایم علم در جوامع بشری و تاریخ اندیشه آدمی مطرح بوده است، یـا اینکـه قاعـده   به نا

اسـت کـه   منطقی و محصول تأمالت پیشین از ساختار منطقی علوم؟ بر مبنـای اول، ادعـا ایـن   
واحـدی ھسـتند و   دھد که علـوم رایـج بشـری ھرکـدام دارای موضـوع     مطالعه علوم نشان می

شود. امـا بـر مبنـای    بحث میاشاست که در آن علم از عوارض ذاتیھا امری موضوع ھمه آن
بایست موضوعی داشته باشد که از عوارض ذاتی که بخواھد علم باشد، منطقا میدوم، ھرچیزی

آن بحث کند. فرق این دو تلقی در معنای قاعده این است که در تلقی اول قاعده شـکل قضـیه   

و روشی منطقی، در تبیین علم وجود ندارد و مالك فقـط  گوید ما راھی برای چیستی علم، جز تاریخ علم نداریممی» کوھن«به عنوان مثال: ٦
علمـی  گوید: ھر نظریـه ھا را ارائه دادند. کوھن میای تحت عنوان پارادایمکارکرد آن است. لذا وی با استفاده از مباحث کارکردگرایی، نظریه

ھـای بعـدی، بـه پـارادایم     ھا و پرسـش سط چالشھای قبلی به دست آمده است و توھا و پرسشیك پارادایم و چارچوب است که از چالش
نیز مبتنی بر تاریخ علم که در طول تاریخ، ھمه با ھم اخـتالف  » فایرابند«گذاشت. » انقالب علمی«شود. او نام این فرآیند را دیگری تبدیل می

دیگـر تـرجیح   ای بر نظریـه ید ھیچ نظریهگوکند و ميگرایی را مطرح مینسبیدارند و ھیچ معیاری برای سنجش وجود نداشته است، نظریه
ندارد (نه به لحاظ کشف و نه از لحاظ کارکرد) و فقط مقبولیت نزد علما و دانشمندان آن عرصه مالك است که آن مقبولیـت ممکـن اسـت از    

شناختی و ... نشأت گرفته باشد.شناختی، جامعهمبادی و مقدمات روان
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وم صورت قضیه حقیقیه و داوری در باب ھرکـدام از ایـن دو   کند و در تلقی دخارجیه پیدا می

تـا  طلبد. اگر قاعده فوق توصیفی باشد، باید بررسی کرد کـه تلقی، دو روش ارزیابی خاص می
ھـا و  چه اندازه فراگیر است؟ آیا جامعی اسـت درخـور ھـر علمـی؟ آیـا بـا واقعیـت معرفـت        

ای منطقی باشد، باید مبانی و دالیل ی توصیهھای بشری مطابق است یا خیر؟ ولی اگر امردانش
قرار داد. منطقی را مورد ارزیابی

ای بدانیم، عنوان یک امر ضابطهاگر این قائده را به»: موضوع کل علم...«و اما ارزیابی قاعده 
عقلـی  دانند که مقتضای ادلـه برھانی می-باید گفت: عموم حکما این قاعده را یک اصل منطقی

سانی مثل شیخ الرئیس و شارحان وی از جمله خواجه طوسی به تفصیل در باب ادلـه  است و ک
عنوان یک امر توصیفی باشد، بایـد گفـت: اگـر مـراد از     اند. اما اگر این قاعده به آن سخن گفته

حقیقتا کل علم باشـد،  » موضوع کل علم مایبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«علم در این سخن که 
ھـا از  وجـود دارنـد کـه در آن   باشد؛ چـرا کـه علـوم بسـیاری    ن فراگیر نمیپرواضح است که آ

آن علوم ھمه قضایای شخصـیه و  شود، یا به این دلیل که مسائلعوارض ذاتی امری بحث نمی
گوینـد  ھا از امری واحد بلکه از امور گوناگون سخن مـی اینکه آنجمالت بسیطند و یا به دلیل

شناسی و...، و یا به دلیـل اینکـه   شناسی، زمینشناسی، مردمنجوم، فرھنگمانند تاریخ، جغرافیا،
اند مانند فقه، حقوق، اصـول و....  ھا امور حقیقی و متأصل نیستند، بلکه امور اعتباریآنموضوع

شناسی ارسـطویی) جنبـه توصـیفی داشـته اسـت کـه       رسد که این قاعده (الگوی علمبه نظر می
ای ھم به خود گرفته اسـت (فرامـرز قراملکـی،    أخرین و شارحین جنبه ضابطهدست متھا بهبعد
۵۳-۵۴  .(

ج) رویکرد تلفیق گرا
تر گذشت، پژوھشـگران معاصـر از حصـرگرایی دسـت برداشـته و بـه سـوی        چنانکه پیش

اند، و تکیه بر فقـط موضـوع و یـا فقـط غایـت و... را کـافی       ھای تلفیقی گرایش پیدا کردهمدل
فشارند که التزام به اینکه تمایز علـوم بایـد بـه تمـایز     د و جملگی بر این مطلب پای میدانننمی

کم ای برای این التزام وجود ندارد. و کمموضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و ھیچ داعی
ای کـه در مجتمـع   به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی امـوری کـه در وحـدت اعتبـاری    

