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 سیر جلسات درس

پردازیم. بعد از آن وارد فلسفه تربیت در آغاز بحث فلسفه اسالمی به مباحثی در مورد حوزه فلسفه علوم انسانی اسالمی می

 شویم.اسالمی می

 فلسفه علوم اسالمی:

 کنیم؟تصویری دارد که ما به تعبیر به علوم انسانی میمبحث مهم این بود، علم انسان اسالمی چیست؟ چه مفهومی دارد، چه 

 خالصه جلسات گذشته:

آنچه که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت، یازده تصویر از علوم انسانی اسالمی بود. و به این ترتیب بود که ما یک به 

 دهیم.یک این تصاویر را مورد بررسی قرار می

به تصویر نخست در علوم انسانی اسالمی است. تصویر اول، رویکرد بنیادی و مبنایی بود، و  با این نگاه اولین بحث ما ناظر

های دینی را در مبانی و مبادی یک تواند در مبانی و مبادی علم اثر بگذارد و هر گاه گزارههای دینی میهای دینی و اندیشهگزاره

 علم دخالت دادیم، نتیجه آن علم انسانی اسالمی است.

 انسانی اسالمی: علم

ها و معارف دین در  مبادی و مبانی علم مربوطه اثر گذاشته انتساب علم انسانی به اسالم و دین به خاطر آن است که گزاره

هایی که در دین باشد و ناظر به یک قلمرو از های مبنایی و بنیادی رابطه دارد. زیرا گزارههایی است که با بحثاست. و گزاره

 شوند:لم انسانی باشد، به دو دسته تقسیم میعلم باشد، ع

شود. سطح جزئی است، علی االصول هایی است که سطح مسائلی است که درون یک علم بررسی میدسته گزاره دسته اول:

 تواند در یک علم مورد بررسی قرار بگیرد. که این مد نظر ما در این بحث نیست.می

هایی های کالن هستند. گزارهباشد. این گزارهیک علم انسانی در اقتصاد، تربیت و ... میهای مرتبط با قلمرو دسته دوم: گزاره

 گذارد. است که مستقیم آن موضوع و مسئله علم نیست. ولی روی موضوعیت و ساختار و ساختمان علم اثر می
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ها علم انسانی اسالمی شکل ، و با دخالت آنکندنامیم. در مبانی و مبادی علم تداخل میهای مبنایی میاین نوع دوم را به گزاره

شود. و آنچه های توصیفی اسالم در قلمرو هر یک از علوم انسانی به دو نوع جزئی و کالن تقسیم میگیرد. پس آن گزارهمی

 های کالن است.اینجا مورد بحث است، گزاره

 مثال:

کند و یا ل روانی است. یا حسد آثار روانشناختی را ایجاد میهای خرد (جزئی): در روایت بیاید که حسد معلول این عوامگزاره

 توان در فضای علم قرار داد و مورد بررسی قرار داد. ها را میتکبر به همین صورت. این گزاره

 های خرد و کلی در روانشناسی:گزاره

 ای دارد.بازتاب و نتیجه شناسی، مثل اینکه بگوییم  روی انسان چه تأثیری دارد و چههای خرد در روانگزاره 

 های کالن ، مثل اینکه بگوییم انسان دارای روح است، مخلوق خداست، و در مسیر معاد قرار دارد. اما گزاره

 تواند بیاید روی علم اثر بگذارد.های کلی است که میروانشناسی به معنای علم است. اما گزاره

 بحث فلسفی:

معرفت شناسی اسالم در حوزه علوم انسانی بپردازیم، باید به یک بحث فلسفی بپردازیم. سی،شناقبل از آنکه تأثیر مبانی انسان

ای برای انتقال آن به بحث دینی و اسالمی، فراهم کنیم. آن چیزی که در اینجا مورد بحث یعنی مرور یک بحث فلسفی، تا زمینه

از آن هم در مباحث فلسفی ما مطرح شده است.  دهیم، همان چیزی است که در مباحث منطق آمده است. بخشیقرار می

 در کلمات شهید مرحوم طباطبایی و مطهری بیان شده است. 
ً
 مثال

 ساختمان علم از نظر منطق و فلسفه اسالمی

پردازم. مان میقبل از اینکه به بحث مبانی و تأثیر آن در حوزه علوم انسانی بپردازم، به ساختمان علم از نظر منطق وفلسفه 

