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چکیده
کردنـد. ایـن مـالک مشـکالتی را بنـدی میها را با مـالک موضـوع طبقهقدما معموًال به تبعیت از ارسطو دانش

بـود. بـرای مثـال، ها و ... پدید آورده بندی جامع از دانشهمچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده
مسائل برخی علوم همچون کالم و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضـوعات 

دهنـد. در اینجـا بـود کـه برخـی چـون محقـق ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمیخود ندارند و همه مسائل آن
تمسـک جسـتند. ایـن دیـدگاه کـه بـه دلیـل نقصـان الگـوی » غایت«به خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، 

هایی روبرو بوده که موجب شده است محققاِن بعد از صـاحب شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستیعلم
محور) را کارآمـدتر بداننـد و شناسـی ارسـطویی (موضـوعکفایه، به تعدیالتی در آن روی آورند، برخـی الگـوی علم

ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیـدا هدست
کنند.

شناسی، تمایز موضوعی، تمایز غایی، محقق خراسانی.الگوی علم:هاکلیدواژه

.١٥/٠١/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٢٨/٠١/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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1مقدمه

؛ شـیرازی، ١٤(رازی، » تیـهموضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذا«اند که مشهور بر این عقیده
) و لذا موضوع علم باید از عوارض ذاتی مسائل آن باشند. اما متکلمان، فقها، اصولیان ١/٥، الهیجی، ١/٣٠

شناسـی ارسـطویی بـا معضـالت گونـاگونی روبـرو شـدند. و نحویان در انطباق علم خود بـا الگـوی علم
ینی است که بتوان عرض ذاتـی بـودن مسـائل های معترین معضل، به دست آوردن موضوع یا موضوععمده

ها نشان داد. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کالم و اصـول فقـه (کـه علم را با آن موضوع یا موضوع
های اند) و یا تاریخ و جغرافیا (که مشتمل بر گزارهاند) و یا فقه و حقوق (که اعتباریکننده سایر علوممصرف

ها از عـوارض ذاتیـه رتباطی را با موضوعات خودشان ندارند؛ یعنی همه مسائل آناند) و ... چنین اشخصی
در برخـی علـوم جـامعی ذاتـی بـین از اینرو برخی به این نتیجـه رسـیدند کـه دهند. موضوعشان خبر نمی

موضوعات و محموالتشان وجود ندارد و لذا ایده تمایز بر اساس غرض مطرح شد.
ید که تمایز علوم از نظر موضوع تمام نیست؛ چون بعضی با بعضی دیگر محقق خراسانی نیز از طرفی د

از نظر موضوع مّتحد است. از طرفی بعضی از علوم با بعضی دیگـر از نظـر محمـول یکـی هسـتند. یعنـی 
توان جامعی برای موضوع مسـائل فـرض مشکل هم در ناحیه موضوع است و هم در ناحیه محمول؛ و نمی

ها باشد و شاید به این امر که هر علمی به ضرورت باید موضوع واحـدی داشـته مه آنکرد که در برگیرنده ه
دیدند؛ لذا تمـایز علـوم را نـه بـه باشد معتقدند، اما به دست آوردن آن موضوع واحد را متعسر یا متعذر می

دانند و نه به محمول.موضوع می
و هم محمولش جامع ندارد. موضـوع فقـه کند که هم موضوع آن ایشان برای مثال علم فقه را مطرح می

توانیـد ؛ هم وجوب است و هم حرمـت. آیـا می»ترک«است و هم » فعل«نیست؛ بلکه هم » فعل مکّلف«
میان فعل و ترک یعنی بین نقیضین، جامع فرض کنید؟ از طـرف دیگـر وجـه اشـتراک و جـامع محمـول آن 

توان برای ضّدین جـامع درسـت ند؟ آیا می(احکام خمسه) در چیست؟ احکام خمسه با هم چه نسبتی دار
توانـد بـرای موضـوعات و مسـائل متشـّتته جـامع درسـت کنـد، و نـه بـرای اند که نـه میکرد؟ ایشان دیده

رفته است. حال اینکه برخی به ایشان » یک جامع غرضی«محموالت. و لذا برای بیرون آمدن از آن به سراغ 
» ض باشد، دیگر التـزام بـه وجـود موضـوع التزامـی بـال ملـزم اسـت.اگر تمایز به اغرا«اند که اشکال کرده
اند: بر طبق مسـلک خـود وی کـه از وحـدت غـرض بـه وحـدت ). و برخی دیگر نیز گفته٢٢(سبزواری، 

).١/١٤بریم، دیگر وجهی برای عدول از نظر مشهور وجود ندارد (روحانی، موضوع پی می
علم اصول فقه، که بـر اسـاس غـرض واحـد (و نـه موضـوع در اینجا با رعایت اختصار به علم کالم و

های الگوی علم شناسی ارسطویی. ناکارآمدی١



125محورتیغایشناسعلميوالگ1395زمستان
شود:اند، اشاره میواحد) شکل گرفته

علم کالم
آیا علم کالم موضوع واحدی دارد که از عوارض ذاتی آن بحث شود، و یا اینکه علمی است که با داشتن 

وال تا بـدانجا از موضوعات متعدد، موضوع واحدی که از عوارض ذاتی آن بحث شود، ندارد؟ جواب این س
٦٥(رک: صاحبی، داننداهمیت برخوردار است که برخی از کسانی که وحدت موضوع را در علوم شرط می

دانند و نـه در علم بودن علم کالم تردید کرده و آن را یک صناعت می، به ناچار به نقل از عابدی شاهرودی)
تکلمان و اندیشمندانی که در مقـام پاسـخ از سـوال مکنند. یک علم و از آن به عنوان هنر دفاع بحثی یاد می

ها را در دو دسته برشمرد:توان مجموع آناند که میهای گوناگونی را ارائه دادهاند، رهیافتمذکور برآمده
قائالن به موضوع واحد برای علم کالم؛ برخی از عالمان مسلمان برآنند کـه علـم کـالم همچـون .۱

هـر علمـی دارای موضـوعی «ی دارای موضوع است و لذا علم کالم از قاعـدهفلسفه از علوم حقیقی بوده و 
گردد که در خارج وجود حقیقـی مستثنا نیست، و وحدت این علم به وحدت موضوعی بر می» واحد است

.دارند
ای دیگر از اندیشمندان بـر قائالن به وجود موضوعات متعدد و یا بال موضوع بودن علم کالم؛ عّده.۲

اند که علم کالم موضوع واحدی ندارد، بلکه دارای موضوعات متعّدد و گاهی متباین اسـت؛ لـذا این عقیده
کلّیت ندارد.» ضرورت وحدت موضوع برای هر علم«ی قاعده

ها چیست؟ و شود که هرگاه موضوع علم کالم امور متعدد است، جامع آندر اینجا این سوال مطرح می
ها را انتساب موضوعات متعدد بـه مبـدأ واحـد محّقق طوسی جامع آنآیا جامع، امر ذاتی است یا عرضی؟

(خداشناسی) دانسته است و در این صورت جامع، امـری خـارج از موضـوعات علـم کـالم نیسـت. البتـه 
اند و بر ایـن ای دیگر برای توجیه وحدت مسائل کالمی به وحدت غرض، هدف و یا متد آن روی آوردهعّده

ل علم کالم همانند مسائل علوم اعتباری مرهون و معلول موضوع نیست، بلکه هدف باورند که وحدت مسائ
) بر این باور است که علم ۳/۶۲و یا متد، وحدْت بخِش مسائل کالمی است. شهید مطهری (رک: مطهری، 

کنند برای علم کالم همچون فلسفه نبوده و دارای موضوع واحدی نیست و معتقد است کسانی که سعی می
کنند؛ زیرا موضوع مشـّخص داشـتن، مربـوط اسـت بـه ، موضوع واحدی را دست و پا کنند اشتباه میکالم

توانند ها وحدت اعتباری دارند، نمیعلومی که مسائل آن علوم وحدت ذاتی دارند؛ اّما علومی که مسائل آن
موضوع واحدی داشته باشند.

