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 فلسفه تربیتی اسالم:
 بحث ما پیرامون فلسفه تربیت اسالمی است.

 مقدمه:
ای برای ورود بـه بحـث مـا باشـد. رود، خواهیم  داشت. تا مقدمهدر این مقدمه اشاره به مفاهیمی که در این مبحث به کار می

 بریم؛ مفهوم فلسفه، تربیت، قید اسالمی فلسفه تربیت اسالمی است.که در اینجا به کار میمفاهیمی 

 در این مبحث ما بیشتر به مفهوم کالم و فلسفه اشاره خواهیم داشت.

 منابع بحث:
 مباحث در مورد تربیت و تربیت اسالمی؛ همان مباحثی است که در فقه تربیتی جلد اول ذکر شده است.

 فلسفه و کالم:مفهوم 
 رود.رود که به فلسفه مطلق معروف است. گاهی هم به شکل مضاف به کار میفلسفه، گاهی به طور مطلق به کار می

 به صورت مطلق:صورت اول:
». علـم بـه احـوال موجـود بمـا هـو موجـود«در این حالت، فلسفه، همان چیزی است که در کتب فلسـفی مـا آمـده اسـت. 

 ز فلسفه این است که:خصوصیت این اصطالح ا

: موضوع آن 
ً
است. به همان شکلی که در نهایه و اسفار آمده است. منظـور وجـود مطلـق نیسـت » موجود بما هو موجود«اوال

 بلکه مطلق  وجود است.

گـوییم موجـود بـه نحـو می» موجود بما هو موجـود«کند؛ ولی وقتی گوییم از ذات خداوند انصراف میوقتی وجود مطلق می

 شود.کند که شامل تمام موجودات عالم میگوییم؛ معنای عام پیدا میق میمطل
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 »بما هو موجود«ی بررسی شرایط ویژه
کنـد؛ ایـن شـرایط در فلسـفه عروض می» موجود بما هو موجود«در این بررسی، شرایطی خاصی وجود دارد، عوارضی که بر 

 توانید مشاهده بفرمایید.ب فلسفی میشود. تفسیر این مسئله را در نهایه، اسفار و کتبحث می

 منبع بحث:
 در کتاب شفا از بو علی سینا، در اسفار و سایر کتب فلسفی نیز اشاره شده است.

 ادامه بحث:
است. روش آن؛ روش نظری، غیر »موجود بما هو موجود«وقتی فلسفه بدون قید اصطالحات امروز به کار برود، علم به احوال 

توانید به کتـاب نهایـه و هاست که میغیر تجربی است. نکات ظریفی در این ویژگی–بارتی روش عقالنی تجربی است. یا به ع

 اسفار مراجعه بفرمایید.

موجود بما هو «نظری است. و محمول آن احوال عارض بر –نظری  و عقلی » موجود بما هو موجود«روش این تحلیل در مورد 

ت خاصه است. این تعریف و این بحث برای زمانی است کـه فلسـفه را بـه معنـای است که متفاوت از احوال موجودا»موجود

 بریم.مطلق و بدون قید به کار می

 فلسفه مضاف:حالت دوم:
کند. این حالت همانطور که در کتـب دیگـر هـم آمـده شود. شکل تقیدی و اضافی پیدا میزمانی که فلسفه به قیدی اضافه می

 شود:یم میاست به دو قسم و اصطالح تقس

 به یک پدیده فعل، یک واقعیتاول:

 گوییم فلسفه بعثت، خلفت، اخالق، در صورتی که شاید منظورمان اخالق نباشد.به طور مثال می

 فلسفه به یک علم و دانش شدن اضافه حالت دوم: 
 کاربرد ، دو معنا وجود دارد.شود. در اینجا دو حالت اول: زمانی که فلسفه مضاف به یک پدیده، فعل یا واقعیت خارجی می
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یعنی غایت و هدف شود فلسفه خلقت یا فلسفه بعثت؛یک معنای آن خیلی رایج است؛ همان هدف؛ غایت است. که گفته می