گذارد. این پایه و اساس کار است. این پایه را باید مورد بررسی قرار اید و در علم اثر میگونه مبانی و مبادی از بیرون علم میچ

 دهیم.کنیم و با وام گرفتن آنچه در منطق و فلسفه آمده، تصویری از مسئله ارائه میبدهیم. اما به صورت تفصیلی بحث نمی
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 خالصه مبحث:

خواهیم گذارند. میشوند، و در آن تأثیر میهایی که بیرون از آن علم هستند وارد علم میینیم که چگونه گزارهخواهیم ببمی

توانند ایفا های دینی این نقش را میشود بر اساس این الگو، گزارهخواهیم ببینیم آیا میدورنمایی از آن بدهیم. مرحله بعد می

 کنند یا خیر؟

 :در نتیجه دو بحث داریم

 گذارند. مبحث ساختمان و پایه  علم است.شوند و روی علم اثر میهایی که از بیرون وارد علم میاول: نقش گزاره

کنیم. که تأثیر مبانی و شویم و کبرای قضیه را به صغری وصل میدوم: مرحله اول کبری است و بعد وارد صغرای بحث می

 وجود دارد و یا ندارد، چه ظرفیتی دارد، ابعاد و آثارش چیست؟های کالن دینی است. اینکه آیا مبادی و گزاره

 مقام اول، بحث مقام کبروی است، اتکای آن بیشتر به مباحث منطقی، فلسفی دارد.

 های کالن دین در حوزه علوم انسانی.مقام دوم، بحث صغروی است و در خصوص تأثیر مبانی، مبادی، اندیشه

 مقام اول، مقام کبروی:

لب در این باب آن است که در منطق ذکر شده است. در منطق ما، منطق سنتی که در کتب برهان، بحثی دارد. در اولین مط

 هم به این نکته اشاره
ً
 ایم.ای داشتهمورد احوال العلوم که قبال

ین کتب منطقی:مهم  تر

 شرح مطالع، شرح شمسه، شرح االشارات، جوهر النظیر، شرح مطالع، اساس االقتباس.

 احث در کتب منطقی:مب

شویم  که به احوال بحث ساختار، سامانه علم در کتاب برهان در صناعات خمس آمده است. بعد ازآن وارد به کتاب برهان می

شود. در این کتاب، به شود که آن علم از چه عناصری تشکیل میالعلوم پرداخته شده است. تحلیلی ازساختمان علم ارائه می

 شده است.  رؤوس ثمانیه اشاره

 در بعضی از کتب، رؤوس ثمانیه در مقدمه کتب منطقی آمده است. که به عنوان مقدمات، مؤخرات و بیرون علم آمده است.
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 بحث از نگاه منطق:

با یک نگاه کالسیک سنتی در مورد آن دانش، یک مقدماتی دارد، این مقدمات، همان رؤوس ثمانیه است. و بخش برون دینی 

گر، بخش جزئیات علم است. و ساختار اصلی خود علم است. در برهان، بیشتر به این دو بخش اشاره شده دارد. و بخش دی

 است.

شویم، بحث برون علمی است، و مبادی و مبانی است. تعبیر مبانی کمتر در جایی آمده است، بیشتر بحثی که ما وارد آن می

 تعبیر مبادی آمده است.

 شرح میدر رؤوس ثمانیه، مبادی علم 
ً
 .دهیمآمده است، تصدیقیه وتقسیماتی آمده است که بعدا

کند. از این جهت در ساختمان علم آوریم زیرا در علم نقش ایفا میگاهی مبادی را ولو از جای دیگر وام بگیریم، باز می

 کنند.آورند و آن را ذکر میمی

 تکرار نکات مهم:

 می
ً
سازمان علم دارد و در نگاه کالن به سازمان علم، یک بخش را به عنوان رؤوس  گوییم که منطق یک نگاه بهباز هم مکررا

دهد، و یک بخش را هم که درون علمی هستند و ساختمان اصلی علم را تشکیل ثمانیه و مقدمات که برون علم است قرار می

 ی بیشتری دارد.اول  تکیه شود و در منطق به بخشدهد. دربرهان به بخش دوم اشاره میدهند مورد بحث قرار میمی

