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 طبع و طبیعت، تجربه و برهان

 نپذیرفتن یا پذیرفتن در برهان افالک؛ عرضۀ ناپذیری خرق یا پذیری خرق
  اسالمی دورۀ متفکران نزد افالک طبیعی های ویژگی

 حنیف قلندری
 دانشگاه تهران پژوهشکده تاریخ علم

به طور کامل وام دار  یجنس آسمان و عامل حرکت اجرام آسمان ۀدر مسأل یوسینجوم بطلم
که جنس  یرندپذ یمنجمان م«  یراث»  یننامند. همچن یعنی میاست،  ییارسطو یزیکف

عامل حرکت اجرام  آنچه است که با عناصر اربعه تفاوت دارد و آن را یآسمان عنصر پنجم
کنند.  یدر افالکشان قرار گرفته اند که حرکت نم یطور یاراتس است فلک است و  یآسمان

 یهای یژگو ۀدر بار یروشن یتوان برهان ها یآسمان ارسطو نم ۀدر بار ۀدر رسال چند هر
 یناز ا یآن و موارد یریسبک نبودن آن، خرق ناپذ ین یاعنصر پنجم، همچون سنگ یاصل

قابل  یاسالم ۀدور در آثار متفکران یلیدال ینرسد طرح چن یاما به نظر م یافتدست، 
شده است تا نظر  فلک تالش یریخرق ناپذ یژگیبر و یهمقاله با تک ینجستجو هستند. در ا

  شود. یباره بررس ینو متکلمان، در ا یلسوفانمسلمان از منجمان، ف متفکران از یگروه
 

 
  



2 

 
 

یای جایگاه عقل و تجربه در جهان بیني علمي  رازي زکر
 

  سعید نظری
 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

که به  دانست یدر تمدن اسالم یانیفرد شاخِص جر ی توانرا م یراز یایمحمد بن زکر
 یانشوند. جر یشناخته م ییمشا یلسوفانمستقل از ف ی،علم بینی لحاظ روش و جهان

یژگی را اطالق کرد، در موضوع و «یتجرب یکردرو یروانپ»توان به آنها عنوان  یمذکور که م
مکتب مشاء برخاستند که  یروانمقابله با نظر ارسطو و پ همعتبر، ب یبرهان علم یک های

. ی دانستندآن م یجمقدمات و نتا یانم «یعلّ »رابطه  یرا برقرار یبرهان علم یکشرط اعتبار 
به مسائل و  یخود سخن نگفته، از نوع نگاه و یاگر چه به صراحت در باب روش علم ی،راز
 ین علمبرها یککه شرط اعتبار  ی گردداو مشخص م یاز سو یعلم های ارائه برهان یوهش
به تجربه  بخشی با اصالت یبودن. و یآن برهان است و نه لزوما علّ « بودن یقینی» یو یبرا

قرار داده بود.  یقینبه  یابی هدف خود را دست ی،و مشاهده، و استمداد از استدالل عقل
 یقین آورو  یعقالن یو ایکه بر یبه آراء و نظرات یسبب شده که و ینزد راز یمالک ینچن

 ی شدتا به محک تجربه و عقل آزموده نم ینظر یچنتقاد وارد کند. او معتقد بود که هنبوده ا
روبرو شد و  ییاناگر چه با مخالفت مشا یراز یاز سو ینگرش ین. چنیستن یرفتنیپذ

و  یعلم اجو به مز ی نمایدم ی ترامروز منطق یایداشت، اما در دن یآنان را در پ های واکنش
 یاز سو یمتفاوت یکردرو ینچن یلدل یافتن یاست. برا یکترنزد یدروش دانشمندان عصر جد

خود آشکارا و  یرجوع کرد. او در نوشته ها یبه عقل بشر یو یژهبه نگاه و ی بایستم ی،راز
 یو به آن به عنوان مرجع ی بخشداصالت م ی،باالتر از هر مرجع ی،به دفعات، به عقل بشر

شده است که با استناد به  ی. در پژوهش حاضر سعمشترک نزد همه ابناء بشر اعتقاد دارد
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آن به همراه تجربه در  یگاهجا ی،به عقل بشر ینگاه متفاوت و یینضمن تب ی،راز های نوشته
 مشخص گردد. یو یعلم بینی جهان
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 طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رویا از نگاه متکلمان

 فاطمه مینایی
 المعارف اسالمیدایرۀعضو هیأت علمی بنیاد 

 

