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 مقدمه:

ها و فقه تربیتی مبحثی است که دوازده، سیزده سال قبل شـروع کـردیم. در آن زمـان بـه علـت اینکـه ایـن درس را در سـازمان

شد گنجاند، به عنوان درس آزاد طلبگی شروع کردیم. با توکل به خدا، امیدوارم درس به جاهای خـوبی برسـد. تشکیالت نمی

این کار، یک کار طلبگی بی قید و شرط است. فقه تربیتی ما به این شکل شروع شد، دوستانی آمدند، ملحـق شـدند و کمـک 

 کردند، آثار مکتوبی هم رسید.

 خالصه جلسه قبل:

ت. در جلسه قبل، مقدمات کلی را عرض کردیم. اصطالحاتی را اشاره کردیم که در مورد آن، چند نکته دیگر امروز خواهیم گف

کند. فلسفه مضاف گاهی به همانطور که عرض کردیم، فلسفه به طور مطلق معنا دارد. وقتی مضاف بشود، معنای دیگر پیدا می

 فعل یا پدیده است. وگاهی به علم و دانش است.

زمانی که  مضاف به علم و دانش بشود، گاهی مضاف به یک علم خاص است؛ گاهی به مجموعه علـوم و گـاهی مضـاف بـه 

 طلق علم است.م

 بنابر بحث مذکور: فلسفه علوم خاص داریم، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، روانشناسی فیزیک و شیمی، و ... .

 فلسفه علوم هم خانواده مثل: علوم انسانی، علوم اجتماعی، کاربردی، پایه و ...

 فلسفه علم: در این زمینه البته نکات فرا وانی است. 

 فلسفه علمی:

 گوییم.ای با فلسفه دارد؟ در اینجا نکاتی را راجع به جواب این سوال میگویند چه رابطهها میمی که غربیفلسفه عل

 همانطور که عرض شد، فلسفه زمانی که به پدیده، فعل اضافه بشود، بیشتر هدف، غایت، مبانی و اصول مقصود است.

علم خاص، مجموعه کل علم،  خانواده علوم) و محورها را نیز در (هر کدام از سه شکل: زمانی که به فعل و پدیده اضافه شود،

 جلسه قبل عرض کردیم. 
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شـود فلسفه مضاف به فعل و پدیده با آنچه بر علم مضاف می شود، تقارت و تناسـب زیـادی دارد. کـه در همـان محورهـا می

 جستجو کرد.

 ترکیب فلسفه تربیت اسالمی:

 هایی است. چند مفهوم خیلی عام اما کلی در اینجا وجود دارد،سالم، یا فلسفه تربیت اسالم، دارای واقعیتفلسفه تربیتی ا

 به چند صورت بحث ما متصور است:

گوییم دیـدگاه اسـالم پیرامـون موضـوعاتی کـه صورت اول: قیاس فلسفه اسالمی با آنچه که در غرب شکل گرفته است. و می

ما موضوعات و مسائلی را که در فلسفه علوم و تربیت وجود دارد را از نگاه اسـالم موردبررسـی  شکل گرفته است. در حقیقت

گوییم: فالن موضوع در باب انسان یا غایات تربیت و امثال این گفته شده است. حال نگاه اسالم دهیم. به طور مثال میقرار می

 فلسفه تربیتی با رویکرد اسالم یا از منظر اسالم. کنیم. که بهتر است بگوییمرا نسبت به این مسائل بررسی می

 شود:به دو دسته تقسیم میاین حالت،

 شکل اول:فلسفه تربیت با رویکرد اسالمی

 شکل دوم: فلسفه دانش و یا علوم تربیتی با رویکرد اسالمی.

م پیرامون آن مسائل را مـورد بررسـی آوریم و بعد نگاه اسالگیریم، محورها و موضوعاتش را در مییکی از اشکال را در نظر می

 دهیم.قرار می

 در این قسمت دو نگاه وجود دارد:

 نگاه اول:

گـوییم اندیشـه اسـالمی در ایـن شـود. و میفلسفه شکل یافته در تربیت، علم، علوم تربیتی که بر معارف اسالمی عرضـه می

 موضوعات چه نکاتی را دارد.