جـامع ذاتـی بـرای مسـائل بـه ظـاهر متشـّتت ای دیگر، پس از یأس و عجز از یافتن قدر همچنین عّده



107شمارةفقه و اصول126
اند که علم کالم دانشـی بـدون را انکار کرده و مّدعی شده» هر علمی موضوع دارد«ی کالمی، کلّیت قاعده

موضوع است، همچنان که علم اصول و بسیاری از علوم دیگر که به معنای دقیق علوم برهانی نیسـتند، بـال 
در همه جا، از موضوع یا وحدت موضوع برای رفع تشـّتت مسـائل هـر اند. و لذا ضرورت ندارد که موضوع

وحدت بخـش «و » چون غرض هم به نحوی برای مسائل یک علم وحدت بخش است«علم بهره جوییم؛ 
کسانی نیز که قائل به تمایز روشـی ). ۲۹) و ... (رضانژاد، ۱۷(سروش، » مسائل علم کالم، غرض آن است

داننـد هـا میلسفه و کالم را از حیث روش بحث و مبـادی قیاسـات و ادلـه آنهستند، ناچار فرق بین علم ف
کنند که فلسفه مبتنی بر برهان است و کالم، علمی بر اساس جدل. و ) و اینگونه بیان می٢٥(رک: الهیجی، 

نـد. کنلذا استفاده متکلمان از برهان را به منزله خروج ایشان از تکلم و ورود بـه وادی تفلسـف قلمـداد می
حال آنکه بر کسی پوشیده نیست که جایگزینی برهان به جای جدل در علم کالم، زمینـه اتقـان و اسـتواری 

کاهد.کند و جمود بر روش از غنای این علم میهای متکلمان را فراهم میبیشتر استدالل

علم اصول فقه
هـای ضـوع اسـت، نزاعنشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصـول، عرضـی ذاتـی آن مو

دادن آورد. موضـع اصـولیان در قریـب بـه ده قـرن، نشـانبرانگیزی را بـه میـان مـیفراوان و مباحث چالش
آمیز معضـالت ناشـی از آن بـود. شناسی ارسـطوئیان و رفـِع تکّلـفپذیری علم اصول با الگوی علمانطباق

شناسـی اد و بـه جـای آن الگـوی علمشناسـی را مـورد نقـد قـرار دمحقق خراسانی الگوی ارسـطویی علم
میان آورد. کسانی چون خویی و عالمه طباطبایی با نظریه تفصیلی، علوم حقیقی را از علوم محور را بهغایت

شوند و در علوم اعتباری بند میشناسی ارسطویی پایکنند و تنها در علوم حقیقی به علماعتباری متمایز می
پذیرند.مبنای خراسانی را می

تمایز علوم، در پارادایم ارسطویی به مسائل است و تمایز مسـائل بـه موضـوعات. در جـایی کـه علـوم 
ها است. موضوع مقید به حیثیتی در علمی ها به تمایز حیثیتمختلف موضوع واحدی دارند، تمایز موضوع

مبنـا را اخـذ کردنـد. گیرد و اصولیان، ابتدا همـینو مقید به حیثیت دیگر در علوم دیگر مورد بحث قرار می
ها را صاحب فصول کارآیی این تلقی از حیثیت داشتن را در تمایزبخشی مورد نقد قرار داد و تمایز به حیثیت

یابد. ایـن کند و مراد از آن عنوان اجمالی مسائلی است که در علم تقرر میبه عنوان حیثیت بحث، طرح می
آورد و ایـن عنصـر ته است، در عمل پای غایت را به میان مـیتلقی از حیثیت که مورد نقد متأخران قرار گرف

.تواند باشدشناسی نوین میدیگری در رهنمونی آخوند خراسانی به الگوی علم
دانـد داند، بلکه آن را به اختالف اغراض و اهـدافی میمحقق خراسانی تمایز علوم را از آِن موضوع نمی
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ک وحدت مسائل یک علم. این تلقی از ساختار علم راهـی که انگیزه تدوین علم است. همچنین است مال

گروهی، مانند نائینی اند:اند، سه گروهشناسی است. کسانی که پس از خراسانی به بحث پرداختهنو در علم
اند. گروهی مانند طباطبـایی بـه انگاشتهو بروجردی بر مبنای سلف رفته و مالک تمایز و وحدت را موضوع

مخـتص » موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه«ها قاعده اند. از نظر آنویدهنظریه تفصیلی گر
به علوم حقیقی است، اما در علومی که متضمن قضایای اعتباری است، محمول، ذاتی موضوعشان نیسـت 

ویی تـوان گفـت: طباطبـایی ایـن مبنـا را از خـمیها.و تمایز در علوم اعتباری به اغراض است و نه موضوع
شناسی ارسطویی ای به طور کلی الگوی علمعدهبرگرفته است، زیرا خویی نیز به همین دیدگاه گرایش دارد.

اند. ضیاء الدین عراقی در بحث از تعریـف علـم و موضـوع آن، را به معنایی که بیان شد، مورد نقد قرار داده
ی نیست جز قواعد و مسائلی که همه ها، علم چیزمعتقد است که با مالحظه وضعیت تکون و تأسیس دانش

امام خمینی نیز در مناهج االصول علم اصول را اساسًا با رهیـافتی در خدمت غرض و مقصد خاصی است.
هر علمـی موضـوعی دارد کـه از عـوارض «کند. وی به جای طرح اینکه کامًال متفاوت با پیشینیان آغاز می

ای از قضـایای هـر علمـی عبـارت از مجموعـه«دازد کـه پر، به طرح این مطلب می»کندذاتی آن بحث می
هـا مترتـب بـر آن-به وحدت سنخی-ای واحد ها را گرد آورده و غرض و فایدهمرتبط است. خصوصیتی آن

).٧٥(برای مطالعه بیشتر رک: فرامرز قراملکی، » است.
ی با خـارج کـردن ایـن رسد که برخاثبات موضوعی واحد برای علم اصول فقه تا آنقدر بعید به نظر می

ای از مسائل مـرتبط بـه اند: اصول فقه فنی مستقل نیست، بلکه عبارت است از عدهعلم از دایره علوم، گفته
شود، مثل: برائت و استصحاب و اشتغال و تخییر، یـا اینکـه حـق ها در مکانی دیگر بحث نمیفقه که از آن

مر و نهی و.. که در علوم صرف و نحو و معانی و بیان هـم شود، مثل مسائل أها در دیگر علوم استیفا نمیآن
). به تعبیر برخی دیگر نیز، اصـول ٣٨شود (شفیعی، شود، اما حقشان در اصول فقه ادا میها بحث میاز آن

). بنـابراین علمـای ١/١٩ای جامع مسائل گوناگون است (تهرانی نجفی، فقه فّنی مستقّل نیست بلکه مقّدمة
هاست را جمع کردند؛ حال یـا بـه دلیـل سـهولت ائل این علوم را که اجتهاد متوقف بر آناصول امهات مس

دسترسی به این مسائل و یا به دلیل عدم تبیین این مسائل (آنگونه که حقش است) در آن علـوم (سـبزواری، 
٢٣.(

تمایز علوم بر اساس غایت
سأله تمایز علوم را با توجه به دو مقّدمـه پیروان رویکرد محقق خراسانی، محور بودن تمایز اغراض در م

دانند:فرض زیر ثابت میو پیش
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هر علمی دارای غرض واحدی باشد..١
قبل از مسأله غرض، جهت دیگری وجود ندارد که بتواند مـالک تمـایز علـوم قـرار گیـرد (ملکـی .٢

).١/١٠٢اصفهانی، 
ضوعات و محموالت)، سبب تمـایز ضی که علم به خاطر آن تدوین شده (و نه موابنابراین اختالف اغر

؛ موسـوی بجنـوردی، ١/١٠؛ حکـیم، ١/١١؛ بروجردی نجفی، ٣٤؛ حائری یزدی، ٨علوم است (خراسانی، 
١/٧.(

را نیز افزود. زیرا گاها غرض آنقدر » عقالیی«تر این باشد که بگوییم: باید به غرض قید البته شاید دقیق
دهد. مثال در روزگاری پزشکی را علم واحدی یری آن را نمیموسع است که تمام عمر انسان هم کفاف یادگ

توان آن را یک علم حسـاب کـرد، بلکـه آوردند، اما امروزه با گستردگی دانش پزشکی دیگر نمیبه شمار می
باید هر شاخه آن را علمی واحد به شمار آورد.