کند و لذا مـدار  ھا به تنھایی کفایت نمیرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آنعقالیی معتب
وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقالیی و جھات دخیل در آن اسـت. بنـابراین   
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صـدا نیسـتند و دارای آراء و   گرایـان، خـود در ایـن زمینـه یـک     چنانکه مشـھود اسـت، تلفیـق   

پردازیم: ند که به آن میاھای مختلفیاندیشه
. الگوھای تلفیق گرایان۱

اند که: ھیچ دلیـل منطقـی وجـود نـدارد کـه ھـر علمـی        صاحبان این رویکرد بر این عقیده
تـر ایـن   ضرورتا باید دارای موضوعی باشد که ھویت و ماھیت واحدی داشته باشد، بلکه دقیق

یا موضوع، یا غرض، یا تناسب ذاتی بخش آن است که علم را مرکبی اعتباری بدانیم که وحدت
؛ موســوی ۱۹/ ۱؛ آملــی، ۲۴/ ۱؛ انصــاری، ۱۱مســائل یــا محمــوالت (رک: طھرانــی حــائری، 

توان گفـت لزومـا وحـدت موضـوع را بایـد عامـل       رو نمی) و... است؛ از این۱۱/ ۱بجنوردی، 
ارد و نه بخش علم بدانیم، بلکه نه دلیلی منطقی بر وحدت حقیقی موضوع علم وجود دوحدت

در عمل ھمه علوم موجود از چنـین وضـعیتی برخوردارنـد. بنـابراین تمـایز علـوم وابسـته بـه         
باشد، بلکه ھا تدوین شده و لذا منحصر در علل ذاتی نیز نمیاغراضی است که علوم به دنبال آن

ممکن است عرضی و اعتباری نیز باشد. 
یز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامـی  اند که: التزام به اینکه تماایشان بر این عقیده

ای برای این التزام وجود ندارد. و از طرفی با ایـن اشـکال مواجـه    بدون ملزم است و ھیچ داعی
ھا در یک علم مسلم است، الزم است بـه مقتضـای   شویم که برخی از مسائل که بحث از آنمی

علم نیازمند تکلف شدید اسـت. ھمچنـین   این التزام از مسائل علم خارج شوند و دخولشان در 
شود و حال گاھی نیز با وجود آنکه آگاھی به موضوع علم وجود ندارد، از مسائل علم بحث می

آنکه بر طبق این التزام، این رویکرد از قبیل تصدیق بدون تصور است. بلکه ممکن است تمـایز  
ھـی از مسـائل از گروھـی    به موضوع بدین صورت باشد که جھتی جامع که موجب امتیاز گرو

شود، مبنای اتحادشان در موضوع باشد و بحث درباره این گـروه از مسـائل از جھـت    دیگر می
رجوعشان به این موضوع باشد؛ اگرچه بحث از عوارض ذاتیشان نباشد، بلکه از امری باشد کـه  

بدینصورت که گردد. و گاھی نیز ممکن است که تمایز به محمول باشد،نھایت به آن باز میدر 
شـود، اتحادشـان در   جھت جامعی که موجب تمایز گروھـی از مسـائل از گروھـی دیگـر مـی     

ھا از جھات راجع به این محمول باشـد. و گـاھی نیـز    محمول باشد و بحث در جمیع این گروه
صورت که جھت جـامع بـین ایـن گـروه از مسـائل      ممکن است که تمایز به غرض باشد، بدین

). ۲۱خاصی باشد که این علم برایش وضع شده است (سبزواری، اتحادشان در غرض
به عقیده صاحبان این رویکرد: این ادعا که تمایز علوم بـه تمـایز موضـوعات اسـت، ھـیچ      
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گونه که ممکن است بـه دلیـل وحـدت    دلیلی بر آن وجود ندارد. و جھت جامع در علوم ھمان

محمول یا غرض باشد. البته این دربـاره  طور ممکن است به اعتبار وحدت موضوع باشد، ھمین
ای اند، نه علومی مثل علم اصول فقه که مجموعهعلومی است که به صورت مستقل تدوین شده

از مسائل متفرقه علوم گوناگون است که در مقـام اسـتنباط احکـام کـارایی دارنـد. (سـبزواری،       
ت و اغـراض نیسـت، بلکـه    ). بنابراین تمایز علوم منحصر به تمایز موضوعات و محمـوال ۷۰۴

).  ۴۷؛ مکی عاملی، ۲۲گانه باشد (سبزواری، ممکن است که تمایز به یکی از این امور سه
با پذیرش این مطلب که تمایز علوم منحصر در تمایز به موضوعات نیست، بلکه بـه تمـایز   

ل محمول یا غرض است و تمایز علم اصول فقه از دیگر علوم نیز از جھت غرض است (که قـو 
برگزیده در مورد علم اصول و بلکه غالب علوم نیز ھمین است)، این اشکال دیگر وارد نیسـت  
(تا نیاز به جواب داشته باشد) که بعضی از مسائلی که در کتـب اصـولی ذکـر شـده، خـارج از      