 های متأخر و دنیای غرب با جهان اسالم:تفاوت از دیدگاه دوره

پردازند؛ اما در منطق ارسطویی و جهان اسالم، قبل و بعد های متأخر و دنیای غرب با یک نگاه پسین به علم به بحث میدوره

 تمام مباحث در رؤوس ثمانیه می
ً
 گنجد.علم تفکیک نشده است. و تقریبا

امروزه، مباحثی را به عنوان مقدمات علم تلقی کرده و مباحث دیگر را که به عنوان فونداسیون علم است به صورت نگاه پسینی 

 کنند. بررسی می

کنیم. زیرا این نکته، قابل توجه است؛ آنچه را که در سنت خودمان بود را با آنچه که در دنیای امروز گفته شد را با هم تلفیق می

 ای است.شود نکته درست و قابل مالحظهای که در دنیای امروز به آن اشاره میکتهن
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 تلفیق نگاه جدید با نگاه سنتی

توان گفت علم شناسی جدید، سه عنصر دارد، سه رکن در سازمان کالن علم دهیم، میزمانی که این دو را با هم تلفیق می

 وجود دارد. 

 گیرد.کند و شکل میهای علم که با علم سازمان پیدا مینداسیون و پایهرکن اول: همان مقدمات علم است، ف

 باشد.رکن دوم: سازمان اصلی علم است که همان موضوع، مسائل می

 ادبیات صرف و شود. یعنی مفروض گرفته میرکن سوم: نگاه پسینی که به علم انداخته می
ً
شود علم شکل گرفته است. مثال

کنیم. که به این نگاه بیرون تحلیل می کنیم. مفروض این است که فقه شکل گرفته و از بیرون تحلیل مینحو شکل گرفته، ما از 

 گویند، آن را بررسی قرار میدهیم.پسینی البته با تفاوت اصطالحاتی که به آن فلسفه علم می

پردازد. و این مطلب تابع تعداد یدر بعضی از اصطالحات فلسفه علم فقط نگاه پسینی اختصاص ندارد، بلکه به مقدمات هم م

 اصطالحات است.

 خالصه:

گیرد و بحث، زیر ساختی ساختمان یک علم دارای یک پایه و بنیاد و  اساس است، این ساختمان در مقدمات قرار میرکن اول :

 است.

 رکن دوم: سازمان درون علم است. آن شاکله اصلی علم ودانش است.

 دهد.آید و پیرامون علم را مورد بررسی قرار میگیری علم میفرض شکلرکن سوم: آن چیزی است که با 

همانطور که عرض شد، نگاه کالسیک دارای دو رکن بود، رؤوس ثمانیه و احوال علوم عناصر اصلی علم، اما با آنچه که در نگاه 

حور را مورد بررسی قرار دهیم. اول: دنیای امروز عرض کردیم، بهتر است تلیقی صورت گیرد، و ما در تقسیمات بتوانیم سه م

کند و مورد محور عناصری اصلی تشکیل دهنده علم. سوم: محوری که با نگاه پسینی به مسائل نگاه میمحور مقدماتی. دوم:

 دهد.تحلیل قرار می

 به هم پیوسته هستند، ظروف مرتبطی هستند.
ً
 این سه محور کامال
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شوید؛ باز الزم است به مبانی برگردید. یعنی یک رفت و اما وقتی که وارد علم میگذارد؛ های مبانی روی علم اثر میبحث

کنیم به برگشت بین محور اول و دوم. همانطور برگشتی بین محور دوم و سوم است. یعنی بعضی اوقات بیرون علم را تحلیل می

ی ممکن است از منتهی الیه محور سوم به مبانی رسیم که باید برگردیم در خودعلم و تغییری بدهیم. حتی گاهنقاط و نکاتی می

 برگردیم.