کرده است. البته باید توجه داشت کـه از این فعل چیست؟ فاعلی که این فعل از او سر زده است چه هدف و غایتی را دنبال می

 هایی وجود دارد. گاهی به معنای فایده است. ایده تفاوتبین غایت و ف

 کنیم منظور همان هدف، غایت، فایده است.زمانی که فلسفه بعثت، خلفت، و امثال این را بحث می

گوییم فلسفه اخالق، منظور از فلسفه علم اخالق نیست: یعنی فلسفه خود اخالق، صفات؛ فضـایل، رذایـل و امثـال وقتی می

 ها و عناصر بنیادین ان است.دهیم و به معنای اصول، پایهرد بررسی قرار میاین را مو

 نکته:
امکان دارد معنای سوم و جامعی بین این نکات باشد. این فلسفه مضاف به پدیده، واقعیت، فعل که به معنای هدف ، غایـت و 

 جامع بین این
ً
 ها است.احیانا

گیریم علمی پیدا شده و متولـد شـده و در علم و دانش بشود. یعنی فرض می فلسفه مضاف وقتی است که فلسفه اضافه به یک

گوییم فلسفه علم اخـالق، فلسـفه دانـش کنیم. میآییم و فلسفه را به آن اضافه میمورد یک موضوع شکل گرفته است حال می

 تربیت، فلسفه علو م تربیتی، فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی و امثال آن.

 نزدیکی دارد. فلسفه مضافه به علم است. و این مطلب با آنچه که در منطق در آغاز رؤوس ثمانیه دارد؛ های باال،در مثال

 رؤوس ثمانیه:
شـود. هماننـد: آنچه در علم منطق آمده است، این است که هر علمی در آغاز یـک رؤوس ثمانیـه دارد کـه بـه آن پرداختـه می

ای کـه در مقدمـه به نام رؤوس ثمانیه و یا هشت عنصـر و پایـه دیقی. اینموضوع، محمول، غایت، مبادی تصوری، مبادی تص

شود. رؤوس ثمانیه ناظر به علم هستند. در کلمات متقدمین در منطق؛ این رؤوس بر علم مقـدم دانسـته علم به آن پرداخته می

 شده است.

5 



٠٠٠٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ادامه مبحث فلسفه مضاف:
ت؛ مثل علوم ثمانیه که ناظر به یک دانش و یک دیسیپلین خاص اسـت. به این نتیجه رسیدیم که فلسفه علم مضاف به علم اس

 فلسفه علم هم ناظر به یک علم و دانشی است.

 تفاوت دیدگاه متقدمین و اصطالح فلسفه مضاف (فلسفه علم)
 شود در چندین قسمت است:تفاوت رؤوس ثمانیه با آنچه که در فلسفه علم امروز گفته می

تر نگـاه ؤوس ثمانیه، یک رویکرد ماقبل علم است. یعنی یک نگاه پیش از علم دارند. به عبارت سـادهرویکرد منطقیون ما در ر

ریزی کرده و مرحله به مرحله خواهیم بنا کنیم، ایشان ابتدا، پایهپیش فرضی به علم دارند. این رویکرد همانند ساختمانی که می

 ریزی کنند.علم را پایهشان؛های پیش فرضی خودآیند تا بر اساس آن پایهباال می

به علم » پسینی«رود. ما با یک نگاه اما در فلسفه علم به وجه و رویکردی که در کاربرد فلسفه علم است و در امروزه به کار می

 دهیم.کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار مینگاه می

سفه علم است. بین این دو، عموم خصوص من وجهی تفاوت دوم در بین عناصری است که در رؤوس ثمانیه و مسائلی که د رفل