گویـد: عقـال ره عقـال مییکی دیگر از مدافعان این رویکرد، برای صحت دیدگاه خود با تمسک به سـی
کنند و نیـز تقبـیح تدوین علم واحد برای مسائل متشتته مختلف را زمانی که غرض واحد باشد، تحسین می

ها متعدد است؛ اگرچـه موضـوع تمـامی کنند تدوین علمی واحد را برای مسائلی که غرض مترتب بر آنمی
تقبیح امر مزبور نبـود. مثـل مسـاله تجـّری کـه ها واحد باشد و اگر تمایز به موضوعات بود وجهی برایآن

ای لغـوی و اصـولی کـه مسـاله» حقیقت بودن امر در وجوب«ای فقهی، اصولی و کالمی است و یا مساله
).١/١١است (شوشتری، 

اما اشکالی که به این نظریه وارد بود، این است که: الزمه نظریه فوق این است که اگر دو دسـته مسـائل 
ها مترتب شود، باید یک علـم محسـوب شـوند، در حـالی کـه بیابیم که غرضی واحد بر آنکامال مختلف 

پذیرد. و همین طور اگر بر یک دسته مسائل، دو غرض مختلف بار شود، باید ارتکاز ما چنین وحدتی را نمی
م کـامال شود، که این ههمین دسته مسائل را، عینا، دو علم بدانیم، چون دو غرض مختلف بر آن مترتب می

مرکـب «) از مفهـوم ١١/ ١خالف ارتکاز است. توجه به این مطلب باعث شد که برخی (غروی أصـفهانی، 
کند.استفاده می» اعتباری

مرکب اعتباری، مرکبی است که وحدت آن حقیقی نیست، بلکه عرضی و مجازی است. هر علم، یـک 
کنـد، هـدف و غـرض واحـد ائل میمرکب اعتباری است و آنچه یک مجموعه مسائل را یک مجموعه مسـ

ایـن نظریـه .مترتب بر آن است. با این حال تمایز علوم، به نفس همین مرکبات اعتباری است نه به اغـراض
دیگر این مشکل را ندارد که اگر بتوان حالتی را فرض کرد که یک مرکب اعتباری به دو غرض مختلف کمک 

چون علم یک مرکب اعتباری است که بـه خـودی خـود از ؛رکب اعتباری، بعینه، دو علم نیستکند، این م
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علم دیگر متمایز است و اگرچه این دو غرض مختلف به ترکیب شدن مسـائل ایـن مرکـب اعتبـاری کمـک 

).٩شود (الریجانی، اند، اما علم، همین مرکب اعتباری است، نه صرف آنچه غرضی بر آن مترتب میکرده
شناسـی ارسـطویی تعبیـر توان به انقالب در برابـر الگـوی علمآن میکه از -های اولیه این رویکرد رگه

کند: در راستای غایتی واحد بودن از مصـادیق توان در آثار عالمه حلی دید؛ آنجا که وی بیان میرا می-کرد
) و متاّثر از این رویکرد، صاحب فصول در تعریـف علـم اصـول ٢١٣مناسبت در امر عرضی است (حلی، 

) و لـذا سـنگ ٣: مناسبت موضوعهای گوناگون اصول از حیث غایت است (طهرانی حـائری، گویدفقه می
تواند عرضـی نیـز باشـد بنای این مطلب را گذاشتند که وجه مناسبت لزوما نباید امری ذاتی باشد، بلکه می

و از اینرو ) و صاحب کفایه اولین کسی بود که این مطلب را بسط داد ٧٥(برای مطالعه بیشتر رک: قراملکی، 
شناسی محقق خراسانی اشتهار یافته است.به الگوی علم» محورغایت«شناسی الگوی علم

گوید: تمایز علوم بـه اخـتالف اغـراض داعیـه بـرای تـدوین اسـت، نـه صاحب کفایه در این زمینه می
رود. لذا میموضوعات و یا محموالت؛ و اال هر باب، بلکه هر مسئله از هر علمی، علمی جداگانه به شمار

شـود ها نیز سبب نمیشود، همانگونه که وحدت آناختالف به حسب موضوع و محمول موجب تعدد نمی
مالک وحدت علم، وحدت موضوع آنسـت، «). و لذا این توّهم که ٨که آن دو علم یکی باشند (خراسانی، 

توانـد از جهـت علـم میباطل است. وحدت » از اینرو اگر علمی موضوع نداشته باشد، وحدت هم ندارد،
). البته گفته شـده اسـت: ٧؛ صافی اصفهانی، ١/٢٤اشتراک مسائل در ارتباط با غرض واحد باشد (فیاض، 

از -رسید شریف جرجانی بـوده و جمـاعتی اولین کسی که تمایز علوم را به تمایز اغراض دانسته مرحوم می
).١/٩٨انی، اند (ملکی اصفهاز ایشان تبعیت کرده-جمله مرحوم آخوند

که غالبا از جهـت موضـوع و » جملة من قضایا متشتتة«اند از گویند: مسائل عبارتبرخی دیگر نیز می
ها اشتراکشان در دخل در غرضی است که به خاطر آن این علـم تـدوین اند و وجه جمع آنمحمول مختلف

ت اغراض، نه به اخـتالف و شده است. لذا اختالف علوم به اختالف اغراض است و وحدتشان نیز به وحد
؛ ١٠وحدت مسائل؛ و لذاست که گاهی برخی از علوم در برخی مسائل تـداخل دارنـد (نجفـی مظـاهری، 

)؛ از اینرو تمایز امری اعتباری و مترتب بر اغراض است. تداخل برخی از علوم در برخی مسائل ١/۸، حکیم
توان این دو علم را به اعتبار ) و می١٧افتد (نجفی، رساند، زیرا این مسئله کم اتفاق مینیز بدان ضرری نمی

مسئله مزبور در یکدیگر متداخل دانست، به این معنا که مسئله یادشـده را از مسـائل هـر دو علـم قـرار داد 
). این بخالف اشتراک دو علم در جمیع مسائلشان است، زیرا اینها، دو علـم نیسـتند، ١٣/ ١(ذهنی تهرانی، 

).١٧که دو غرض (طولی یا عرضی) بر آن مترتب شده است (نجفی، اند بلکه یک علم
ها، علم چیزی نیست جز قواعد و مسائلی که همـه از این رو با مالحظه وضعیت تکّون و تأسیس دانش
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علـم «در خدمت غرض و مقصد خاصی است. بنابراین تعبیر درست در تعریف علم اینست که گفته شود: 

-١(بروجـردی نجفـی، » انـد.ه به غرض و مقصوِد تـدوین آن علـم مرتبطعبارت است از قواعد خاصی ک
٢/٥.(

چیستی غایت در نزد محقق خراسانی
ی بسیار مهمی که باید بدان اشـاره شـود، ایـن اسـت کـه: همانگونـه کـه بـین طرفـداران الگـوی نکته

شناسی ان الگوی علمشناسی ارسطویی، توافقی بر سر چیستی موضوع علم وجود ندارد، در بین طرفدارعلم
های اصولیان آشـکار محقق خراسانی نیز توافقی بر سر چیستی غایت علم وجود ندارد. از مجموع صحبت