توانند روی هم تأثیر بگذارند، توان گفت که این سه محور، ظروفی  هستند که با هم در تعامل هستند و میتر میبه عبارتی ساده

م اما آنقدر صلب و سخت اما این تأثیرگذاری مطلق نیست. در همه علوم این امکان وجود ندارد، شاید مقدماتی داشته باشی

 های بعدی آن را تغییر ندهند.باشد که بحث

 تعامل ظروف:

گیرند. یعنی گاهی در رؤوس ثمانیه و گاهی در شاکله مبانی و مبادی ارکانی هستند که در محور اول، هم در محور دوم قرار می

 گیرد.و ساختار و سازمان اصلی علم قرار می

 در جوهر 
ً
ِل علٌم موضوع و مبادی و مسائل«النظیر یا مطالع) این تعبیر را داریم که در منطق (احتماال

ُ
در این مورد در » ِلک

آید. این دو صورت صحیح است. مبادی و مبانی سازمان اصلی علم قرار گرفته است. اما گاهی رؤوس ثمانیه برون علمی می

 حد وسط قیاسات در علم میآید؛ در پایهو اساس چون ذاتش از جای دیگری است، در مقدمات می
ً
شوند، یا علم، و غالبا

 شوند. یعنی همان محور دوم.کنند. گاهی نیز به عنوان چیزهای درون علم تلقی مینقش اصلی را در علم ایفا می

 مبادی ومبانی

ادی از جای دیگری ها استدالل کنیم و نسبتشان را با علوم دیگر بسنجیم. چون این مبآنخواهیم بر پایهدر حقیقت وقتی می

در درون علم تفسیر ها نقش ایفا کنند،در قیاسات علم، آن زمان،گوییم که این مبادی بیرون است، اما وقتی اینآمده است، می

 بیرون است.مبادی و مبانی به می
ً
شود. و مستقیم در درون علم نقش ایفا می کند. به خالف بعضی از رؤوس ثمانیه که کامال

 آیند.ت که از جای دیگری است، در مقدمات، فنداسیون و پایه میدلیل اصل ذاتی

 حد وسط قیاسات در علم می
ً
کنند، گاهی جزء محور شوند یا نقش اصلی در علم ایفا میاما از جهت دیگری که مبادی غالبا

 شوند.آیند. یعنی به عنوان درون علم تلقی میدوم می
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 خالصه:

شوند ولی گاهی مستقیم اند، مبادی بیرون نامیده می، گاهی مبادی چون از جای دیگری آمدهسنجیمزمانی که علوم را با هم می

 کنند.در درون علم نقش ایفا می

 مورد استفاده قرار می
ً
 مبادی تصدیقیه، دائما

ً
 بازیگر در علم هستند. یعنی در استدالالت، مخصوصا

ً
 گیرند.مبادی دائما

 اقسام مبادی:

 متعارفه .مبادی بدیهی: اصول١

 و یسمی اصول متعارفه«این یک قسم است که قضایا 
ً
 »ال وسط لها مطلقا

 .بدیهی و قضیه نیست٢

شود.در آن وقت این علم ، متأخر از آن استفاده گاهی نه قضایایی است و نه بدیهی. و در جای دیگر و علم دیگر اثبات می

ها گویند اصول متعارفه، اما این گزارهها میکنند. به ایننقش ایفا میشود و در قیاسات علم وام گرفته میبکند. از بیرون علم،

نامند و اگر کسی ها را اصول موضوعه میشوند، این گزارهوقضایا بدیهی نیست، بلکه نظری است. یک جای دیگری اثبات می

 شود مصادرات. تمکین نکند می

گیرند جزء مسائل و محموالت علم نیستند. اما برای اینکه این نمی های موثر که در علم جابنابراین مبادی ومبانی و گزاره

گویند علم موضوع و محمول است. و جمع گیرد میمحمول با این موضوع گره بخورد، و در درون قیاسات و قضایا قرار می

در اثبات مسائل و قضاییا،  کند وشود. اکنون مبادی و مبانی در این وسط نقش ایفا میها در حقیقت یک قضیه و مسئله میاین

کنند. اگر بدیهی باشد، اصول متعارفه است، اگر نیاز به استدالل دارد اصول بدیهی بودن و نبودن و یا نظری بودن نقش ایفا می

 موضوعه است.

 مبانی:

استدالالت علم به عنوان هایی که نقش در شود. گزارهمبانی در رویکرد اول، شمول بیشتری دارد. یعنی همان که مبادی گفته می

 کنند.حد وسط ایفا می
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تری دارد. زیرا مبانی نگاهی در شناخت موضوع است، در روش شناسی علم است. و از اصطالح مبادی در ی عاممبانی دایره

 منطق عام تر است.