 ها را با دقت بیشتری به دست آورد.توان ایناست که می

 فلسفه علم:
 تواند شامل مهمترین مسائلی بشود.پردازد. به معنای جدید  میبه بحث می» پسینی «فلسفه علم با یک دید 

 است از: پردازد عبارتمهمترین محورهای که فلسفه یک علم به آن می

یف، مفاهیم، تحلیل مفهومی  اول: تعار
تـرین مفـاهیمی اسـت کـه یک بخش در تعاریف، مفاهیم و تحلیل مفهومی است. در حقیقت ما بگوییم این مفاهیم کـه مهم

ویند. گهای نلر  به این فلسفه، فلسفه تحلیلی میپردازیم. در کتابها میدهد. ما به تحلیل این مفهومساختار علم را شکل می

ترین مفاهیمی که شاکله و ساختار علم را مهمبیشتر یک نگاه تحلیل مفهومی دارد. به طور مثال  در فلسفه علم تربیت اسالمی؛

 گیرد.مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند؛شکل می
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یخچه و سیر تطور علم  دوم: مباحث تار
در بعضی اصطالحات تاریخچه علم را  هم جزء فلسفه علم به کنند. البته در این بخش، گاهی اصطالحات تاریخی را جدا می

آورند. که این نوع نگرش به فلسفه به تاریخچه و سیر و ادوار و مراحل تـاریخی علـم  اسـت کـه مـورد بررسـی قـرار شمار می

فلسفه علم شامل تاریخ دهند رواج بیشتری دارد. اما در اصطالح؛ گیرد. البته  وجه اول که جدا از علم مورد بررسی قرار میمی

و تطور و ادواری است که آن علم داشته است مثل علم نحو، صرف. البته از حیث آن علم، نه تطوری که در عطف بیان داشـته 

 است. تطوری که کلیت علم در روند تاریخی داشته است؛

 سوم: موضوع و قلمرو علم
 عیت و قلمرو آن علم است.گیرد موضومحور سومی که در فلسفه علم مورد بررسی قرار می

 ارتباطات چهارم:
پردازیم. به طور مثال نحو چه ارتباطی بـا صـرف در این محور به بررسی ارتباطات این علم با سایر علوم و دانش و معارف می

علم الـنفس چـه دارد. یا چه ارتباطی با بالغت دارد. یا به طور مثال شیمی و فیزیک چه نسبتی با هم دارند. یا تربیت اخالق با 

 ارتباطی با هم دارند.

البته در این روابط مدل های مختلفی وجود دارند. با بهتر است بگوییم که بهترین مدل همان چیزی است که در منطق ما آمده 

 است.که از دوره ارسطو تا دوره اسالمی ادامه داشته و این بحث رشد و گسترش یافته است. در کتب برهان، مثل شرح تجرید و

کتب منطق شرح مطالع  سایر کتب منطقی مورد بحث قرار گرفته است و انواع روابط علوم با یکدیگر را مورد بررسی قـرار داده 

 دقیقی اسـت. البتـه مبـاحثی کـه در است. که به بررسی روابط علوم با یکدیگر ، مدل آن
ً
ها، الگوی این روابط که بحث کامال

های جدید نیز الگوهایی ذکر شده است که بایـد مـورد بررسـی ستحکمی دارد و و در دورههای مپایهکتب منطق ما آمده است؛

 قرار گیرد.

 نکات مورد توجه در فلسفه و منطق
و الگو و مدل ارتباطی علوم توجه شایانی شده است. و الگوهـای خـوبی هـم ارائـه شـده در این دو بخش به طبقه بندی علوم،

 مند کنیم.توان از این طریق نظامغرب به وجود آمده است  را نیز می ای که دراست. حتی علوم امروزه
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شود. یعنی بر اسـاس یـک الگـویی کـه در اگر بخواهیم همان مدل مورد بحث را در یک علم پیاده بکنیم؛ جزء فلسفه علم می