شود که ایشان دو تلقی از چیستی غایت در نزد صاحب کفایه دارند:می
ی عمل مراد از أغراض فائدة مترّتب بر هر مسألة نیست، بلکه مراد از آن انگیزه تحریک کننده به سو.۱

است. پس مدّون هر علمی داعی و محّرکی دارد که موجب تدوین آن علم و جمع کردن قضایای متشـّتتة از 
شود. پس تمایز علوم به اغراض شخصـی مـدّونین آن اسـت کـه موجـب بین قضایای موجود در خارج می

لف اسـت و شود و بحث حول آن و از عوارضش است، و آن از جهت سعة و ضیق مختانتخاب موضوع می
).۱/۳۹شوند (طاهری اصفهانی، به سبب آن مسائل از جهت کثرت و قلت مختلف می

تمایز قائل شدن بـر «اند: مبتنی بر همین تلقی از غایت است که برخی به محقق خراسانی اشکال کرده
اساس غایت (مثال هـدف فیلسـوف کشـف حقیقـت اسـت و هـدف مـتکلم دفـاع از شـریعت)، تمـایزی 

بسا ناخواسته تـاثیر شناختی چهشناختی، و عناصر روانناپذیر است و نه تمایزی روشی و کنترلشناختروان
اند که این ادعا که تمایز علوم به اغراض است صحیح ) و برخی دیگر نیز بیان کرده۱۰-۹(مالیری، » کنند.

). برخی دیگر نیز اینگونـه ۱/۷ها اغراض مذکوره مترتب نباشد (خویی، نیست، زیرا شاید علوم مدونه بر آن
اند که: مراد از غرض وجودات خارجی نیست، بلکه اقتدار بر آن است. مـثال غـرض علـم نحـو جواب داده

ممکـن اسـت بـر «صیانت گفتار از اشتباه نیست، بلکه قدرت بر آن است؛ لذا این اشکال از محقق نائینی: 
).۱/۱۴وارد نیست (روحانی، » ها ممکن نیست.علوم مدونه اغراض مذکوره مترتب نشود، پس تمایز به آن

اند که در اینجا مراد از غرض، باید فائده مترتب بر مسائل باشـد. بـه گروهی به این امر توجه داشته.۲
ای از قضـایا کـه تـدریجا تـدوین فرمایند: هر علمی عبارت اسـت از عـدةعنوان مثال امام خمینی (ره) می

اند. و هیچ علمی تمام مسـائلش ه در ترّتب بعضی از فوائد بر آن مشترکاند؛ بخاطر اغراض ُمختلفی کشده
یکدفعه تدوین نشده است. و ممکن است أغراض در تدوین مسائل علم واحدی ُمختلف باشد، مثال کسب 

و » غرض از هر علمی، أمری واحد اسـت«جایزه از پادشاه و ... . با این بیان فساد این گفتار آشکار شد که: 
).۱۱/ ۱رای ایشان غرض با فائدة مترّتب بر مسائل خلط شده است (تقوی اشتهاردی، گویا ب
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گویند: این قول ناشی از خلط بین غرض شناسی محقق خراسانی میبرخی دیگر از منتقدان الگوی علم

و فائدة است، حال اینکه بین آندو عموم و خصوص من وجه است. غرض آنچه است که مورد نظر صاحب 
، خواه مترتب شود یا نشود. أما فائدة أثری است که مترتب شود، خواه مورد نظر فاعل باشـد یـا غرض است

خیر. و مواد اجتماع و افتراق معلوم است و واضح است که فن بودن فن به اعتبار تدوینش نیست، بلکه ایـن 
ل به دوران فـن بـودن گیرد و قوأمری سابق بر تدوین است. عالوه بر این غرض جز بعد از تدوین تعلق نمی

فن بر مدار تدوین (به دلیل عدم متابعتش برای آن)، مخـالف وجـدان اسـت، و إال در آنجـا کـه غـرض در 
).۳۴آید (شفیعی، تدوین مختلف باشد، تعدد الزم می

گویـد: غایـات و اغـراض علـم بـر دو از این رو یکی از معاصران با عنایت به ایـن خلـط در تعبیـر می
واسطه و درجه اول، این گونـه غایـات، از مختصـات سـاختار مسـائل و موضـوع ) غایات بیاند: الفگونه
شـوند. ب) اغـراض و غایـات درجـه دوم و بـا واسـطه کـه از اند و خواهی نخـواهی بـر آن مترتـب میعلم

تواند چیزی مختصات ساخت کلی علم نیستند، بلکه این اراده انسان است که با محاسبه اندک مناسبتی می
تواند در باب علم در مورد اغراض مقصود باشـد، همـان را در جهت غایات خویش بکار گیرد. آنچه که می

واسطه است. و چون ایـن گونـه اغـراض، از لـوازم و مختصـات سـاخت مسـائل و اغراض درجه اول و بی
غایت و غرضی روند، پس دستگاه علم پیش از منظور کردن هر نوعاند و تابعی از آن بشمار میموضوع علم

باشد، بدین معنا که هر علمی بدلیل موضوع و مسائل خود، ساختاری جدا و متمایز از برخوردار از تمایز می
).١٥ها سهمی در این تمایز داشته باشد (عابدی شاهرودی، آنکه غایات آنها دارد، بیدیگر علم

برخاسته از سـاختار مسـائل و موضـوع بنابراین مراد از غایات در نزد محقق خراسانی، غایاتی است که 
شناختی شناختی و جامعههای فلسفی، باورهای متافیزیکی و علل رواناند، نه غایاتی که ریشه در پیرایهعلم

ناپذیر عالمان دارند؛ و لذا همانگونه که موضوع و مسـائل یـک علـم های شخصی و کنترلو در نهایت نیت
کنند، همبسـتگی بـین موضـوعات ایـن علـم و سـنخیت بـین ن میشیوه و روش پژوهش در آن علم را معی

مسائلش با هم، الجرم غایاتی را با خود به دنبال دارند. نکته دیگر اینکه تبیینی که از غایت مد نظر مخالفان 
هایی که تحت عنوان علم تدوین رود و نه از اوصاف مسائل و استداللاست، از اوصاف عالمان به شمار می

های اقامه شـده بـر آن مـواجهیم، امـا ایـن کـه چـرا ال آنکه ما در یک علم با مسائل و استداللشود، حمی
کند، دخلی به ماهیت علم ندارد.شخصی وارد این علم شده است و چه نیتی را دنبال می

رویکرد اعتدالی به نظریه محقّق خراسانی
ای را نتقاداتی قرار گرفت، امـا زمینـهمحور محقق خراسانی اگرچه از جانب برخی مورد ارویکرد غایت

فراهم کرد تا برخی با ایجاد تعدیالتی در آن و خارج کردن آن از اطالق خود، این رویکرد را دربـاره الگـوی 
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شناسی خود بپذیرند. اما مواجهه این افراد با الگوی ارائه شده از جانب محقق خراسانی به یک صـورت علم

اند. برخی از این رویکردها از این قرار است:را در پیش گرفتههای مختلفینبوده است و شیوه
تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری.١

رسانند و در پایـان عالمه طباطبایی با اقامه برهان، لزوم وجود موضوع را برای علوم برهانی به اثبات می
تباری کـه موضوعاتشـان علـوم کند و علوم اعاین احکام همگی تنها در علوم برهانی صدق می«افزایند: می

(رک: » اعتباری و غیر حقیقی است، دلیلی بر جریان هیچ یـک از ایـن احکـام در موردشـان وجـود نـدارد.
شـود، زیـرا ). بنابراین به عقیده ایشان وجود حقیقـی تنهـا بـرای علـوم برهـانی اثبـات می٣٠/ ١طباطبائی، 

ین چهار ویژگی تنها برای قضایایی ثابت است کـه مقدمات برهان، ضروری، ذاتی، کلی و دائمی هستند و ا
ها عرض ذاتی موضوعاتشان باشد و لذا اثبـات وجـود و وحـدت حقیقـی و در نتیجـه اثبـات محموالت آن
برای علوم حقیقی و برهانی و نه اعتباری (و آن هم تنها از طریق مبانی حکمت متعالیـه) تنهاموضوع واحد

مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و ممکن است. از این رو بسیاری از 
سرایت احکام علوم حقیقی به علوم اعتباری است.