 خالصه بحث: 

یادی و مبنایی تا خود علم، و نگاه پسینی همانطور که اشاره شد در کالبد شکافی علم و تشکیل یک علم، از عناصر مقدماتی، بن

 که به علم است. این یک بحث بود که سامانه علم را مشخص کنیم.

 بحث دوم:

این بحث بیشتر جایگاه فلسفی دارد. بحث دوم در احوال علوم وبرهان آمده است. رابطه علوم با یکدیگر و نسبت میان علوم در 

 عرض شد نکات های فلسفهمان منطق، که بر اساس آن بحث
ً
ی تبیین شده است و در نسبت بین علوم هم همانطور که قبال

 اساس االقتباس، جوهر النظیر و امثال این مطالعه کنید.توان در شرح مطالع،دقیقی بین احوال علوم و نسبت علوم است که می

 نسبت علوم در فلسفه:

ر اساسی  و متأثر از یک فلسف هستند. از یک قانون عام تبعیت ها از دیددگاه فلسفی ما در یک ابعاد بسیاهمه علوم و دانش

در چند محور بسیار مهم، نیازمند به یک نگاه فلسفی فرا علمی هستند که کنند. تمام علومی که می خواهند شکل بگیرند،می

 رود.توان تعبیر کرد جزء مبادی و مبانی علم به شمار میمی

هایش متکی به یک نگاه فلسفی و تحلیل فلسفی است. علمی، مبانی و مبادی و گزاره های قبل، هر ساختمانبر اساس صحبت

 تواند بدون یک نگاه عقلی و فلسفی شکل بگیرد. سازمان یک علم متکی بر اندیشه فلسفی است.هیچ علمی نمی

یعنی عقل  و اندیشه بر اساس حکمت اسالمی، بر اساس یک نگاه فلسفی عقلی کلی، اسالمی ، غیر اسالمی وجهی ندارد. 

 گوید سازمان علم متکی بر یک اندیشه عقلی  و فلسفی است.فلسفی  می

اثبات وجودات در عالم با نگاه کالن، کار فلسفه است. در خیلی از موارد ما نیاز به یک تأمل فلسفی داریم و موضوعات علم 

 فلسفه کمک گرفت.بدیهی نیست. یا الاقل شبهاتی ممکن است در آنجا باشد. که باید از 
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 نیاز به فلسفه:

گیرند، این نیاز به یک فلسفه دارد. فلسفه عالم گوییم جسم یا هر چیز دیگری از این موضوعات در کجای علم قرار میوقتی می

 در کجا قرار می
ً
 یرد.گو هستی را تحلیل بکند، تقسیم بندی کالن بکند. و در این تقسیم بندی بتوان فهمید که آن موضوع دقیقا

 احوال عامه:

ای دارد که همان معقوالت گیرد، یک احوال  عامههمانطور که گفتیم یک علم با روش خاص خود آن علم مورد بررسی قرار می

ثانویه فلسفی است و آن احوال عامه دارد غیر تجربی یا عام فلسفی است که باید در فلسفه اثبات شود. در جاهای زیادی علم 

احوال عامه دارد. شناخت احوال عامه عارض بر این است که در فلسفه انجام بگیرد. زیرا ذات این شناخت  نیاز به شناخت این

 توان در علم بررسی کرد. شناخت احوال عامه در علم اثر گذار است.یک بحث نظری است. و نمی

 دارد در خود علم اثر بگذارد.ها مقوالت فلسفی هستند.  وامکان ای معلول است یا حادث، ایناین که بگوییم پدیده

 حیطه علم و فلسفه:

پردازد. این که این موجود تواند موضوع را مورد بررسی قرار دهد، و این فلسفه است که به چراها میدر خیلی از جاها علم نمی

 ها، ذات و امثال این. مادی است یا مجرد؟ منشأ

 روانشناسی. در روانشناسی با یک نگاه رفتار گرایی برخورد داریم. گویند نگاه فلسفی وجود ندارد. در بعضی از علوم می
ً
مثال

 اثر دارد و یا ندارد؟گوید من رفتار برایم اصل است این یک مفهوم فلسفی است، هست و یا نیست؟در آنجا همین که می

 احوال وجود موضوع:

