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 های علم و دانشتفاوت و شباهت

ا بوسوت د یوا عقمو  ا عمووِ منحصورا دیفهوه عوا وِبحث در موورد عموو د دانوش  که در ابتدا الزم به ذکر است

مو  رور کسو  بوه اوود اجوازه در بسوفاری از ماوامع عماسوت کوه متاسوهانه  اندانوی  غتدیفهه پوش چشو

کنوود، در ابتوودا از اد کووه دووردی از الشووبا  یووح ت م ایهووار ن وور در مووورد ایوو  مهووو را داده اسووت  زمان 

د  در رابطوه بوا عمووشود که آیا دانوش رندسوه دارد یوا افور  اموا ایو  سووا  در موورد کسوان  کوه سوا  م 

 تاب دارد ککل آن رسا ه عمم  یا شود که اود جای اشبا  بر سفده نم اند پرنش یح ت کردهدا

اگور رور ، پو  اسوتروای تاربو  چوون بنوای سوااتار دبوری بورب بوه دانش، آیدم رمانطور که در ادامه 

درنود کوه بوددن امفرمایوه تاربو  بووده د بوه اوود ایو  اجوازه را م  ،یح ت  در مورد عمو یا دانوش شوود

را منحصورا دیفهوه درک دانوش  نگواه شورو د دمسوهه شورو، ازاموا  یوح ت کننود عمم  در مورد ای  قضفه 

در  ،د در کتووف عمووو ا نهسوو  «عقوول د عاقوول د م قووو »د در کتووف دمسووهه در بوواب  دانسووتهعموووم عقموو  

روای عقمو  هد ایو  رد  بفور از رد  تاربو  بورب اسوت د بوا داشوت  گزارکننود مطور  م  «بررس  قوا»

 باشد تر م کو ادشهتر د قوی د منطق ،

آیود مطور  گوردد، در ابتودا بایود گهتوه برای دردد به توضفحات نفاز است تا م وان  ا هوای  کوه در اداموه م 

 اسوتبوف  دد م نوا  1شوود، عموو یوش مشوترک  ه و شود که در کتف ایم  دمسه  از  هو  عموو اسوتهاده م 

 است  3د دیگری به م نای دانای  2که در دارس  یب  به م نای دانش

فودا دانوای  پ زموان  کوه موا بوه دجوود یوش پشوه در اتواو عموو یوا ،عنوان مثوا به  ؛دانای  اعو از دانش است

 دانش دجود پشه در اتاو!به عنوان مثا  دارد  دانش  دجود ندر اارج ما به ازای آن  کنفو،م 

                                                           
شود که دارای چند م نای متهادت است، رمانند کممه شفر در دارس  که ای گهته م مشترک  ه   به کممه 1

  مشترک بف  شفر اوردن  د شفر جنگل است
  رمانند عمو دفزیش به م نای مطمق رر عمم ، 2
  باشدچه که در ذر  عا و م آن 3
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راه تاربوه اب وات نشوود مورددد اسوت؛ منحصر به دانوش تاربو  اسوت د چفوزی کوه از  دانش در نگاه برب،

تقسووفو  6تاربوو د  5نقموو  ،۴ی عقموو اصوووح مبمووت اسووام ، دانووش بووه سووه دسووتهبه از نگوواه شووروامووا 

 گردد م 

عموو ا شوب با شوب، روو مصوو  »اووانفو کوه م  نوزد مبموای اسوام  ،بوه م نوای دانوای در ت ریف عموو 

 و اسوت  م مووم اوارج  نوزد عواچفوزی، مضوور یوا مصوو  آن  عمو یوش موجوود بوهی ن   «ا م موم  م ا و

آن چفوز نوزد اد در ذرونش ماضور گوردد کنود کوه زموان  بوه چفوزی عموو پفودا م  7یش عا و ،به ع ارت دیگر

ذروو  یووورت در گوینوود  در ایوو  ما ووت محووا  اسووت آن چفووزی کووه د بووه اد اتحوواد عاقوول د م قووو  م 