عّالمه طباطبائی همچنین در حاشیه خود بر کفایـه االصـول، بحـث مبسـوطی دربـاره تمـایز علـوم از 
هاست، تمایز علوم اعتبـاری را وعات آنیکدیگر دارد. در آنجا، پس از بیان اینکه تمایز علوم برهانی به موض

ها وابسته به اعتبار دانسته، و چون اعتبار برای اغراض گوناگونی است که معتِبـر در همانند وجود اعتباری آن
). این نظر بـا نظـر صـاحب کفایـه ٢١٨/ ١/١اند (جوادی آملی، نظر دارد، این تمایز را به اغراض اسناد داده

هـا ت که صاحب کفایه تمایز علوم و از جمله علـوم حقیقـی را هـم بـه اغـراض آنمطابق است، با این تفاو
نسبت داده است.

در کتب منطق و فلسفه بحثـی هسـت «فرمایند: آقای مطهری نیز به مناسبت بیان موضوع علم کالم می
راجع به این که هر علمی موضوعی خاص دارد و تمایز مسائل هر علمی از مسـائل علـم دیگـر بـه حسـب

ها وحدت واقعی دارند البته این، مطلب درستی است. علومی که مسائل آن.تمایز موضوعات آن علوم است
ولی مانعی ندارد که علمی داشته باشیم کـه وحـدت مسـائل آن اعتبـاری باشـد و موضـوعات چنین است.

باشد. علومی کـه متعّدده و متباینه داشته باشد و یک غرض و هدف مشترک، منشأ این وحدت و اعتبار شده
ها وحدت ذاتی است، امکان ندارد که از نظر مسائل متداخل باشند؛ یعنی برخی مسـائل وحدت مسائل آن

ها اعتباری است و یـا یـک علـم کـه وحـدت مسـائلش ها مشترک باشد، ولی علومی که وحدت آنمیان آن
که از نظـر مسـائل متـداخل اعتباری است با علمی دیگر که وحدت مسائلش ذاتی است هیچ مانعی ندارد

شناسی و کالم یا مسائل اجتماعی و کالم همین باشند. علت تداخل مسائل فلسفی و کالم و یا مسائل روان
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).٦٢/ ٣(مطهری، » امر است.

تفکیک بین مقام تعلیم و تدوین.٢
تـوان کدام از دو قول (کالم مشـهور و کـالم مرحـوم آخونـد) را نمـیبه عقیده آقای خویی اطالق هیچ

-٢تمایز در مقام تعلیم و تعّلـم، -١پذیرفت. بلکه مسأله تمایز علوم باید در دو مقام مورد بحث قرار گیرد: 
تمایز در مقام تدوین. در مقام اّول، چون هدف این است که متعّلم بفهمد فالن مسئله، مربوط به ایـن علـم 

تلفی دارد و ممکن است به هریک از موضوع یـا خهای ماست یا مربوط به علم دیگر؛ تمایز در این مقام، راه
محمول یا غرض باشد و حّتی ممکن است استاد، فهرستی اجمالی از مسائل علم را در اختیار محّصل قـرار 
دهد. ولی تمایز در مقام دّوم (مقام تدوین) به دو صورت است: صورت اّول: علمی که در مقـام تـدوین آن 

ای خارجی است، تمایز اینگونه علوم بـه تمـایز اغـراض اسـت، زیـرا و فایدهای عملی اند دارای ثمرهبرآمده
ن، عدهآنچه سبب می ای از مسائل متباین را مثال به عنوان علم اصول مطرح کند و عده دیگـری شود که مدوِّ

را به عنوان علم فقه، چیزی جز این نیست که مجموعـه اّول در غـرض خاصـی و مجموعـه دّوم در غـرض 
ری اشتراک دارند. و اگر غرض را به عنوان مالک تمایز علوم ندانیم بلکه تمایز علـوم را بـه تمـایز خاص دیگ

ای علم مستقلی باشـد. صـورت دّوم: علمـی کـه در آید که هر بابی بلکه هر مسألهموضوع بدانیم، الزم می
م فلسفه که هدفش احاطـه ای خارجی نیست، مثل علای عملی و فایدهاند دارای ثمرهمقام تدوین آن برآمده

یا » بالّذات«شود، در اینجا تمایز یا ای بر آن مترتب نمیعلمی به حقایق اشیاء است ولی از نظر عملی ثمره
١).١٢٤/ ١؛ ملکی اصفهانی، ١/٣٠است (فیاض، » بالمحمول«و یا » بالموضوع«

ست و گاه در مقام تـدوین. تمـایز اند: تمایز گاه در مقام تعلیم ابرخی دیگر نیز با رویکردی مشابه گفته
در مقام اول گاه به موضوع است (ولو به قید حیثیت خاصه) مثل علم نحو، گاه به محمول مثل علم فقه، گاه 

موضـوع یـا وحدت به غرض مثل علم منطق و گاه به ذکر فهرست اجمالی مسائل. اما تمایز در مقام دوم به 
قیقی باشد)؛ زیرا عالرغم وجود جامعی حقیقی، این جامع محمول و یا غرض نیست (گرچه دارای جامع ح

گیـرد از جهت سعه و ضیق مختلف است. پس مالک غرض شخصی مصنف است، مثال غرضش تعلق می
؛ و نیز رک: ١/١٥به علمی که بر آن غرضی یا موضوعی یا محمولی یا ... خاص مترتب شده باشد (روحانی، 

وحـدت «ا اتخاذ همین رویکرد بجـای قیـد وحـدت غـرض، قیـد برخی دیگر نیز ب). ٣١موسوی جزایری، 
شود، بلکـه شـرط اسـت اند؛ زیرا هر غرضی موجب تدوین علم نمیرا معتبر دانسته» غرض عقالیی از علم

).١/۱۱، که به حدی باشد که تدوین علم به خاطر آن در نزد عقال صحیح باشد (مومن قمی
عدم لزوم اتخاذ الگوهای انحصارگرا.٣

.١٢٦/ ١ملکی اصفهانی، رک: تی گرفته شده است، البته به گفتار ایشان نیز اشکاال١
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ی اینگونه بین علوم حقیقی و اعتباری، ضمینه تکّون دیدگاهی را شکل داد که: هیچ دلیل منطقـی تفکیک

وجود ندارد که هر علمی ضرورتا باید دارای موضوعی باشد که هویت و ماهیت واحدی داشته باشد، بلکـه 
یا تناسب ذاتـی بخش آن یا موضوع، یا غرض،تر این است که علم را مرکبی اعتباری بدانیم که وحدتدقیق

) و ١١/ ١؛ موسوی بجنوردی، ١٩/ ١؛ آملی، ٢٤/ ١انصاری، ؛١١مسائل یا محموالت (رک: طهرانی حائری، 
بخش علم بـدانیم، بلکـه نـه توان گفت لزوما وحدت موضوع را باید عامل وحدت... است؛ از این رو نمی

همه علوم موجود از چنـین وضـعیتی دلیلی منطقی بر وحدت حقیقی موضوع علم وجود دارد و نه در عمل 
ها تدوین شده و لذا منحصر در برخوردارند. بنابراین تمایز علوم وابسته به اغراضی است که علوم به دنبال آن

علل ذاتی نیز نیست، بلکه ممکن است عرضی و اعتباری نیز باشد.
موضوعات باشد، التزامی بدون ملـزم اند که: التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایزایشان بر این عقیده

گاهی نیز ممکن است که تمایز به محمول باشد، ای برای این التزام وجود ندارد ... . بلکهاست و هیچ داعی
البتـه ایـن دربـاره علـومی اسـت کـه بـه ). ٢١و گاهی نیز ممکن است که تمایز به غرض باشد (سبزواری، 