که به گمان معتقدان به آن  یو خشک یو تر یو سرد یچهارگانه عبارت است از گرم یعطبا
از آنجا که بدن انسان  یع،طبا یناست. به نظر قائالن به اشده یلاجسام عالم از آنها تشک ۀهم

 یآنها بر وضع بدن و کارکردها یبدر ترک یچهارگانه است، دگرگون یعهم ساخته شده از طبا
طبع بدن تفاوت  ییرآن با تغ یتکارکردهاست که ماه یناز ا یکی یدند یاگذارد. رویآن اثر م

با  یمختلف یهاو مواجهه اندشناختهیچهارگانه را م یع. متکلمان مسلمان مفهوم طبایابدیم
را در کالم  یاربعه در روا یعطبا یرمخالفت با مفهوم طبع و تأث یدتریناند. شدآن داشته

ربن َعّباد ُسلم یگوناگون یف. در مقابل، طیابیمیم یاشعر  بنۀُثمام ی،از متکلمان )ُمَعمَّ
ابومنصور  یه،از امام یدمف یخاز معتزله، ش یبلخ یَاشَرس، نّظام، جاحظ و ابوالقاسم کعب

چهارگانه  یعاند، طباتهاز مفهوم طبع داش یمتفاوت یکالم یهاحزم( که استفادهو ابن یدیماتر
مقاله، ابتدا ضمن شرح  یناند. در اکرده یحدر خوابها تصر یعطبا یربه تأث ضیو بع یرفتهرا پذ

از جمله متکلمان  یعاز موافقان و مخالفان طبا یکل یریاصطالحات مرتبط با موضوع، تصو
 «یعاهل طبا» یا «یعاصحاب طبا»عنوان  یکالم یداللتها ینهمچن شود،یم یممذکور ترس

اطالق  یمیاو اهل ک یبانمنجمان، طب یعی،طب فیلسوفانکه متکلمان به  گرددیم یینتب
موافقت و مخالفت  یاصل یلشده، دال یلتحل یلتفص. سپس بحث چهار طبع بهاندکردهیم

در  یعطبا یرتأث ۀمتکلمان دربار یاز بحثها یلی. گزارش و تحلشودیم یاهل کالم با آن بررس
      .آیدینوشته م یانیدر بخش پا یارو
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 ابن سینا و فلسفه طبیعی
 

 صوت احکام استخراج در سینا ابن توسط تجربي روش کاربرد

 رضا اکبری
 گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم

 

سوال  یندر مقام پاسخ به ا ینا،و مراجعه به آثار ابن س یلیروش تحل یریمقاله با به کارگ ینا
در استخراج احکام صوت چگونه است. مراجعه به مباحث  یناابن س یاست که روش شناس

بر  یهنظر یک یتنشان دادن ارجح یاحکم  یکاستخراج  یدهد که او برا ینشان م یناابن س
 یدر کنار ذکر شواهد تجرب یمختلف عقل یصوت، از استدالل ها احثدر مب یگرد یهنظر

که صدق آنها متوقف بر تجربه  یغالبا با مقدمات یزاو ن یعقل یاستفاده کرده و استدالل ها
کند که  یروشن م یناذکر شده در آثار ابن س یاست همراه شده است. دقت در شواهد تجرب

خود در مسئله صوت را به دست آورده  یها یدگاهبه حوادث رومزه، د یینیتب یاو با نگاه
صوت، مقومات صوت و  یطصوت، شرا یفهمچون تعر یمیالب مفاهاست و آنها در ق

همچون عوامل موثر در  یروش خود به مسائل یریآن ارائه کرده است. او با به کارگ یرنظا
و وصول تموج  اهو یناگهان یا یجیتموج تدر یف،قرع عن یف،از جمله قلع عنصوت  یداییپ

 یهمان ینرد هوا با صماخ، عدم اآن به تبع برخو یجادبودن صوت و ا یبه صماخ، عرض
پژواک ورود کرده  یدهصوت و پد یتموج، وجود خارج یا یف،قرع عن یف،صوت با قلع عن

   .است
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 و فلسفی رهیافتالشفاء « فن سماع طبیعی»طبیعت شناسی ابن سینا در 
 آشتیانی مهدی میرزا و فروغی علی محّمد: اندیشمند دو شناسی طبیعت

 محمد جواد اسماعیلی
 گروه طبیعیات انجمن حکمت و فلسفه

 
 