بنـدی ایـن علـم را مـورد طبقهدهیم. منطق و فلسفه وجود دارد؛ بر اساس آن علمی که در فلسفه داریم را مورد بحث قـرار مـی

گوییم که این علم با سایر علوم چه ارتباطاتی دارد. به طور مثال تربیت با اخالق، تربیت با علـم دهیم و بعد میبررسی قرار می

 ها را دارد.ها و معارف، با دین این رابطهها است. و با دانشالنفس و  فلسفه به این شکل

توان مورد بررسی قرار داد و بعد جایگاه علم و ارتباطات علم با بیـرون علمی است را میبحث موضوعیت که یک بحث درون 

 تواند مورد بحث قرار داد.خودش از معارف علوم را در فلسفه علم می

 پنجم: مبادی و مبانی علم
ردیم. منظور از آن مبانی مقصود از مبادی و مبانی، مبادی تصدیقیه و مبانی است. مبادی تصوریه را در تحلیل مفهومی عرض ک

 محورهـای دیگـر کـه قابـل که این علم بر آن استوار است. مثل هسته شناسی،
ً
انسان شناسی ارزشی، معرفت شناسی و احیانـا

 گیرد.ها، مبادی تصدیقیه در این علم شکل میتصور است. مبانی که با مسلم انگاشتن ان

گیریم ور  وتصدیق متفاوت است. ما این مبادی را از جای دیگر قرض میمبادی تصوریه که محول اول بحث بود؛ به لحاظ تص 

کنند و این تابع این تا مبانی این علم جدید را مورد بحث قرار دهیم و اثبات کنیم. مبادی تصدیقیه را جاهای مختلف بحث می

ت مبانی در فلسفه اثبات شده باشد، یا است که طبقه علم ما در کجا باشد، و چه ارتباطی با اجزای دیگر داشته باشد. ممکن اس

 در علوم پایه اثبات شده باشد.

 های تفصیلی به آن اشاره خواهیم داشت.طبقه بندی این علوم مباحثی دارد که در بحث

شود. و شاید در سطوح دیگری مثل انواع مبادی تصدیقی و مبانی یک علم، در سطوح خیلی بنیادی در فلسفه به آن پرداخته می

 م پایه به آن پرداخته شود.علو

 ششم:اهداف وغایات
کند، چه اهداف و غایاتی کند. یعنی این علم به کدام سمت حرکت میمحور بعدی، اهداف و غایاتی است که در علم تغییر می

 کند.را تأمین می
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است کـه بـا علـم و عمـد نکته: همانطور که در ابتدای بحث عرض شد غایت و فایده در منطق فرق دارد.  غایت ، علت غایی 

گیری نشـده اسـت. شود. ولو اینکه هدفگیری شده است. اما فایده ممکن است یک نتایجی باشد که بر علم مترتب میهدف

این همان غایت و غرضی است که عرض کردیم. اما یـک کنیم تا به یک هدف و غایتی برسیم؛گذاری میبعضی از علوم را پایه

 از همان ابتدا مورد توجه نبوده است. اما رشد این علم؛ خواسته و یا ناخواسته ایـن فوایـد را بـه علم فواید جانبی دارد ک
ً
ه احیانا

های یک علم را نیز در علم فلسفه مورد توان آسیبگیری نشده است. البته میآورد. ولو اینکه در پایه ریزی علم هدفدنبال می

هایی یـک شـود، و هـم آسـیبگیری شده است، فوائدی که مترتب بر علم میفبررسی قرار داد. یعنی اغراض و غایاتی که هد

 تواند به این نکات بپردازد.علم که در دنیای امروز خیلی مهم است وفلسفه علم می

 ها هم هست یا خیر؟ها و آفتهمانطور که فواید و اهداف را عرض کردیم باید ببینیم آیا این علم منشأ آسیب

 آفات:اقسام فواید و 
گاهی فواید و آفات درون علم است. گاهی جزء حواشی علم است. که هر دو مهم هستند و باید در جای خود مورد بحث قرار  