ای از مسائل متفرقه علوم گوناگون ثل علم اصول فقه که مجموعهاند، نه علومی مصورت مستقل تدوین شده
).٧٠٤(همو، است که در مقام استنباط احکام کارایی دارند 

ها، گاهی به موضوعات و گاهی به محمـوالت و گـاهی مطابق این رویکرد، تمایز علوم مثل وحدت آن
وم و تألیف آن است. مالک وضع علـوم نیز به أغراض است و دلیل این مطلب نیز تحلیل تاریخی تدوین عل

ها تحت عنوانی جامع اسـت، و ها از سائر علوم، وجود تناسب و تناسخ بین مسائلش و دخول آنو تمییز آن
إشکالی ندارد که تناسب مسائل گاهی به وحدت موضوع، گاهی به وحـدت محمـول و گـاهی بـه وحـدت 

).١/٤١غرض باشد و تمایز نیز اینگونه باشد (قدسی، 
تواننـد بـا جهتـی ذاتـی و گردد که: مادامی که علـوم میبا پذیرش این رویکرد این اشکال نیز مرتفع می

موجود در نفس مسائلشان تمایز پیدا کنند، این امر مقدم بر وجه تمایز عرضی است و لذا در علـوم برهـانی 
به این مطلب اقرار دارند کـه: تمـایز تمایز به ذات خواهد بود و در علوم اعتباری به اعتبار. چنانکه برخی نیز 

به جهتی ذاتی اولویت دارد و وقتی جامعی ذاتی را نیافتیم (مثل برخی علوم اعتبـاری)، بـه سـراغ تمـایز بـه 
شاید بر علم غرضی خاص مترتب نباشد مثل علـم فلسـفه «رویم و لذا این اشکال نیز که جهتی عرضی می

) نیز منتفی است.١/١٤(روحانی، » عالیه

شناسی محقق خراسانیهاي پیش روي الگوي علمچالش
برد که زمینه تکوین محور از چه کمبودهایی رنج میالگوی غایتاشکاالت به رویکرد غرض محور: 
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پردازیم:رویکردهایی تلفیقی را فراهم کرد. در اینجا به بیان برخی از این خالها می

واسـطه ود باشد، همان اغـراض درجـه اول و بیتواند در باب علم درباره اغراض مقصآنچه که می.۱
و چـون اینگونـه نه اغراض و غایات درجه دوم و با واسطه که از مختصات ساخت کلی علم نیسـتند؛–است

روند، پـس دسـتگاه اند و تابعی از آن بشمار میاغراض، از لوازم و مختصات ساخت مسائل و موضوع علم
غرضی برخوردار از تمـایز اسـت و هـر علمـی بـدلیل موضـوع و علم پیش از منظور کردن هر نوع غایت و 

ها سهمی در ایـن تمـایز داشـته آنکه غایات آنها دارد، بیمسائل خود، ساختاری جدا و متمایز از دیگر علم
).١٥(عابدی شاهرودی، باشد

تمایز قائل شدن بر اساس غایت (مثال هدف فیلسوف کشف حقیقت است و هدف مـتکلم دفـاع «.۲
شـناختی شناختی، و عناصـر روانناپذیر است و نه تمایزی روششناختی و کنترلیعت)، تمایزی رواناز شر

) و به تعبیر برخی دیگر: این ادعا که تمایز علوم بـه اغـراض ١٠-٩(مالیری، » بسا ناخواسته تاثیر کنند.چه
).١/٧د (خویی، ها اغراض مذکوره مترتب نباشاست صحیح نیست، زیرا شاید علوم مدونه بر آن

شود علوم متعدد مثل صرف و نحو و معانی، به جهت وحدت غـرض قول صاحب کفایة باعث می.۳
(معرفت تکلم به لفظ عربی صحیح و بلیغ)، علمی واحد باشند؛ و یا اینکه علم رمل و جفر و ماسة و نجوم 

نیـز غایـت در دو علـم، ) و گاهی ٦به دلیل غرضشان (اطالع از غیب) علمی واحد باشند (فیض االسالم، 
یک چیز است و نسبت بین آن دو علم، عموم و خصـوص مطلـق اسـت، مثـل علـم طـب و علـم جّراحـی 

).٤٧(حیدری، 
این قول ناشی از خلط بین غرض و فائدة است، حال اینکه بین آنهـا عمـوم و خصـوص مـن وجـه .۴

د. أما فائدة أثری اسـت است. غرض آنچه است که مورد نظر صاحب غرض است، خواه مترتب شود یا نشو
).٣٤که مترتب شود، خواه مورد نظر فاعل باشد یا خیر (شفیعی، 

تمایز غرض، تمایز عرضی است و هر ما بالعرضی باید به ما بالذات بازگردد که آن همـان موضـوع .۵
اغـراض در تحقـق عینـی از موضـوعات و پـس از ).١/٢٦؛ و نیز رک: حاج عاملی، ٥علم است (منتظری، 

آید و در ذهن هر چند پیش از تحقق عینی اما وابسته به تحقق ذهنی موضوعات خـود ها بوجود میآنوجود 
ها ایـن اغـراض را بوجـود است و با این حال چگونه ممکن است مالک تمایز علوم باشد که موضوعات آن

علـم بـا قطـع نظـر از اند؛ زیرا اغراض در رتبه متاخره از علم«به عبارت دیگر: ).٣آورد (حائری یزدی، می
(خمینـی، » مدون و متعلم علم است؛ لذا نباید بین جهات ذاتیه متقدمه با جهات عرضیه متاخره خلط کرد

١/٤٥.(
آید که درج تمامی مسائل یک علم را در علم دیگـر تجـویز با پذیرش تمایز علوم به غرض الزم می.٦
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).١/٤٥است (خمینی، کنیم، زیرا کشف حکم در یک علم متوقف بر مسائل علوم دیگر

است. مثال غرض -یعنی غرِض متأخر-اغراض بسیاری از علوم، به عنوان غرض خارجی و عملی.٧
علم فقه، مجّرد آشنایی با مسائل آن نیست بلکه غرض، همان عمل خارجی است. ولـی غـرض بعضـی از 

مـثال علـم فلسـفه، علـم شـود.هـا مترتـب نمیعلوم، فقط آشنایی با مسائل آن علم است و اثر عملی بر آن
جغرافیا و علم تاریخ؛ و ما اگر تمایز علوم را به تمایز اغراض بدانیم، بایـد بـین ایـن دو دسـته غـرض، فـرق 

ها به تمایز اغراض اسـت (ملکـی اصـفهانی، توان گفت تمایز آنبگذاریم. یعنی فقط دسته اّول است که می
١/٩٨.(

ای اند از مجموعهمسائل علم عبارت«بر این بدانیم که اینکه تداخل بعضی از مسائل علوم را دلیل.٨
ها، اشتراکشان در مدخلیتشان برای غرض واحدی است که آن علم به از قضایای گوناگون که وجه جامع آن

سنخیت مشترک بین مسـئله و دو علـم، اگـر ایـن ) صحیح نیست، زیرا١/۸، (حکیم» خاطرش تدوین شده
اید از مسائل آن علم به شمار رود و لذا بحث از آن در علم دیگـر بـه دلیـل تر باشد، بسنخیت در یکی قوی

احتیاج به آن برای فهم مساله است. اما اگر این سنخیت در هر دو مساوی و نزدیک باشـد، هـیچ منعـی در 
درج آن در هر دو علم نیست، که البته این فقط یک فرض است. و این مطلب مستلزم تداخل مسائل دو علم 

).١/٤٥گردد به وحدت علم (خمینی، ، زیرا این مطلب قهرا برمینیست
امام خمینی نیز چندین اشکال بر گفتار محقـق خراسـانی انتقادات امام خمینی به محقق خراسانی: 