ھا را استطرادی بـدانیم؛ زیـرا بـر طبـق ایـن قـول       مسائل علم اصول است و نیازی نیست که آن
بارتند از ھرآنچه که در استنباط دخیل است و رسیدن به غرض متوقف بر بیان آن مسائل علم ع

).  ۲۴است، حال چه موضوعش واحد باشد یا خیر (سبزواری، 
نویسد: تمایز در مقام تدوین علم، اگر برای علم غرضی خارجی خویی نیز در این زمینه می

ه حال بسیاری از علوم متداولـه بـین   باشد که بر آن مترتب شده، تمایز به غرض است؛ کما اینک
ای که باعث شده تا مدون مردم اینگونه است، مثل علم فقه، اصول، نحو، صرف و.... زیرا انگیزه

تعدادی از قضایای متباین را گرداوری کند، اشتراک این قضایا در غرضی خاص است. پس اگر 
، بلکه موضـوع باشـد، بـر مـدون     این، مالک تمایز این علوم از یکدیگر در مرحله تدوین نباشد

را، به دلیل وجود مالک علمی مستقل قرار دھـد. امـا   آید که ھر بابی را، بلکه ھر مسئلهالزم می
ای جز شناخت و احاطه به آن، کـه بـر آن مترتـب شـود، نباشـد،      اگر برای علم غرض خارجی

موضوع و یـا بـه محمـول.    ھمچون فلسفه اولی؛ امتیاز این علم از دیگری یا به ذات است، یا به 
طور که اگر بخواھیم علمی را تدوین کنیم که موضعش انسان، زمین و... باشد، تمایز ایـن  ھمین

علم از دیگری یا به ذات است و یا به موضوع و اگر قصد مدون تعلق گرفته باشد بـه شـناخت   
ھد بود. با ایـن  شود، تمایز این علم فقط به محمول خوا(مثال) آنچه که حرکت بر آن عارض می

شود، که تمایز علوم نه منحصر به موضوع است و نه غایت، بلکه ھمانگونـه کـه   بیان آشکار می
ممکن است به ھردو باشد، این احتمال نیز وجود دارد که به شـیء سـومی باشـد. لـذا محتمـل      
است که مراد مشھور این نباشد که تمایز منحصر در موضوع است، بلکـه شـاید مرادشـان ایـن     
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).  ۱/۳۰است که موضوع تقدم رتبی بر محمول و غرض دارد (فیاض، 

به عقیده ایشان: ھیچ دلیلی وجود ندارد که ھر علمی ضرورتا بایـد موضـوع داشـته باشـد،     
ای از قضایا و قواعد مختلف به حسـب موضـوع و   مجموعه«بلکه حقیقت علم عبارت است از 

) و ۱/۲۹(فیـاض،  » ر خود جمع کرده اسـت. ھا را اشتراک در غرض واحد به دومحمول، که آن
نه تنھا به صورت عام دلیلی بر لزوم وجود موضوع بـرای ھـر علمـی وجـود نـدارد، بلکـه بـه        
صورت خاص دلیل بر عدم آن در برخی از علوم وجود دارد، مثل علم فقـه و اصـول (فیـاض،    

حـدت موضـوع یـا    از برخی دیگر نیز نقل شده است که: تمایز در مقـام تـدوین بـه و   ). ۱/۲۸
محمول و یا غرض نیست (گرچه دارای جامع حقیقـی باشـد)؛ زیـرا عالرغـم وجـود جـامعی       
حقیقی، اینجامع از جھت سعه و ضیق مختلف است. پس مالک غرض شخصی مصنف اسـت،  

گیرد به علمی که بر آن غرضی یـا موضـوعی یـا محمـولی یـا... خـاص       مثال غرضش تعلق می
گونـه  رو علمیّت علم و تمایزش ھمـان ). از این۱/۱۵األصول، بدةزمترتب شده باشد (روحانی، 

که ممکن است گاھی به موضوع باشد و گاھی به محمول، ھمچنـین ممکـن اسـت بـه غـرض      
باشد، و مانعی ندارد تا در علم از عوارض غریب موضوعش بحث شود، اگر دخیـل در غـرض   

).  ۱/۱۸باحث باشند (ھاشمی شاھرودى، 
گوید: بعد از اینکه تمایز علوم بـه موضـوعات   ھاشمی شاھرودی نیز با رویکردی مشابه می

(به دلیل اشتراک برخی علوم در موضوع، مثل علوم عربی) ثابت نشد و حیثیّتی نیز که صـاحب  
گـوییم: اگـر موضـوعات    فصول ذکر کرد و قابلیّتی ھم که نائینی بیان کرد، تمامیّت نداشت؛ مـی 

باشد (مثل نحـو و طـب)، تمـایز از دو جھـت اسـت: موضـوع و غـرض، و اگـر         علوم متباین
موضوعات علوم متحد باشند (مثـل علـوم عربـیّ)، تمایزشـان بـه غایـات و فوائـد مقصـود از         

ھاست. این أمری وجدانی است، زیرا ھنگامی کـه موضـوع در علـوم واحـد باشـد، وجـدان       آن
وائد و غایات مطلـوب از علـم اسـت، کمـا     قاضی است که جھت مغایر موجب به تعدد علم، ف