کند که امکـان دارد فقـه یـک حالـت کند؛ یک نگرانی را بیان میبگیرند. به طور مثال: غزالی زمانی که در مورد فقها بحث می

این همان آسیبی است که منظورمان بود. این آسیب، آسیب ذاتی است. آسیبی است که از درون گرایی را به وجود بیاورد. ظاهر

 شود.شناختی است که از فضای پرداختن به این علم پیدا میآید و یا به عبارت دیگر آسیب روانهمین نظریات علم پدید می

 خالصه مطلب:
 هایی احتمالی آن. بپردازیم وهمینطور به آسیب در بررسی غایات یک علم، باید به فواید عرضی و ذاتی آن

 به طور نمونه در جامعه شناسی مطلبی مورد بحث است، مثل: نتایج ناخواسته افعال اجتماعی بشر.

های مثبت و منفـی اسـت کند، فواید و آفاتی  یا در واقع نتایجی و بازتابجا همین مطلب را بیان میاین تعریف تام نیست؛ این

آید. بالذات اگر باشد ؛ از خود دانش است، بالعرض باشد یعنی از فضایی که دانشمند یـک علـم د ر دانش پدید میکه از یک 

 کند.آن تنفس می
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 نکته:

 توجه روایات به مضرات 
هستند. در روایات ما هم به این نکته توجه شده است، پرداختن و رفتن به سمت علوم ظاهری، آفاتی دارد، منتها آفات بالعرض 

تواند بسیار مهم باشد و گاهی مبنای های علم یا عالمان، آفات بالذات و یا بالعرض میباشند. آفات و آسیبو قابل معالجه می

 شود.ها میگیری یک اخالق ناظر به معالجه این آسیبشکل

مکن است معلوم نباشد کـه در هایی وجود دارد. گاهی میک حالت هم شبه بالذات است. یعنی از درون این نظریه محدودیت

آن علم آفتی وجود دارد. ولی ممکن است این کشف، حقیقت ، انسان را از یک چیزهای دیگر غافل  بکند، به ایـن معنـا آفـت 

 دانشمندانی که در یک جامعهمی
ً
ای جمع گوییم. و یا به عبارتی آفات بالذات است.  منظور از آفات بالعرض  این استک ه مثال

 ها را فرا گرفته است.ها پیرامون آناند، و این آسیببر حسب اتفاق در این فضا قرار گرفتهشدند و 

 منظور از این بحث این بود که تفاوت دارد بین آسیب به ذات و آسیب بالعرض. 

اید مطعوف به یک فلسفه علم بگویم:فلسفه یک علم باید به این مضرات بپردازد و اگر شما قائل باشید که نباید چنین باشد می

 اخالق باشد  که الزم است به این آفات توجه پیدا کند.

 خالصه مطلب:
 هر علم، اخالق خاص خودش را نیاز دارد. که یک بخش معطوف به آفت شناسی این علم است.

 ها به مضرات علماعتراف غربی
هایی شود یک سلسله آسیبل به فن آوری میهایی که مبدها نیز اعتراف دارند که علومی که شکل دادیم و الخصوص آنغربی

ها را به دنبال دارد. این یـک بحـث مهـم اسـت، و ها و آسیبگویند توسعه به مفهوم جدید، این آفتکند. یعنی میرا ایجاد می

هایش ها و آسیبگویند که الزمه  این تمدن، آفتها را از بین برد، یا کاهش داد. البته بعضی میشود این آسیبگویند آیا میمی

 است. اگر این مورد را در فلسفه علم نگنجانیم، موضوعی است که قابل تأمل و بررسی است.