 نگاه دوم:
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اش چیست؟ یعنی آنچه بگوییم در فلسفه معارف اسالمی چه نوع نگاهی به تربیت وجود دارد. وفلسفهنگاه دیگر این است که 

 های توصیفی یا فقهی اخالقی موجود است، را با نگاه فلسفی بررسی کنیم.در قسمت تربیت اسالمی در گزاره

دهیم. این نگاه به دو قسـمت تقسـیم ر انجام میتعلیم و تربیت اسالمی را موضوع قرار داده و با نگاه فلسفه تحلیلی روی آن کا

 شود:می

 دهد.اول: تعلیم و تربیت اسالمی، واقعیت و حقیقت را موضوع قرار می

 ها می پردازیم.هایی در تعلیم و تربیت اسالمی شکل گرفته است، اکنون به بررسی فلسفه آندوم: دانش و یا دانش

 تفاوت دو دیدگاه:

دهیم و با نگاه اسالمی آن را مـورد بررسـی سفه موجود تعلیم و تربیت یا علوم تربیتی را موضوع قرار  میدر رویکرد اول، ما فل 

دهیم. در این رویکرد کار ما اسالمی است. و از منظر معارف اسالمی به سراغ محورهایی در فلسـفه تربیـت و فلسـفه قرار می

 پردازیم.علوم تربیتی می

است. تربیت اسالمی یا علم تربیت اسالمی است. اما با نگاه تحلیلی و عقلی بـه مسـائل نگـاه  در رویکرد دوم: موضوع اسالم

 می کنیم.

 این دو همپوشانی دارند که در جلسات بعد، بحث خواهیم کرد. هایی دارند. البتهاین دو رویکرد با هم تفاوت

 خالصه بحث:

ر ، اسالمی، قید برای فلسفه است یعنی در حوزه فلسـفه تعلـیم و خواهیم فلسفه تربیت اسالمی را مطرح کنیم، یک باوقتی می

دهیم. و بار دیگر،اسالمی قید تربیت نیست. بلکه تربیـت اسـالمی را بـا آن را مورد بررسی قرار میبا یک نگاه اسالمی،تربیت 

 خواهیم بررسی کنیم.نگاه فلسفی می

المی است و معارف اسالمی است. در رویکرد دوم،نگاه و روش، های بسیاری دارد. در روش اول: روش اساین دوروش تفاوت

 فلسفی است.

 محورهای رویکردها:

5 



٠٠٠٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                      

 در این دو محور چهار رویکرد مطرح است:

 فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسالمی .١

 فلسفه علوم تربیتی یا علم تربیت با رویکرد اسالمی .٢

ع فلسفه است، روش کار معارفی اجتهادی است. باید با روش اجتهادی به سراغ مسائل فلسـفه شود، موضودر این دو روش که برای رویکرد اول مطرح می

 رویم.می تربیت یا فلسفه علوم تربیت اسالمی

 فلسفه تربیت یا فلسفه علوم تربیتی .٣

 کنیم.مییا به عبارت دیگر تربیت اسالمی با رویکرد فلسفی؛ در این مرحله تربیت اسالمی را با نگاه فلسفی تحلیل 

 علم و علوم مربوط به تربیت اسالمی با رویکرد فلسفی .٤

 دهیمهای مربوط به تربیت اسالمی را با رویکرد فلسفی مورد بررسی قرار میدر این روش دانش

 این تقسیم بندی دارای چهار قسمت است که به صورت خالصه مطرح شد.

بریم بیشتر بـا گزینـه سـه و چهـار سـر و کـار ی را نام میزمانی که فلسفه دانش تربیت اسالمی یا علوم تربیت اسالم

 گوییم فلسفه تربیت اسالمی، یا فلسفه تربیتی اسالم با رویکرد اول ودوم سر و کار داریم.داریم. اما وقتی می

 خالصه بحث:

کـالم تربیتـی، چهار نوع نگرش و رفتار در مقابل دو رویکرد داریم: یعنی علوم تربیتی اسالمی، که همان فقه تربیت، 

 اخالق تربیتی از نظر فلسفه.