اینکه اگر موضوع متعدد باشد، تغایر علوم از ناحیة موضوع و غایت است. بنابراین تمایز علـوم  
گاھی از جھت موضوع و فائدة است، کما اینکـه در علـومی کـه موضوعاتشـان متبـاین اسـت،       

ی کـه موضوعشـان متحـد    اینگونه است؛ و گاھی فقط از جھت فائدة است، کما اینکه در علـوم 
). ۱/۲۵است، اینگونه است (جزائرى، 

. ریشه یابی رویکرد تلفیق گرا۲
شناسـی ارسـطویی و قاعـده    توان در منحصـر کـردن الگـوی علـم    ریشه این رویکرد را می
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موضـوع  «در حد علوم برھانی جستجو کرد. توضیح اینکه: درباره عبـارت  » موضوع کل علم...«

دو تفسیر وجود دارد: أخص و أعم. بر طبـق تفسـیر   » عن عوارضه الذاتیهکل علم ما یبحث فیه 
اخص از این عبارت، آنگونه که از عبارت شیخ الرئیس در اشارات و محقـق طوسـی در شـرح    
اشارات و تفتازانی در اوائل شرح مقاصد و برخی از متـاخرین در حواشـی بـر اسـفار اسـتفاده      

ی است که محموالتشان از امور واقعی است و لـذا بـر   شود که این تعریف برای علوم برھانمی
). ۱۰۲شود (قطیفی، علوم اعتباری منطبق نمی

بھترین تبیین در این زمینه از آنِ عالمه طباطبایی است. ایشان با اقامه برھـان، لـزوم وجـود    
ی تنھـا  این احکام ھمگ«افزایند: رسانند و در پایان میموضوع را برای علوم برھانی به اثبات می

کند و علوم اعتباری که موضوعاتشان علوم اعتبـاری و غیـر حقیقـی    در علوم برھانی صدق می
(رک: طباطبـائی،  » است، دلیلی بر جریان ھیچ یک از ایـن احکـام در موردشـان وجـود نـدارد.     

). بنابراین به عقیده ایشان وجود حقیقی تنھا بـرای علـوم برھـانی اثبـات     ۳۰/ ۱تعلیقات اسفار، 
ود، زیرا مقدمات برھان، ضروری، ذاتی، کلی و دائمی ھسـتند و ایـن چھـار ویژگـی تنھـا      شمی

ھا عرض ذاتی موضوعاتشان باشد و لذا اثبات وجود برای قضایایی ثابت است که محموالت آن
و وحدت حقیقی و در نتیجه اثبات موضوع واحـد تنھـا بـرای علـوم حقیقـی و برھـانی و نـه        

رو بسـیاری از  ز طریـق مبـانی حکمـت متعالیـه) ممکـن اسـت. ازایـن       اعتباری (و آن ھم تنھا ا
مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و سرایت احکام علـوم  

حقیقی به علوم اعتباری است.  
علّامه طباطبائی ھمچنین در حاشیه خود بر کفایه االصول، بحث مبسوطی درباره تمایز علوم 

ھاسـت، تمـایز   دارد. در آنجا، پس از بیان اینکه تمایز علوم برھانی به موضوعات آناز یکدیگر
ھا وابسـته بـه اعتبـار دانسـته، و چـون اعتبـار بـرای        علوم اعتباری را ھمانند وجود اعتباری آن

انـد (جـوادی   اغراض گوناگونی است که معتبر در نظر دارد، این تمایز را به اغراض اسـناد داده 
). این نظر با نظر آخوند صاحب کفایه مطابق اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه محقـق       ۲۱۸/ ۱آملی، 

ھا نسبت داده است.  خراسانی تمایز علوم و از جمله علوم حقیقی را ھم به اغراض آن
. دفاع از تلفیق گرایی با رویکردی تاریخی ۳

رسیدن به جواب نویسد: برای مکارم شیرازی با رویکردی تاریخی به مبنای تمایز علوم، می
ای عقلـیّ  صحیح باید به تاریخ تدوین علوم بشری رجوع کرد (نه به حکـم عقـل، زیـرا مسـاله    

بینـیم کـه در بـدو    کنـیم، مـی  گوییم: زمانی که به تاریخ تدوین علوم رجوع مینیست). پس می
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یـن  پیدایش بسیط و مختصر بودند، کما اینکه (به عنوان نمونـه) از مالحظـه فلسـفة افالطـون ا    

مطلب پیداست که آن متشکّل از مسائل کمی در أبواب الھیّات و مسائلی در طبیعیّات و مسـائل  
ھا در علمی واحد و کتـابی  دیگرى در فلکیّات و مباحثی در سیاست مدن بوده است که ھمه آن

ھا و احتیاجشان بـه تفکیـک از یکـدیگر، توسـعه     شدند، سپس بعد از توسعه آنواحد درج می
و مدونان در ادوار بعدی قصد کردند تا مسائلی را که عالقـة خاصّـی بینشـان وجـود     دھندگان 

دارد را به عنوان علمی جداگانه و مستقل تدوین و تالیف کنند، و معیار در این عالقه و ارتبـاط  
شناسی در طبیعیّات که موضوع در جمیع مسـائلش  گاھی وحدت موضوع است؛ مثل علم زمین

