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سینا در باب نقدي بر خوانش ادمسون از نظریه ابن

   علم خداوند به جزئیات
 امیرحسین زادیوسفی

   هاي بنیاديدانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه دانش
 :خالصه
علم خداوند به جزئیات را تبیین کند.  چگونگیاي است که قصد دارد سینا در باب علم خداوند به جزئیات، نظریهنظریه ابن

تا به  را ارائه کرد آنسینا از زمانی که ابنداند. این نظریه، می به نحو کلیسینا خداوند جزئیات را از نظر ابن معروف است که
سینا در باب علم خداوند به جزئیات با انتقادات و تفاسیر مختلفی همراه شده است. یکی از تفاسیر معاصر از نظریه ابن، امروز

سینا دو گام اصلی دارد. در رسد که تفسیر ادمسون از نظریه ابنکرده است. به نظر میتفسیري است که پیتر ادمسون ارائه 
 به نحو کلیتا نشان دهد علم  کندمیارائه داده است، ادمسون سعی  کتاب برهانسینا در گام اول و با تکیه بر آنچه ابن

براي مثال، هنگامی که من بر اساس قیاس . است قیاسیبه نحو علم  همان به نحو کلیاساسا یعنی چه. از نظر ادمسون، علم 
کنم، این علم من، علمی زید علم پیدا می حیوانیتبه » زید انسان است، هر انسانی حیوان است؛ بنابراین، زید حیوان است«

نشان دهد  تاکند سعی میدهد، ادمسون (گام اول) ارائه می به نحو کلیو با تفسیري که وي از علم  در گام دومقیاسی است. 
، علم خداوند به جزئیات را چگونه باید تبیین کرد. نتیجه تفسیر ادمسون از نظریه به نحو کلیکه بر اساس این معنا از علم 

هاي آنها را. براي مثال، خداوند تنها داند و نه همه ویژگیهاي ذاتی جزئیات را میسینا این است که خداوند تنها ویژگیابن
داند و نه، براي مثال، سفید پوست بودن زید را. در این سخنرانی سعی خواهم کرد نشان دهم هر دو گام حیوانیت زید را می

 .سینا در باب علم خداوند به جزئیات، با مشکالتی مواجه استادمسون در تفسیر نظریه ابن
  

 18الی  16، ساعت  1400 اردیبهشت  27زمان: دوشنبه، 
  

 :لینک ورود به جلسه سخنرانی 
https://www.skyroom.online/ch/ipmseminars/ipm-seminars-2021   

 :تمام کاربران می توانند با استفاده از نام کاربري و رمز ورود زیر به سخنرانی وارد شوند

 biweeklyseminars نام کاربري:

 biweeklyseminars   رمز ورود:
 

 کاربران می توانند پس از ورود به عنوان میهمان، نام نمایشی خود را تغییر دهند.
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