ها را مـورد بررسـی قـرار شود، باید اینها و صنعتی که از آن پیدا میبررسی یک دانش یا محصوالت آن دانش، از قبیل فناوری

 گیری یک اخالق و حتی فقه ناظر به فضای آن دانش است.رآغاز شکلها و فوائد آن را مشخص کرد. این تحلیل سداد، آفت
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 تقسیم بندی فلسفه علم در  کتاب نلر:
 در کتاب نلر فلسفه علم را به سه قسمت تقسیم کرده اند:

 فلسفه تحلیلی ، فلسفه نظری و فلسفه دستوری

 فلسفه تحلیلی: 
ز دل فلسفه تحلیل زبانی آمده است. از همـان فلسـفه تحلیـل شود. اهمان نگاه تحلیل مفهومی است که متوجه یک دانش می

 زبانی، فلسفه مضاف تحلیلی است.

 فلسفه نظری: 
گویند. همان تحلیل زبـانی کـه فلسـفه تحلیـل بررسی مبانی  و مبادی تصدیقیه  است. تحلیل را به معنای تحلیل مفهومی می

 گویند.زبانی می

 فلسفه دستوری: 
 پردازد.هداف و غایات میها و ابیشتر به ارزش 

ها باید مورد بررسی قرار گیرد، روش شناسی ای دارد و از لحاظ ارزش و رتبه، قبل از اینمحور مهم دیگری که جایگاه برجسته

شناسـی و متودولـوژی یـا گیرد و بـه عنـوان روشیک علم است. متودولوژی یک علم که به طور خاص در فلسفه علم قرار می

 شود.وزه شناخته میروش تحقیق امر

 روش شناسی در ادبیات اسالمی نسبت به فقه
در ادبیان اسالمی،  نسبت به فقه یک روش شناسی داریم که همان اصول فقه است. در واقع اصول فقه یک محور از فلسـفه ف 

 آورند.قه است. گاهی این روش شناسی را فلسفه علم بیرون می

 شناسی:متودولوژی یا روش
دهنـد و گـاهی جداگانـه مـورد بحـث قـرار تاریخچه و مباحث قبلی فلسفه را درون اصطالح فلسفه علم قـرار می همانطور که

شود. البته بحث متودولوژی در درون علم رواج بیشتری دارد. امـا وقتـی در متودولوژی هم، به همین شکل عمل میدهند؛می

11 



٠٠٠٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                      

کنند. در ادبیـات مـا، اصـول فقـه در حقیقـت همـان لسفه بحث میها رشد بکنند و خیلی بزرگ بشوند، بیرون از فمتودولوژی

 تواند یک محور از فلسفه علم فقه قرار بگیرد.متودولوژی فقه ماست. و اجتهاد فقهی ماست و می

 علم اصول
رار آید و در  درون عنوان فلسفه فقـه قـدر مورد فلسفه فقه اصطالحات مختلفی وجود دارد. در یک اصطالح کل علم اصول می

کنند. علم اصول را گویند برای این است که علم اصول یک رشته غنی است. آن را تفکیک میگیرد. اکنون که فلسفه فقه میمی

 پردازند و به سایر عناصر مربوط به فقه که در باال ذکر کردیم.کنار گذاشته، فلسفه فقه می

 های اسالمی:تقسیم متودولوژی دانش

 متودولوژی اجتهاد
های توصیفی و تجویزی و فقهی، اخالقی اسالم است. این یک منطق و متدولوژی عام و مشترک است که بایـد شامل گزارهکه 

هایی هم باید اضافه شود. این متودولوژی عام علوم اسـالمی هایی موجود است و یک بخشساخته و پرداخته شود. یک بخش

 است.