ھای آن) و أغراض مترتّب بر مسائل آن نیز مختلف اسـت؛ و  و حالتواحدی است (زمینشی
گاھی نیز وحدت محمول است، مثل علم فقه که محمول در تمام مسـائلش، حکمـی از أحکـام    
شرعیّ است و معیار در آن وحدت موضوع نیست، زیرا موضـوع در آن شـیئ واحـدی نیسـت     

ل عدم شمول آن برای أحکام وضعیّ و (موضوع علم فقه، خصوص أفعال مکلّفان نیست، به دلی
ارجاعش به أفعال مکلّفان به واسطة خالی از تکلف نیست). و گاھی نیز وحدت غـرض اسـت،   
مثل علم منطق، زیرا غرض حاصل از مسائلش، حصول تفکّر صحیح و صیانة از خطـا اسـت؛ و   

تنباط شاید علم اصول نیز به دلیل وحدت غرض در جمیع قضایایش (تحصـیل قـدرت بـر اسـ    
ھا) از این قسم باشد. ھمچنین ممکن است کـه مـالک وحـدت،    أحکام شرعی فرعی از أدلّه آن

).  ۱/۳۷ھا باشد (قدسی، گانه یا جمیع آندوتا از این امور سه
ھا، گاھی به موضوعات و گاھی به محمـوالت و گـاھی   بنابراین تمایز علوم مثل وحدت آن
یز تحلیل تاریخی تدوین علوم و تألیف آن است. مالک نیز به أغراض است و دلیل این مطلب ن

ھـا  ھا از سائر علوم، وجود تناسب و تناسـخ بـین مسـائلش و دخـول آن    وضع علوم و تمییز آن
تحت عنوانی جامع است، و إشکالی ندارد که تناسب مسائل گاھی به وحدت موضـوع، گـاھی   

). ۱/۴۱گونه باشد (قدسی، نبه وحدت محمول و گاھی به وحدت غرض باشد و تمایز نیز ای

شناسی قراردادگراد) الگوي علم
شناسی پیشین. چرایی ناکارآمی الگوھای علم۱

ــدین   ــا ب ــه شــده از جانــب اصــولیان ت جــا شــامل الگــوی مشــھور  تمــامی الگوھــای ارائ
گرا و نیز رویکـرد محقـق   محور)، الگوی تلفیقمحور)، الگوی محقق خراسانی (غرض(موضوع
ھا گرفته شده است، مثل: انکار اصل فارغ از اشکاالت متعددی که بدان–و امام خمینیاصفھانی 
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برند و آن عبارت از یک نقص مشترک رنج می-ضرورت وجود موضوع جامع برای علوم و... 

انتخاب غرض و موضوع به عنوان سرّ وحدت علوم بـا مشـکل تعیـین    «است از این مطلب که: 
است، و محقق اصـفھانی و امـام خمینـی نیـز بـه معیـار و سـرّ        مرتبه غرض و موضوع، مواجه

و... ھر یک بـه  » منصوبات«، »فاعل«مثال اینکه چرا در علم نحو، ». اند.وحدت علوم پاسخ نگفته
اند؟ و یا مثال اگر یک علم آنقدر گسترده بود که حتـی تمـام عمـر    تنھایی یک علم قلمداد نشده

چه باید کرد؟ و.... و لذا برخی به این نظریه گـرایش پیـدا   انسان ھم کفاف آموزش آن را نداد،
ای که در مجتمع عقالیی معتبرند، دخیلند را باید کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری

کند و بنابراین مـدار وحـدت و کثـرت، اعتبـار     ھا به تنھایی کفایت نمیلحاظ کرد و یکی از آن
ھات دخیل در آن است، نه غـرض شخصـی مـدون و نـه     ناشی از مراعات مصالح عقالیی و ج

موضوع، محمول، غایت و تسانخ ذاتی (ھریک به تنھایی).  
باید توجه داشت که سوال اساسی در بحث تمایز علوم این نیست که چرا علوم از یکـدیگر  
متمایزند؛ زیرا طبق مبانی فلسفی حکمت متعالیه، ھر موجـودی، خـواه حقیقـی و یـا اعتبـاری،      

ی تشخّص و تمایز ذاتی از دیگر موجودات است. بلکه سوال اصلی در بحث تمـایز علـوم،   دارا
پرسش از چگونگی ایجاد تمایز و در واقع کشـف سـرّ وحـدت علـوم از یکـدیگر اسـت کـه        

رو مبنای تمایز ). از این۱۶۱پور و حسنی، اند (علیھا بدان پاسخی نگفتهیک از این رویکردھیچ
ض تدوین متفاوت خواھد بـود و حتـی تمـامی جھـاتی کـه در نـزد عقـال        علوم با توجه به غر

معتبرند، نیز در این وحدت و تمایز دخیلند و ممکـن اسـت لحـاظ شـوند، مثـل مـدت زمـان        
شناسی، نیازھای جامعه، مرجحات تاریخی و.... فراگیری علم، امور زیبایی

. چیستی الگوی قراردادگرا۲
است. در ھمه نظریات مطـرح  » اى از مسائلمجموعه«ز علم گرا مقصود ادر رویکرد قرارداد