 
های منطق، طبیعّیات، ریاضّیات و ای است فلسفی که دانشابن سینا دانشنامه الشفاءکتاب 

شناسی این کتاب هم از منظر تاریخی و هم از مباحث طبیعتگردد. ات را شامل میالهیّ 
محّمد علی  ،از صد سال قبل خورشیدی، کمتر 1۳16منظر فلسفی ارزشمند است. در سال 

ای به فارسی از متن عربی فّن سماع ترجمهالملک، ، مشهور به ذکاء(1۳21-1254)فروغی 
 1319در سال بعد سه سال به دست داده است و )چاپخانۀ مجلس(  الشفاءطبیعی کتاب 
وی  این کتاب نیز از)چاپخانۀ بانک ملی(  «کون و فساد»و  «و جهان آسمان» ترجمۀ دو فّن 

مناقشات بر ( با عنوان 1۳۳2 – 1268انتشار یافت. به تازگی اثری از میرزا مهدی آشتیانی )
)چاپ انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ  ترجمۀ فّن سماع طبیعی شفاء ابن سینا 

های گوناگون ارزیابی شده فروغی با ارائۀ نمونه ترجمۀمنتشر شده است که در آن ایران( 
ر پایۀ گردد، این دو اثر فارسی بار اینجانب که ساختار آن در زیر ارائه میاست. در نوشت

این  پیامدهایشود و سنجیده میدو اندیشمند معاصر « شناسیرهیافت فلسفی و طبیعت»
 در روزگار ما مورد توّجه قرار خواهد گرفت.« فّن سماع طبیعی»دو رهیافت متفاوت از 
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 سینا ابن فلسفه در ثانویه کیفیات مسئله
 

یار  امیر ماز
 تهران هنر دانشگاه

 
 در برجسته و مهم مباحث از اولیه اصطالح به کیفیات با تمایزشان و اشیاء ثانویه کیفیات

 و جدی و اولیه بندیهای صورت.  است بوده جدید شناسی علم و فلسفه تاریخ صدر
 این خاص ویژگی به توجه اما.است خورده پیوند الک و گالیله نام با کیفیات این تاثیرگذار

 مباحث در را آن های ریشه و است نبوده سابقه بی فلسفه و فکر تاریخ در اشیاء کیفیات نوع
 است فیلسوفانی جمله از سینا ابن.دید توان می نیز وسطی قرون متفکران و یونانی فیلسوفان

 وارد موضوع این به النفس علم و طبیعیات در اشیاء محسوسه کیفیات از بحث ذیل در که
 و میگذارد صحه اشیاء در کیفیات این عینی وجود اثبات دشواری بر نیز سینا ابن.است شده

 به و تفصیل به سپس.دهد می دست به یونانی متفکران میان در بحث این سابقه از گزارشی
 و پردازد می گانه پنج حواس از کدام هر  به مربوط محسوسه کیفیات به جداگانه شکل
 این عینی وجود درباره سینا ابن داوری.میکند بحث خارج در کیفیات این وجود نحوه درباره

 و باصره و سامعه به مربوط ادراکی کیفیات درباره متفاوتی احکام و نیست یکسان کیفیات
 او رای و سینا ابن فلسفه در ثانویه کیفیات مسئله به مقاله این در.دارد شامه و ذائقه و المسه

 .شود می پرداخته حسی گوناگون قوای حسب بر کیفیات این ذهنی یا  عینی وجود باب در
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 مطالعهگرایی تا رویکرد به عوامل طبیعیشناسی؛ از اسطورهعلم زلزله
 ابن سیناهای دیدگاهموردی 

 ایرج نیکسرشت
 پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

 

 تاریخ طول که بشر در بینی استو غیر قابل پیش دهشتناک های طبیعیع پدیدهیکی از انوازلزله 
دنبال دالیلی برای وقوع باشد. در به بشر تا شده باعث امر همیناست.  با آن درگیر بوده

شاید های متعددی در مورد عّلت زلزله آمده است. های گوناگون افسانهها و تمدنفرهنگ
که در ذیل آثاری  ش سقراطیان استبعد از پی زلزله پردازاولین نظریهارسطو بتوان گفت 

مآبی و . با عبور از دوران هلنیداده استتحت عنوان آثار علوی بخشی را به زلزله اختصاص 
ی اسالمی وارد شد و هابه سرزمیناو،  شارحان و  منتقدان ،آثار ارسطو توسط مترجمانروم، 