کنند:وارد می
آید و مـا عـدم لـزوم آن را ثابـت تمایز بر اساس غرض بعد از لزوم وجود موضوع برای هر علم می.١

).١/٥١لنگرودی، کردیم (مرتضوی
تمایز علوم باید به تمام ذات یا بعض آن باشد و این غیر تعریف علم است که گاهی به ذات اسـت، .٢

گاهی به عوارض و مشخصات و گاهی به امور اعتباری. تمایز به غرض مسبوق به امتیاز در نفس قضیه و در 
بمـا هـی مختلفـه ممکـن نیسـت رتبه الحق برای ذات شیء است، و انتزاع شیء واحـد از امـور مختلـف

). بنابراین اختالف أغراض ناشی از تعـّدد علـوم در مرتبـة ذاتشـان اسـت؛ زیـرا ١/٥٢(مرتضوی لنگرودی، 
وحدت علوم در مرحلة ذات محال است. از این رو تعّدد و وحدت أغراض ناشی از وحدت و تعّدد علم در 

ین قـول کـه تمـایز و تعـدد علـوم بـه غـرض اسـت، مرتبة ذات است، پس با تعّدد در مرتبة ذات، نوبت به ا
).١٥/ ١رسد (تقوی اشتهاردی، نمی

مـن کـّل علـم علمـًا علـی -بل کّل مسألة-و إال یلزم أن یکون کّل باب «گوید: صاحب کفایه می.٣
، موضـوعات علـوم اسـت نـه »إّن تمـایز العلـوم بتمـایز الموضـوعات«؛ حال اینکه: مراد مشهور از »ِحَدة
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ائل؛ و قول به اینکه امتیاز علوم به تمایز موضوعات اسـت، مسـتلزم ایـن مطلـب نیسـت کـه موضوعات مس

، بلکه این مطلب الزمه قـول کسـانی اسـت کـه »یکون کّل باب أو کّل مسألة من کّل علم علمًا علی ِحدة«
هـر علـم دانند؛ زیرا مسائل أغلب علوم تـدریجا تـدوین شـدند و مسـائلامتیاز علوم را به تمایز أغراض می

).١٥/ ١ُمنحصر در عّدة کمی بودند که بعدا به آنان اضافه شد (تقوی اشتهاردی، 
اند؛ بخاطر اغراض ُمختلفـی کـه ای از قضایا که تدریجا تدوین شدههر علمی عبارت است از عدة.٤

مکـن اند. و هیچ علمی تمام مسائلش یکدفعه تدوین نشده است. و مدر ترّتب بعضی از فوائد بر آن مشترک
).١١/ ١است أغراض در تدوین مسائل علم واحدی ُمختلف باشد (تقوی اشتهاردی، 

–انـد و در برخـی هر علمی مرکب از قضایای بسیاری است و اکثر مسائلش متمایز و غیـر متداخل.٥
اند. بنابراین این مرکب با توجه به اینکه مرکب و واحد اعتباری است، بذاتـه متحد و متداخل-هرچند اندک

به دلیل اختالف اکثر اجزایش با اجزای دیگر مرکبات) مختلف و متمایز از غیـرش اسـت؛ هرچنـد کـه در (
).١/٤برخی موارد متحدند و لذا مرکب بما هو مرکب از غیرش متمایز است (سبحانی، 

های طرفداران الگوی محقق خراسانیبرخی از پاسخ
اند:پاسخ دادههای از این اشکاالت را اینگونالبته برخی نیز پاره

آنچه که متقدم بر غرض است، نفس مسائل متشتته است و آنچه که متـاخر از غـرض اسـت، صـبغه .١
علم واحد است، لذا محذوری در کار نیست و اغرض در رتبه متاخر از علم نیسـتند، بلکـه صـرفا در رتبـه 

یدا کنند.).اند (پیش از اینکه صبغه علم واحدی را پمتاخر از مجموعه مسائلی پراکنده
وجود ذهنی برای غرض، در یکی بودن این مسائل زیر لوای علـم واحـد کـافی اسـت و آنچـه کـه .٢

). توضیح آنکـه: غـرض و غایـت در ١/١٢متاخر از مسائل است، وجود خارجی غرض است (مومن قمی، 
. عّلت غـایی از سلسله علل از نظر وجود ذهنی بر دیگر علل تقّدم دارد ولی از نظر وجود خارجی تأّخر دارد

نظر وجود ذهنی بر دیگر علل (عّلت فاعلی، عّلت ماّدی، عّلت صوری) مقّدم است. اّما عّلت غایی از نظـر 
ها است.وجود خارجی، متأّخر از همه عّلت

هـا دارد، اینکه هر علمی به دلیل موضوع و مسـائل خـود، سـاختاری جـدا و متمـایز از دیگـر علم.٣
ست که این موضوعات متعدد و مسائل متشتت، نیاز به یک جامع دارند، خـواه درست است، اما نکته اینجا

اند بـرای همـه علـوم وحـدتی موضـوعی و یـا این جامع عرضی باشد و خواه ذاتی؛ و از آنجا کـه نتوانسـته
محمولی پیدا کنند و یا اینکه پیدا کردن جامعی ذاتی و موجود در نفس مسائل نیاز بـه تکلفـاتی بعیـد دارد، 

توان گفت، تقدم وجـه تمـایِز ذاتـی بـر وجـه اند. لذا نهایت چیزی که میجرم به سوی جامع غرضی رفتهال
تمایِز عرضی است.
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مراد از غایات در نزد محقق خراسانی، غایاتی اسـت کـه برخاسـته از سـاختار مسـائل و موضـوع .٤

شناختی شناختی و جامعهعلل روانهای فلسفی، باورهای متافیزیکی و اند، نه غایاتی که ریشه در پیرایهعلم
.ناپذیر عالمان دارندهای شخصی و کنترلو در نهایت نیت

آید که درج تمامی مسائل یک علـم را در این مطلب نیز که با پذیرش تمایز علوم به غرض الزم می.٥
زیـرا: علم دیگر تجویز کنیم، زیرا کشف حکم در یک علم متوقف بر مسائل علوم دیگر است، وارد نیست، 

) از دیدگاه عقال در صورت تداخل دو علم در تمامی مسائل، ایـن ٢) این فرض بعید و بلکه ممتنع است. ١
اند (برخالف زمان تداخل برخی از مسائل)، بلکه بایـد علمـی واحـد را تـدوین دو علم خوب تدوین نشده

).٧کند و گاه از غرض دیگر (خراسانی، کرد که گاه از یکی از دو غرض بحث می
علت تامه این مطلب که یک علم واحد به دو اسم خوانده شود، فقط تعـدد غـرض نیسـت؛ بلکـه .٦

). بلکه ١/١١شرط دیگری باید به آن ضمیمه شود و آن ُحسن این مطلب در نزد عقالست (آل الشیخ راضی، 
تر بـا آن شناسی ارسطویی پیشباید گفت: تداخل مسائل دو علم، مشکلی است که خود پیروان الگوی علم

اند و لذا ناگزیر شدند تا قید حیثیت را بیفزایند.روبرو بوده
-یعنی غـرِض متـأخر-گویند: اغراض بسیاری از علوم، به عنوان غرض خارجی و عملیاینکه می.٧

شـود ها مترتب نمیاست، ولی غرض بعضی از علوم، فقط آشنایی با مسائل آن علم است و اثر عملی بر آن
رسد که بـین ها به تمایز اغراض است؛ در اینجا به نظر نمیتوان گفت تمایز آنل است که میو فقط دسته اّو 

دو دسته فوق، تفاوتی وجود داشته باشد. در هر دو، غرِض واقعی وجـود دارد ولـی واقعیـت هـر چیـزی بـه 
اّولـی دارای واقعیت است، ولی واقعیت-مانند وجود خارجی-باشد. وجود ذهنی حسب خود آن چیز می