 شناسی فقه:متودولوژی و روش
 های فقهی است.به گزاره که قوا عد ناظر

 متودولوژی ناظر به قواعد توصیفی اسالم:
کنیم  دارای متودولـوژی های توصیفی را استخراج مـییعنی اجتهاد کالمی و فلسفی در معارف اسالمی، وقتی قضایای و گزاره

 هرم است.است که کمتر به آن پرداخته شده است. البته در اصول دارای قواعد مشترکی است که در رأس 

 اشکال:
شناسی ناظر به کالم، و معارف توصیفی اسالم آن غنای الزم را در تاریخ علوم حوزوی ما ندارد و جای کار بیشتری قواعد روش

 دارد.
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 روش سوم روش شناسی: ناظر به اخالق
عام اسـت. بـین همـه  کند که متودولوژیهمان روش ناظر به فقه، معارف، کالم و اخالق است. این یک شکل هرمی پیدا می 

 ها مشترک است.این

ها، قواعـد و متودولـوژی هایی وجود داشته باشد که هر کدام از این شاخهممکن است در سه بخش، کالم، فقه، اخالق شاخه

که شناسی ویژه هم دارد. تمام این مطالب در کتاب تفسیر تربیتی ریزتری داشته باشد. به طور مثال بگوییم فقه تربیتی یک روش

 شود تمام مطالب آورده شده است.به زودی چاپ می

در روش شناسی علوم اسالمی این مطالب یک منظر و نگاه است، یک نگاه موضوعی است. در معارف اسالمی به جز، معنای 

عام، معارف توصیفی، معارف فقهی، معارف اخالصی یـک منظـور دیگـر نیـز داریـم و آن منظـر، مـتن و منبـع اسـت. البتـه 

ها به شکل دیگری نیاز است. روش شناسی استنباط از قرآن، تفسیر، روش تحقیق در قرآن، روش تفسیر که مبانی و شناسروش

 های تفسیر اآلن هست.اصول روش

روش تفسیر اینجا، بحث تفکیک موضوعات معارف توصیفی و تجویزی نیست. بلکه روش شناسی ناظر از متن قـرآن اسـت. 

یاز به یک روش شناسی دارد. همچنین سیره عملی نیاز به یک روش شناسـی دارد. اگـر بخـواهیم از همانطور که متن حدیث ن

گیرد یعنی روش شناسی استنباط از متن، عـام بـه اصـول نزدیـک نگاه متن و منبع جلو بیاییم؛ دستگاهی متناظر با آن شکل می

 بر اصول منطبق است. روش شناسی استنباط از قرآن، 
ً
یعنی فقط آن چیزهایی که گفتمان قرآنی اقتضا دارد. روش است. و تقریبا

 از سیره عملی و بعضی محورهای ریزتر، این دو دستگاه روش شناسی است که در مباحـث 
ً
شناسی استنباط از حدیث و احیانا

 شود به آن توجه کرد.اسالمی می

 یک دستگاه روش شناسی ناظر موضوعی به موضوعات نوع موضوعات است. 

 اه ناظر به نوع منبع است.یک ستگ

 عام و خاص حاشیه این مطلب است.

 ادامه بحث فلسفه مضاف:
 کنیم .همانطور که گفتیم فلسفه علم به عنوان یک رشته بیان کردیم. ولی در تمام علوم؛ ما علوم هم خانواده را جمع می
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اف به علم اسـت، یـک اصـطالح دیگـر ای است که مضهمانطور که در تعریف فلسفه مضاف داشتیم، فلسفه مضاف؛ فلسفه

فلسفه علوم اسالمی، علوم تجربی، علـوم ای از علوم است. به طور مثال:توانیم بگویم که فلسفه مضاف به خانواده مجموعهمی

 پایه، علوم کاربردی، علوم اسالمی.

داد. تمام محورهایی که در باال عرض  ای دید و فلسفه منظومه علوم را مورد بررسی قرارتوان علوم را به صورت منظومهحتی می

 دهیم.کنیم، اشتراکات را مورد بررسی قرار میکنیم بلکه در مورد منظومه علوم بررسی میشد را در مورد علم بررسی نمی

 دهیم.در ادامه بحث، مفهوم کالم، نظام را در فلسفه علم مورد بررسی قرار می
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