در ذرو  عوا و  اوودی اوودا کوه رموان م مووم اوارج  بوه گردته، چفوز اشوت اه یوا بفور اوارج باشود؛ چور

 د تمام  شش د ش هات را ردع کرده است ماضر شده 

چوه کوه در ذرو  یوورت کوه بوه تموام آن، بوه ای اسوتنگواه شوب   ،اما بنفان دمسهه د نگاه بورب بوه عموو

 دارده شده است  ر مسهه اسام  به ای  ناست د اشباالت بسفاری از طرف دادتد م نون اتهاو م 

 گوزارهتواند ت قل کند د دانای  کسوف نمایود نفواز بوه قووه مدرکوه دارد، ایو  قووه مدرکوه چهوار دردی که م 

 مفوانووات ؛اسووتانسووان د مفوووان مشووترک در  اد  گووزارهدد کنوود  موو ، افووا ، عقوول د شووهود را درک م 

  است 10وجودات عوا و دیگرح به انسان د م  اما ددگزاره دیگر مخصودارند ۹د افا  8م توانای  

                                                           
 دارد رای عقم  ارهزچه گآن 4

  شودای که منته  به درد م صوم یا دم  م شنفده آن 5
 است که موقتا در تاربه اب ات شدهچه آن 6

 کند دردی که ت قل م  7

 آیدگانه به دست م چه که از راه مواس پنجآن 8

طر یدای ض ط به ااشود، رمانند زمان  که گربه م  اید یا سااتهرای ق م  به دست م ارهزای که از گارهزآن گ 9

 کندم  کند، اد سگ را در ذر  اود تخفلشده یش سگ درار م 

 ای که در دمسهه مطر  استعوا و چندگانه 10
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توانوود چفووزی را درک گوواه نم رفچ ،بایوود دارای نهوو  باشوود د موجووودی کووه اووا   از نهوو  اسووت 11مُوودرلک

جمووادات د  ،را کووه دارای نهوو  رسووتندبفوور از مفوانووات د انسووان ؛گونه داردکنوود د تنهووا ردتووار ماشووف 

 بووه عنوووان مثووا  کننوود د ت قوول نماینوود تواننوود درک گوواه نم پوو  رفچ ؛باشوونداووا   از نهوو  م  ،اجسووام

ای بفنو  شودهروای پفشسوری ردتارروا د عبو  ا  ملچفزی که بوه اسوو روو  مصونوع  مطور  اسوت یب

باشود، رماننود تغففور یوش آبراروه موا  ایو  جسوو یوا ابتودای  م  ؛گوردداست که در یش جسو طرامو  م 

چوه کوه بوه عنووان بسوفار پفیفوده رماننود آن د یوا   تغففر، تغففر در مسوفر مرکوت اسوتکه داکنش آب به ای

پفیفوده د روشومند عمول روو کوه رو  مصنوع  ادعا شده د در آینده اوارود آمود  ایو  موجوود ررچقودر 

تر از اوا   از قووه مدرکوه د اوا  روای محوفط پفراموون اوود در تقابول بوا موجوودات، اجسوام د کنش ،کند

 عمو د دانای  است 

فور مووادی کووه داری نهو  ماوورد د باسوت کوه تنهووا در موجوودات  درلدمسوهه، قوووه مُدر نگواه عموو ا وونه  د 

توانود ادعوا کنود موجوودی سوااته کوه دانوای  پوکیر اسوت کوه بورای آن موجوود رستند، پ  آدم  زمان  م 

اسوت   نه  سااته باشد  در عموم عقم  سواات  نهو  توسوط انسوان نفوز امور محوا  د بفور قابول دسترسو 

  تواند موجودی دارای قوه ت قل بسازدانسان نم  ،ه گهته شدگونه کپ  رمان

 

 منابع

 1031تا  ۹17هارم، یهحه رضا دفاض ، جمد چمکتاب نهایه ا حبمه ت مفق با 

  باب قواعمو ا نه  دمسه  استاد دفاض  به قمو یوسه ، 

                                                           
  کندرک م اره را دزباشد د یب  از ای  چهار گکس  که دارای قوه مدرکه م  11