اى از مسائل است که بنحوى گرد عنه است که علم متشکل از مجموعهشده نیز این نکته مفروغ
اند. صاحبان این رویکرد نیز با تمسـک بـه قـدر متـیقن، خـود را از دیگـر قیـود        ھم جمع آمده

ھـای موضـوع، محمـول، غایـت،     اید به یکـی از مولفـه  بینند که باند و دیگر الزامی نمیرھانیده
بینند که تمـایز بایـد حتمـا بـه امـری      روش، سنخیت، حیثیت و... تمسک کرد و نیز لزومی نمی

دانند. حـرف ایـن دسـته ایـن اسـت کـه       ذاتی باشد، بلکه تمسک به عرضیات را نیز ممکن می
ق و نافذ نیست و ما پـارامتری را الزم  بندی علوم بر پایه ھریک از این امور به تنھایی دقیتقسیم

ای کـه  ھای علوم به طور دقیق و نافذ برآید و لذا ھر مولفهبندیداریم که از عھده تفسیر تقسیم
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تواند مورد استفاده قرار گیرد. ما را در این زمینه یاری کند و دقت امر را باال ببرد، می

ھـیچ دلیـل عمـده منطقـی     «نویسـد:  مـی شناسی ارسطویی آملی الریجانی با نقد الگوی علم
بنـدى شـوند و از یکـدیگر متمـایز     وجود ندارد که علوم باید بر ھمین شکل که ھستند تقسـیم 

گردند. بعید نیست که اختالف علوم تا حدى به امور ذوقی و زیباشناختی یا ترجیحات تاریخی 
ی از مباحث الفـاظ بحـث   و امثال آن برگردد. اینکه علم اصول یک علم باشد نه سه علم، که یک

کند و دیگرى از حجج و سومی از اصول عملیه (و شاید امور دیگر)، دلیل متقن منطقی نـدارد.  
بعید نیست ترجیحات تاریخی، امور ذوقی، تناسبات زیباشناختی، نیازھاى مبرم عینی و خارجی 

ن در اسـتنباط  و... امورى باشند که چنین وحدتی را براى علم اصول، از باب دخالـت مسـائل آ  
اند. و ھمین طور بسیارى از علوم دیگر. بنابراین مـا در کـل ایـن سـخن را     احکام، فراھم آورده

پذیریم که ھر علمی مرکبی اعتبارى است که غالبا وحدت آن به خاطر وحدت غرض است. می
دھد ولی اینکه این مرتبه از مرکب اعتبارى فراھم آمده از این مرتبه غرض، یک علم را تشکیل

» نه مراتب دیگر، ھیچ دلیل منطقی ندارد، بلکه تابع ترجیحـات دیگـرى اسـت کـه نـام بـردیم.      
). ۹(الریجانی، 

گوینـد: وحـدت و کثـرت علـوم اعتبـاری      باره رویکردھای پیشین میآقای سیستانی نیز در
امـر  است. زیرا امر واقعی شیء ثابتی است، چه انسان به آن علم داشته باشـد یـا نـه، بـرخالف     

رو شـود. ازایـن  اعتباری که واقعیتش به اعتبار معتبر است و لـذا بـا اخـتالف آراء مختلـف مـی     
شـوند و یـا چنـد علـم     بینیم که علم واحدی مثل طب و ھندسه، به علوم متعددی تبدیل میمی

شوند، مثل علم معرفت و علم وجود در حکمت متعالیه. امـا  متعدد در یک علم واحد جمع می
داشت که مصنّف و مدوّن باید در وحدت علم تمام مصالح و جھات دخیـل در ایـن   باید توجه

وحدت را مثل ھدف یا وجود سنخیت ذاتی در موضوع یا محمول بین مسـائل علـم، یـا مـدت     
زمان فراگرفتن علم و... را لحاظ کند؛ نه اینکه فقط جھات معینی را مثل موضـوع و محمـول و   

ھای طبـی بـه بیـان تمـام     دیم علم طب گسترده نبود و لذا کتابھدف را. به عنوان مثال زمان ق
پرداختند؛ اما امروزه با گستردگی علم پزشکی دیگر عمر آدم کفاف پرداختن بـه  مسائل طبی می

رو وحدت موضوع ). از این۱۱۰دھد و لذا باید شاخه شاخه شوند (قطیفی، ھا را نمیی آنھمه
به علت تفاوت بسیار بین مصـادیق و افرادشـان ممکـن    یا محمول یا غایت کلی مشککند و لذا

ھا بدون در نظر گرفتن مدت نیست که معیار برای وحدت قرار گیرند. از طرف دیگر این معیار
). ۱۱۳کند (ھمان، زمان فراگیری علم کفایت نمی
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اینکـه عـرف  گوید: تمایز علوم کامال قراردادی است و بستگی دارد بهمصباح یزدی نیز می

بپـذیرد. البتـه ایـن    عنوان یـک علـم مسـتقل   علمی زمان چه مطالب و مسائلی را در کنار ھم به
باشد. در واقع برای نامیدن احکامی که در قرارداد گزاف نیست و تابع شرایط و علل خاصی می