).١/٩٨به تحّقق در ذهن و واقعیت دّومی به تحّقق در خارج است (ملکی اصفهانی، 

شناسیناکارآمدي الگوهاي انحصارگرا و ظهور الگوهاي نوین علم
شناسـی ارسـطویی) و تمـایز باید گفت هریک از الگوهای انحصارطلِب تمایز موضوعی (الگـوی علم

نظریه (تمایز علوم به موضـوعات) «ی) به تنهایی ناکارآمدند زیرا شناسی محقق خراسانغرضی (الگوی علم
ها، این است که چرا در مواردی که نـوعی سلسـله ترین آنبا مشکالتی جدی مواجه است که از جمله مهم

هـا را بعنـوان کنند و اعم یا اخص از آنمراتب در موضوعات وجود دارد یکی را به عنوان موضوع، اختیار می
کنند؟ برای مثال، اگر موضوع نحو، کلمه و کالم است و موضـوع یـک بـاب خـاص آن مداد نمیموضوع قل

مشـکل دیگـر آن اسـت کـه بسـیاری از دهیـد؟فاعل است، چرا فاعل و یا ... را موضوع یک علم قرار نمی
توانند عوارض ذاتیه موضوع علـم باشـند، چـون موضـوع علـم، اعـم از عوارض ذاتیه موضوعات علوم نمی
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هـایی در دفـع هـر دو مشـکل فـوق، چاره.هاست؛ و عارض ذاتی خاص، غالبا عارض ذاتی عام نیسـتنآ

اما نظریه تمایز علوم به اغراض نیز با مشکلی نظیر آنچه در اند.اندیشیده شده است، ولی عموما موفق نبوده
دارای سلسـله تمایز علوم به موضوعات، مطرح شده است، مواجه اسـت و آن ایـن اسـت کـه اغـراض هـم 

تر. چرا از میان این همه از اغراض طولی یکـی را بـه تر است و غرض دیگر خاصاند: یک غرض عاممراتب
).٩(الریجانی، » کنید و دیگری را نه؟عنوان موضوع علم قلمداد می

که مشهود است، انحصارگرایی در عرصه تمایز بر اسـاس موضـوع از یـک طـرف و عـدم بنابراین چنان
و یا لزوم تمسک به تکلفات بعید از سوی دیگر موجب شد که برخی به سوی نظریه تمایز بـر اسـاس امکان 

هایی بود. اما برخی نیز در این بین راه اعتدال را برگزیدند و تمـایز غایت روند، که این الگو نیز همراه کاستی
(غایت و ...) دانستند. اما استدالل در علوم برهانی را بر اساس موضوع و در علوم اعتباری را براساس اعتبار 

) و لذا دیـدگاه ٥-٤به اینکه تمایز علوم برهانی باید بر اساس موضوع باشد، مخدوش است (رک: حسنی، 
تر رویکرد تلفیقی (مجموع پارامترهایی همچون موضوع، روش، غایت، حیثیت، مدت فراگیـری علـم، دقیق

» شناسی اصولیانالگوی نوین علم«توان به عنوان ه از آن میشناسی و ...) است کعرف علمی، امور زیبایی
گنجد.یاد کرد که توضیح درباره آن در این مختصر نمی

-ای منطقـیشناسی خود، گاه به دنبال بیان قاعدهدر پایان ذکر این نکته الزم است که ما در الگوی علم
شـناختی. بنـابراین جامعه-حلیلـی تـاریخیشناسان متاخر در مقام ارائه تفلسفی هستیم و گاه همچون علم

االمری باشد و یا مربوط بـه مقـام اثبـات و بسته به اینکه تبیین ما از علم ناظر به مقام ثبوت و حقیقت نفس
تحقق تاریخی، مبنای ما در معیار تمایز علوم نیز تغییر خواهد کرد. لذا محتمـل اسـت از آنجـا کـه برخـی 

بخش مسائل هر علم دانستند، ازاینرو عامل وحدتارای تکلفات شدید میشناسی ارسطویی را دالگوی علم
-شناسی ارسطویی درصدد ارائه تحلیلی منطقـیرا غرض آن علم قلمداد کردند. بنابراین پیروان الگوی علم

-فلسفی از علم هسـتند؛ امـا آخونـد خراسـانی، امـام خمینـی و دیگـران درصـدد ارائـه تحلیلـی تـاریخی
گویند: ز آن. حتی برخی از طرفداران رویکرد دوم با صراحت به این مطلب اشاره کرده و میشناختی اجامعه

ها، علم چیزی نیست جز قواعد و مسائلی که همـه در خـدمت با مالحظه وضعیت تکون و تأسیس دانش«
).٢/٥-١(بروجردی نجفی، » غرض و مقصد خاصی است.

) و گـروه دوم ٣٠/ ١شوند (برای نمونه رک: طباطبائی، از این رو گروه اول به اقتضای برهان متمسک می
) و تداخل موجـود ١/٢٨به تکلفات گروه اول در مقام تطبیق خارجی (برای نمونه رک: مرتضوی لنگرودی، 

) با تغییر ١/١١؛ و حتی برخی (به عنوان نمونه رک: شوشتری، )١/۸، (برای نمونه رک: حکیمدر مسائل علوم 
هـای فلسـفی) بـه سـیره عقـال (مبنـای تحلیل-های منطقیحث از عقل (مبنای تحلیلمنبع استداللی این ب
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دهد. یکی از معاصران نیز با صـراحت در شناختی) نوعی جمع بین این دو مبنا صورت میجامعه-تاریخی

فلسـفی را در تحلیـل -گوید: اگر رویکرد منطقیشناسی مشهور و محقق خراسانی میتبیین دو رویکرد علم
غـرض و غایـت «شناسی را در پیش گیـریم، جامعه-و اگر رویکرد تاریخی» موضوع«ر پیش گیریم، علم د
).٩٦بخش مسائل یک علم است (سوزنچی، عامل وحدت» عقالء

گیرينتیجه
. برخی همچون صاحب کفایه، مبنای تمایز علـوم را نـه اخـتالف موضـوعی، بلکـه هـدف و غایـت ١

ه به سوی این رهیافت آمدند: یکی اینکه یافتن موضوع واحـد و قـدر جـامع دانند. ایشان به دو دلیل عمدمی
دانند؛ و دوم اینکه در برخی موارد تمایز موضوعات آمیز میبرای یک علم (خصوصا علوم اعتباری) را تکلف

کرد.گشایی نمیمشکل
دید؛ که سنگ بنـای توان در آثار عالمه حلیهای اولیه رویکرد تمایز علوم بر اساس غرض را می. رگه٢

تواند عرضی نیز باشد.این مطلب را گذاشت که وجه مناسبت لزوما نباید امری ذاتی باشد، بلکه می
. اینکه هر علمی بدلیل موضوع و مسائلش، ساختاری متمایز از دیگر علوم دارد، درسـت اسـت، امـا ٣

مع (خواه عرضـی و خـواه ذاتـی) نکته اینجاست که این موضوعات متعدد و مسائل متشتت، نیاز به یک جا
دارند؛ و از آنجا که پیدا کردن جامعی ذاتی یا ناممکن است و یا نیاز به تکلفاتی بعید دارد، به سراغ تمایز به 

جهتی عرضی رفتند.
اند، نه غایاتی که . مراد از غایات در اینجا، غایاتی است که برخاسته از ساختار مسائل و موضوع علم٤

هایی کـه تبیین مد نظر از غایت، از اوصاف مسـائل و اسـتدالللذا شخصی عالمان دارند. ریشه در اغراض
شود است و نه از اوصاف عالمان.تحت عنوان علم تدوین می

شناسی ارسطویی با معضالت . متکلمان، فقها، اصولیان و نحویان در انطباق علم خود با الگوی علم٥
در برخـی علـوم جـامعی بـین موضـوعات و این نتیجه رسـیدند کـه برخی به گوناگونی روبرو شدند و لذا 

محموالتشان وجود ندارد و ایده تمایز بر اساس غرض مطرح شد.
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