 شود:این احوال به دو قسم تقسیم می 

ه آن در فلسفه است. یعنی این ممکن است حادث، معلول، مادی و مجرد باشد. یا بر وجود احوال واطوار عام است که جایگا

 هایی که در فسفه و اسفار آمده است.شود، طبق بحثعارض می

احوال خاصه: احوالی است که ذات آن حال و طور ذاتی است که باید با روش نظری و عقلی حل بشود، با روش علمی و 

 پرداخت. توان به آنتجربی نمی
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متأثر از نوع موضوع و محمول بریم، متدولوژی یک علم،ای که حائض اهمیت است  روشی است که ما در علم به کار مینکته

 رود یا خیر؟دهد اینجا روش نظری به کار میاست. که به خصوص محمول که کیفیت آن به ما نشان می

وجوب، حدوث، قدم، علیت ، جایی که محموالت فلسفی امکان،امکان دارد با روش تجربی هم به آن پرداخت اما در 

معلولیت و تجرد و مادیت و .. محموالت  است، معقول ثانی است، و ما به ازا ندارد، منشأ انتزاع دارد. از این جهت ابزار 

 شود ،  تحقیق تجربی اینجا کارآیی ندارد.مشاهده و تجربه به مفهومی که گفته می

 متودولوژی:

ها معقول به فلسفه باشد، خواهد در آن زمینه کار علمی بکند. اگر مفهومفاهیم تعیین کننده متودولوژی است که مینوع م

 متدولوژی نظری است.

اگر معقوالت اولی، مفاهیم ماهوی باشد، کارآیی روش تحقیقی ومیدانی و تجربی خیلی مفید است. ولی انحصار به آن ندارد 

 یز کار کرد.توان با روش نظری نو می

 های علماهداف و ارزش

 یک نگاه کالن فلسفی پردازیم. این را نمیدر ادامه به مباحث هدفی وارزشی حاکم بر علم می
ً
توان به تجربه حل کرد. حتما

 خواهد.می

 ای از خود استاد به عنوان مثال:خاطره

 نظریه تربیتی دبیست  سال قبل، دموکراسی می
ً
یویی با مفهوم رشد سر کار داشتیم. مفهوم دموکراسی، خواندم. در آنجا دائما

 مبانی و مبادی فلسفی دارد که آن را باید حل کرد. وقتی میرشد، را نمی
ً
گوییم توان با یک کار تجربی حل کرد. یعنی کامال

رشد را متوجه شد و لذا  رشد یعنی چه؟ این نیاز دارد که بشر بشناسد، ابعاد بشر باشد، کلی هستی شناخته شود تا بتوان  مفهوم

 شود معنای رشد را دریابیم.با یک کار میدانی نمی
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 غایات واهداف

همانطور که عرض شد موضوعاتی از قبیل، آیا هدف است یا نیست؟ باید باشد، نباید باشد، و ... برای حل کردن این 

ی متصل اولیه. در این مرحله ما نیاز به نگاه هاگوییم نه هدفموضوعات باید از فلسفه کمک بگیریم. غایات کالن علم را می

 شناسی علم هم به همین شکل است.برون علمی به مبنا داریم. همانطور که در حوزه متودولوژی و روش

رسد، محدودیت این روش چیست؟ درست رسد و نمیآید یا خیر؟ به کجا میگوییم روش در اینجا به کار میزمانی که می

 گیری نهایی و روایی نیاز به نگاه فلسفی دارد.تجربه استفاده کرد،  ولی موضعتوان از است که می

 خالصه جلسه:

گیری از مفروضات انجام دادیم. و به دو مطلب اشاره کردیم. یک مطلب، ساختمان کالن علم بود که دارای دو بحث را با بهره

های فلسفی های برون علمی و نگاهچ علمی بی نیاز از نگاهسه محور بود. و مطلب دوم این بود در این ساختمان کالن علم، هی

و عقلی نیست. هنوز بحث ما در مقام اول است، مقال اول بحث کبروی بود. که علم همیشه تحت تأثیر بیرون خودش بوده 

ه نقشی ایفا بینیم که دین در این سازمان علم چکنیم. و در مقام دوم میاست. بندهای دیگر را در هفته ب عد تکمیل می

 کند؟می
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