 های پدیده با دانش:تفاوت

دهیم، فلسفه مضاف به پدیـده نـام هایی را با هم دارند؛ وقتی خود پدیده را مورد تحلیل فلسفی قرار میاین دو تفاوت

که اشتراکات زیادی  دهیم؛ نقاط اشتراک مضاف به علم. درست استگیرد. اما وقتی دانش را مورد تحلیل قرار میمی

 در بین این دو وجود دارد اما افتراقات بسیاری نیز دارند.

 تبیین چهار مرحله:

رود. های وابسته به تربیـت بـه کـار مـیچهار عملیات فلسفی و اجتهادی است. که در حوزه تعلیم و تربیت یا دانش 

هایی پیدا خواهد کرد. به طور مثـال ث تفاوتی یکی از چهار عملیات بخواهیم بحث کنیم؛ نوع بحزمانی که بر پایه

دهیم،  یـا اینکـه بگـوییم فلسـفه اگر بگوییم فلسفه علوم تربیتی با رویکرد اسالم و اجتهادی را مورد بررسی قرار می

دهیم. اگر این باشد باید بـه سـراغ کتـاب نـور و یـا دیـویی  بـرویم و بـا تربیتی را با نگاه اسالم مورد بررسی قرار می

 های متأخری که در فلسفه تعلیم و تربیت وجود دارد؛ مورد مداقه و مناقشه از نگاه اسالمی قرار بدهیم.ابکت

 های اخیر:های انجام شده در سالفعالیت
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تربیـت کـه در مـورد  در پانزده سال قبل، به سراغ کتاب دیویی رفتیم، بعضی از فصول را به عنوان پیشـگامان فلسـفه

 سخنانی گفته بودند از نگاه اسالم مورد نقد و بررسی قرار دادیم. بعضی از این محورها

 رویکرد سوم و چهارم:

دانیم؛ و با یک نگاه های تربیت اسالمی را یک امر محقق میاین نکات دیگری دارد. یعنی ما تربیت اسالمی یا دانش

 ش اجتهادی.دهیم. در این روش، روش ما عقلی فلسفی است. نه روفلسفی مورد بحث قرار می

باید ببینـیم بـر کـدام از ایـن گوییم فلسفه تربیت اسالمی یا فلسفه علـوم تربیتـی بـا رویکـرد اسـالمی؛زمانی که می

و گـاهی ممکـن اسـت بـه شـکل  رودها مشترک به کار میهای نظارت داشته است. گاهی بعضی از این روشروش

دهیم. بهتر است بگوییم فلسفه تربیت اسـالمی بـا ی قرار میها را در اصطالح کلتسامح و غیر تسامحی بیایید و این

 گیرد.ها را مییک نوع تسامح، تمام بخش

 دیویی را مد نظر 
ً
 در موضوع فلسفه که روش عقلی است ما بررسی سخنان دیگران را مثال

ً
اگر در بررسی موضوع، مثال

یعنـی بـا رویکـرد  ربیـت بـا رویکـرد اسـالمی.قرار دادیم و بررسی کردیم این یک نوع مسامحه است. یعنی فلسفه ت

دهیم منتها این نقد به سمت فلسفه تربیـت اسـالمی اسالمی فلسفه علوم یا علم تربیت را مورد نقد و بررسی قرار می

 رود.می

دهیم؛ حاصل آن؛ طراحـی فلسـفه زمانی که فلسفه تعلیم و تربیت موجود غربی را با نگاه اجتهادی مورد نقد قرار می

 کند به سمتی برویم که این دو همدیگر را همپوشانی کنند.یتی اسالم است. و کمک میترب

 نگاهی دیگر:

یک نگاه دیگر این است که کسی کل اسالم را، با یک رویکرد تربیتی مورد تحلیل قرار دهد. کلیت اسالم، این پیکـره 

 کلی را با یک نگاه تربیتی مورد تحلیل قرار دهد.

 نگاه پنجم:

به کاربرد است. شبیه آنکه در قرآن در مقدمات تفسیر تربیتی عرض شد. تفسیر تربیتی به سـراغ معـارف خـاص نگاه 

 دهد.رود و آن را مورد بررسی قرار میتربیتی قرآن می
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