  این پدیده پرداختند. دانشمندان و فیلسوفان طبیعی این سرزمین به بررسی علل و عوامل
و آثار  تحت عنوان اکوان کائنات، معادن شفاءاز فن پنجم سینا در فصل چهارم مقاله اول ابن

اشارات  النجاهمقاله پنجم کتاب سینا در علوی، به پدیده زلزله پرداخته است. البته ابن
 در بخش وی همچنین .ثار علوی از جمله زلزله داردآهای محدودی به برخی از پدیده

 .کرده استتولید بخار  نظریهباره نیز خیلی مختصر در دانشنامه عالییطبیعیات 
اسالمی در تکوین این علم نقش دانشمندان دوره ؟ شناسی کجا استخاستگاه علم زلزله

آیا دانشمندان دوره اسالمی توانستند از پارادیم ارسطویی رهایی یابند؟ سرنوشت  ؟چه بوده
واالتی است که در این ئاز جمله ساین سئواالت ؟ اسالمی به کجا انجامیدم در تمدن این عل

 پرداخته خواهد شد. هاتحقیق به آن
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 کالم و فلسفه طبیعی

ال فلسفه چگونگی انتق توضیح و نظام؛ پیشنهادی نو برای داماسکیوس
 یونانی به اسالم و ایران 

 مایکل چیس
 پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

 

-450من در مورد روابط بین فلسفه فیلسوف ننوافالطونی یونان متاخر، داماسکیوس )ح 
ق.م( و روابط احتمالی او با فیلسوف و متکلم مسلمان، ابو اسحاق ابراهیم ابن سیار  550ح

شباهت  برخی موارد، م( صحبت خواهم کرد. محققان در  845-750ابن هانی نظام )ح
، اما درباره چگونگی تاریخی آن توضیح نداده داده اند نشان هابین مکاتب فلسفی آن هایی را

شاید نسخه ای ]یا رساله ای[ از به عنوان یک راه حل ممکن، من پیشنهاد می کنم که اند. 
داماسکیوس به تیسفون آورده شده باشد؛ در زمانیکه فیلسوفان نوافالطونی در دادگاه 

پناهندگی یافتند و شاید آن را به فارسی میانه میالدی  5۳1انوشیروان )خسروی اول( در سال 
 ]یا پهلوی[ ترجمه کرده باشند. 
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یه صورت و مادهتکیه بر اصل سادگی   در ردیه فخر رازی بر نظر

 بنفشه افتخاری
فرانسه ۳فارغ التحصیل دکتری تاریخ و فلسفه علم، دانشگاه لیون   

جزالیتجزي یا اتمگرایي کالم دفاع فخررازي در دهه هاي آخر عمر خود آشکارا از نظریه 
کالم، جسم را مجموعه اي از اتم ها یا جواهر فرد در نظر مي گیرد.  کرده است. اتمگرایي

ارسطویي است. فخر رازي در کتبش تالش نموده تا  این نظریه مخالف نظریه صورت و ماده
في  ةالرسالدر  ولیکننماید،  نظریه صورت و ماده را به عنوان نظریه رقیب اتمگرایي رد

 است. در این کردهصورت و ماده را رد  ،بدون تکیه بر اتمگرایي المطالب العالیهو  الهیولي
مقاله ردیه فخر رازي در برابر برهان ابن سینا بر اساس این دو منبع بررسي مي شود. هدف 

وعي بر مبتني بر نگاهي است که به ن ،شود که چگونه ردیه فخر رازي این است که نشان داده
 در تحلیل برهان ها روش منطق جدید در این مقاله از .در نظریه تکیه داردسازي  ساده لزوم

 استفاده شده است. 
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 ییمشا یلسوفانف یشناس یعتطب یو نقد روش شناخت یغزال

 محمد صادق زاهدی
 

 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 

 یفراوان یمساله نقدها یست، در بتهافت الفالسفهبا نگارش کتاب  یغزال یمدان یچنانکه م
 یادضرورت بن یشناس یعتبه طب یوارد کرده است. نقد هفدهم غزال ییمشا یلسوفانبر آراء ف

دارد  یکالم یها یزهانگ ییانمشا یشناس یعتدر نقد طب یگردد. اگر چه غزال یباز م ییمشا
مقاله  ینکرد. در ا یبازخوان یو یکالم یها یزهاز انگتوان صرف نظر  یرا م وا یاما نقد ها

 خواهم پرداخت. ییانمشا یعتبر فلسفه طب یغزال ینقد روش شناخت یبه بررس
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