شوند، ھیچ معیاری بھتر از عرف دانشمندان نیست. ھر مجھولی که ذھن آدمـی  علوم مطرح می
مطرح شود و ھر پاسخی که به نحو روشمند و برطبق تواند در قالب یک سؤالفشارد، میرا می

از برھـانی یـا   اعـم  -آن داده شود، یک مسأله یا قضیه علمی شناختی بهضوابط منطقی و روش
متعددی را که ھرازچندی یکی پس از دیگری سر از خـاک ذھـن و   خواھد بود. علوم-تجربی

تـوان در قالـب عـوارض ذاتـی گنجانـد؟ و اصـال مگـر        آورند، چطـور مـی  ر میبضمیر آدمیان
دانند که عوارض ذاتی چیست تا مواظب باشند که از مـرز قلمـرو آن خـارج    میتولیدگران علم

نشوند؟ گذشتگان ھم که ممیزی عوارض ذاتی را پذیرفته بودند، دقیقا به ھمین خـاطر ھمـواره   
).  ۳زاده، زدند (حسنای الحاقی بر آن قاعده میر باالجبار تبصرهبا مشکل مواجه بودند و ھربا

. دفاع از تلفیق گرایی با رویکردی تاریخی۳
تـوان  در دفاع از رویکرد قراردادگرایی با بررسی سیر تاریخی پیدایش مرزبنـدی علـوم مـی   

گفت:  
دی معرفت پیـدا  ھای محدوگزارهپیش از پیدایش علوم به شکل مألوف آن، بشر ابتدا به تک

کرده بود و به تدریج با افزایش تدریجی معارف بشری تشابھات و تمایزات گوناگونی بین ایـن  
ھا و معارف بشری مشاھده شد. البته این توجه در ابتدا به صورت اجمـالی بـود، امـا بـه     گزاره

ھـا و  فـت بنـدی معر تدریج، التفات تفصیلی به تمایزات و اشتراکات، بسترساز مرزبندی و دسته
ھـای متفـاوتی   ھـا و مـالک  ھای بشری شد. البته پدیداری این مرزبندی بر اسـاس معیـار  دانش

صورت گرفته است. اولین گام در راستای مرزبنـدی علـوم، توجـه و التفـات بشـر بـه وجـود        
ای که در ھای معرفتی به دست آمده بود. اولین نکتهھا و تشابھات ظاھری در میان گزارهتفاوت
رو ایـن احتمـال   شود، موضوع و محمول گـزاره اسـت. از ایـن   د با ھر گزاره مشاھده میبرخور

ھای موجود را تقسیماتی بر اسـاس  بندی در بین گزارهبسیار قوی خواھد بود که نخستین دسته
ھای مشابه تصور کنیم. موضوعات و محمول

کـه دسـتیابی بـه    ھای بشری، الزامـاتی اسـت  گیری دانشاما دومین گام در چگونگی شکل
غایات بشری و رفع نیازھای مختلف بشر و تالش انسان در راستای تامین این اھداف مختلـف  

ھای مشـابھی کـه در حـل مشـکلی     آورد. بدین منظور توجه به گزارهای علمی پدید میبه گونه
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ھـای متفـاوتی کـه در عـین     خاص و رفع آن، کاربرد مشترکی داشته و ھمچنین توجه به گـزاره 

ھـای متمـایز از ھـمِ بشـری را     تفاوت، در تامین اھداف واحدی کارگشا بودند، وصول به دانش
بندی علوم) موثر بوده اسـت،  گیری و طبقهتسھیل بخشید. سومین گامی که در این راستا (شکل

ھـای مشـابھی صـورت    ھـا بـا روش  مشاھده این نکته بوده است که معرفت به برخی از گـزاره 
ھا متفـاوت اسـت. امـا گـام بعـدی      ھای دستیابی به دیگر گزارهیی که با روشھاگیرد؛ روشمی

ھا (دیـدن، شـنیدن،   توجه به تمایزات و تشابھات بین علوم از حیث منبع معرفتی دستیابی به آن
تعقل و...) است.  

بندی علوم در طی یک فرایند واقعی پیموده شده اسـت و از  بنابراین روند مرزبندی و طبقه
تر و گاھی با اغـراض  ھای گوناگون بھره گرفته شده است؛ البته گاھی با اغراض کلیکھمه مال

تـر و....  تر و گاھی بـا توجـه بـه موضـوعات خـرد     تر، گاھی با مالحظه موضوعات کالنجزئی
ھمچنین روابط میان معیارھای گوناگونی که در اعتبار معتبران برای تمایز علوم، تاثیر داشـته، از  

ھـای  بنـدی اند و ھر یک موجب ایجاد تقسـیم کنشی برخوردار بودهیده و دارای برھمروابط پیچ
اند. لذا سرّ وحدت علوم، موضوع جامع، محمول جـامع، غـرض یـا    جدیدی برای دیگری شده

تواند باشد. بلکـه از ایـن مقـدمات    ھا ارائه شده است) نمیھا (با تعاریفی که از آنترکیبی از آن
رفت که: توان نتیجه گمی

سازد، و به بیان دیگر، آنچـه  ھا را از یکدیگر متمایز میآنچه به علوم، وحدت بخشیده و آن
را » وحـدت «ھـا  کند، این است که عقال و جامعه علمی به حسب نیـاز یک علم را یک علم می

بـر  کنند. البته این اعتبارات، گـزاف و اعتبار می» یک علم«برای آن در نظر گرفته و یک علم را 
گیرد، بلکه موضوعی خاص، غرضی خاص، طور شخصی صورت نمیاساس سلیقه محض و به

نھایت ایـن  توانند به ایجاد یک اعتبار کمک کنند، ولی در وجود تناسب قضایا، یا دیگر امور می
» علـم «دانشمندان و جامعه علمی است که به یک علم، وحدت بخشـیده و آن را یـک   » اعتبارِ«

اعتبار به مثابه امری عقالئی برای تنظیم روابط اجتماعی عقـال و رفـع نیـاز جوامـع     کند. این می
شود که ھرگـاه نیـاز بـه تقسـیم علـوم      رو به روشنی مشاھده میشود. از اینعلمی قرار داده می

). ۱۶۲پور و حسنی، پیش آمده، این کار صورت گرفته است (رک: علی

گیرينتیجه
شناسی ارسطویی، برخی با ارائه تبیینی جدید از چیستی گوی علمھای ال. برای رفع کاستی۱
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اند که ھیچ برھانی وجود ندارد که موضوع بایـد حتمـا از عـوارض ذاتـی     موضوع بر این عقیده

جـامع رابـط بـین مسـائل گونـاگون و      «مسائل علم باشد، بلکه ممکن است غیر آن باشد، مثـل:  
مـا یُبحـث فیـه عـن أحوالـه      «، »موضـوعات مسـائل  جامع منتزع از جزئیّـات «، »قضایای متباین

و.... » الذی یبحث فیه عن عوارضه المقصودة«، »العُرفیّة
شناسی ارسطویی بـا  . متکلمان، فقھا، اصولیان و نحویان در انطباق علم خود با الگوى علم۲

معضالت گوناگونی روبرو شدند و لذا محقق خراسانی ایده تمایز بر اسـاس غـرض را مطـرح    
ردند. طبق این رویکرد اینکه ھر علمی بدلیل موضوع و مسائلش، سـاختاری متمـایز از دیگـر    ک

دارد، درست است، اما این موضوعات متعدد و مسائل متشتت، نیاز به یک جـامع (خـواه   علوم
عرضی و خواه ذاتی) دارند؛ و از آنجا که پیدا کردن جامعی ذاتی یا ناممکن است و یا نیـاز بـه   

عید دارد، به سراغ تمایز به جھتی عرضی رفتند. تکلفاتی ب
. محقق اصفھانی و امام خمینی با نظر بـه مقـام تحقـق تـاریخی علـوم، در وحـدت علـم        ۳

ھا (اگرچه موضوعشـان واحـد   ای از قضایای متشتته و وجود ارتباط خاص بین آنسنخیت عده
رسد با اینکه تمایز علوم به آن دانند. و لذا نیازی به نفس موضوع نیست، چهنباشد) را کافی می

باشد.  
. انتقادات و ایراداتی که بر نظریات تمایز موضوعی، تمایز روشی و تمایز غـایی علـوم از   ۴

اش این شد که پژوھشگران معاصر از حصرگرایی دست برداشـته و بـه   یکدیگر وارد شد، ثمره
وع و یا فقط غایت و... را کافی اند، و تکیه بر فقط موضھای تلفیقی گرایش پیدا کردهسوی مدل

دانند. نمی
ای . از دریچه نگاه صاحبان رویکرد تلفیقی در تمایز علوم، علم عبارت است از مجموعـه ۵

گاه ممکن است به دلیل سنخیت در ذات باشد (مثل موضـوع،  ھااز مسائل متشتته، که جامع آن
باشد (مثل غایت).  گاه نیز ممکن است به دلیل امری عرضی محمول، حیثیت) و

-گـرا)  محـور، تسـانخ ذاتـی و تلفیـق    محور، غـرض . تمامی الگوھای ارائه شده (موضوع۶
برند و آن عبارت است از اینکـه:  از یک نقص مشترک رنج می-ھارغم اشکاالت متعدد آنعلی

انتخاب غرض و موضوع به عنوان سرّ وحدت علوم با مشکل تعیین مرتبه غـرض و موضـوع،   «
و لذا برخی به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمـامی امـوری کـه در وحـدت     ». ه استمواج

ھا بـه تنھـایی   ای که در مجتمع عقالیی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آناعتباری
کند و بنابراین مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقالیی اسـت؛  کفایت نمی
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ت که اختالف علوم تا حدى به امور ذوقی و زیباشناختی یـا ترجیحـات تـاریخی و    و بعید نیس

امثال آن نیز برگردد؛ و لذا تمایز علوم کامال قراردادی است.  
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. ۱۳۹۱نا، ، قم، بیقواعد استنباط األحکاممکی عاملی، حسین یوسف، 

. ۱۳۸۸ستان کتاب، ، قم، بوانیس المجتھدین فی علم األصولذر، نراقی، مھدى بن ابی
، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مـذھب  دراسات فی علم األصولھاشمی شاھرودى، علی، 

ق.۱۴۱۹اھل بیت (ع)، 


