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 اهلل الرمحن الرحیم بسم

 تعاریف علم دینی/  دینی علم/  اسالم تربیتی فلسفوموضوع: 
 اشاره

قبل از ورود در فلسفو تعلیم و تربیت اسالمی، بررسی نسبت بو اصل علوم انسانی اسالمی صورت گرید، ضمن اینکو بو شکلی 
 باشد. موردتوجو تواند می ىا تئوریفراتر از علوم انسانی در این 

 علم اسالمی و دینی
در  ىاا آنکاو ثلال   شاود مییاا اساالم نسابت داده علم اسالمی یا دینی؛ اصطالح حمضی دارد، مراد این است کو معاارفی باو دیان 

 .شود میحوزه کالمی و معارفی از متون دینی استفاده 

 معنای ناب علم اسالمی
معنااای اصاالی علاام اسااالمی و دیناای و اصااطالح اول و نااابش، یعناای اموعااو معااارفی کااو از منااابد و متااون معتاا  دیناای اسااتفاده 

در این اصطالح ىست و آن این اسات   ىایی تعمیمد و متون دینی؛ علم اسالمی است، ، معارف مستنبط و مأخوذ از منابشود می
، عاالوه بار علاوم شاود میىست، ملل علوم مقدمی اجتهاد کو در این حمادوده واقاد  ىا اینکو منابد و معارف و آنچو مقدمو کشف 

 تر وسااایدو اصاااطالح مقاااداری  گرید مااایقااارار  ناااب دینااای ملااال معاااارف و فقاااو و املاااجم، علاااوم مقااادمی اجتهاااادی ىااام در ایااان حماادوده
، ملاال فلساافو، گرینااد میکااو در خاادمت دیاان قاارار   شااود میو شااامل علااوم و معااارفی  رود ماای، گاااىی از ایاان تعماایم ىاام فراتاار شااود می

 ساازی پیادهىساتند کاو در جهات ،قاس، گسا ش،  ىاایی آن، گاىی تعمیم ساومی ىسات و دین است و تبینیچیزىایی کو برای دفاع 
 .شود میدین و املاجم بو کار گرفتو 

؛ ىسات، ساو تعمایم شاود میاصطالح اصلی علم اساالمی و علام دینای  اان معناای معاارف و چیزىاایی کاو از دیان استکشااف 
 .اند بودهوجود داشتو، خمصوصاً تعمیم اول و دوم کو خیلی رایج  االیام قدمیمذکور گاىی از 

 المیعلم و دانش بشری و مقایسو با علم اس
از علام و  ای ساامانومطلب دیگر این است کو خود بشر دارای علم و دانشی ىست، فرض این است کاو خاود حرکات کارده و 

وجاود  کارىاایی راهو دینیت کارد یاا خاری  و چاو  اسالمیاتموصوف بو  شود میموجود را  ىای سامانو، آیا دانش را پدید آورده است
 دارد 
 منظر وجود دارد:دو 
این ىسات کاو از مناابد و متاون  بو خاطرمعرفت  اسالمیاتدر منظر اول نقطو عظیمت؛ خود منابد و متون دینی ىست،  -1

 دینی ناشی شد.
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خااواه فلسافو یاا طااب یاا املاااجم  اسات، گرفتو شااکلاساات، یعنای چیاازی در فکار بشار  بارعک اماا منظار دوم نقطااو عظیمات  -2
 .باشد

 ای میاناو، ارتباط معرفت بشری باا معرفات اجای، ارتبااط صافر یاا صاد اسات، یاا ارتباطاات در منظر دوم مباحث فلسفی پایو دارد
 .ىم وجود دارد

بو منظار اول نزدیاا اسات، اماا عمادتاً در منظار دوم  اش بعضیاست و امکان ىم دارد کو  عرضو قابلدر منظر دوم تصویرىایی 
 با آن ارتباط برقرار بکند. تواند میو این دانش چطور  شود میاست و اینکو دانشی عرضو 
باااو علااام ماااؤ ر ىساااتند، در ىااار یاااا از آن عناصااار و  دىی شاااکلو عناصاااری کاااو در  ىا مؤلفاااو بامالحظاااوسااااختار و کالباااد علااام؛ 

 از: اند عبارتکو   گردد برمیعمل بو بعضی از ارکان  اسالمیاتتصویر کرد،  شود می ىا مؤلفو

 عملی اسالمیات ىای روش
 عملی اسالمیاتروش اول 

اصالی؛ معاارف اساالم دخالات داده شاوند، دخالات دادن در ریشاو ایان علام ىسات، باا توجاو باو اینکاو  ىا پایودر شالوده و  -1
مفروض گرفتو شود کو ىر علم بر یا مبادی و مبانی کو خارج از خود علم است، اما در سازمان علم مؤ ر است؛ اساتوار اسات، 

حرکت کند، مبانی را از یا تفکر فلسفی شروع کند کاو   تنهایی بوو مبانی متوقف است کو اگر بشر  ىا فرض پیش و علوم بر یا 
 .است غریواضحگاىی واضح و گاىی 

 عملی اسالمیاتروش دوم 
، از کجاا نشاأت گرفتاو اسات، گرید مایقارار  موردبررسایو در علام  شاود میکو طارح   ىایی سؤالدخالت در مسائل است کو  -2

 .شود میط در طرح سؤال از دین کما گرفتو در اینجا فق
 اصولی معت ی است کو کما و بیش در اصول ىست، اما کامل نشده است. ىای قانوننسبت سنجی علم قانون دارد، 

 عملی اسالمیاتروش سوم 
ا حباث ، بلکاو یادىد مینیست کو گفتو شود دین روش را تغیری  طور اینکو تصرف در روش   شود میدر روش علم تصرف  -3

کاو روش علام نبایاد من صار در روش ،ربای، حسای و املااجم باشاد، دخالات دیان در   کناد میعقلی است، منتهی حبث عقلی بیان 
کاو علام از روش عقلای و دینای نبایاد جادا شاود، ایان   کناد میبیان  متدولوژیاینجا بو واسطو عقل است، یعنی یا تفکر فلسفی و 

ساااوم در حقیقااات باااا یاااا  روشدر کناااار روش حسااای باااو کاااار گرفتاااو شاااود کاااو در کاااو روش عقلااای و نقلااای   شاااود میاساااتدالل باعاااث 
، البتااو بااا چیاازی کاو دنیااای امااروز روی آن تأکیااد شااده؛ متفاااوت گرید ماایاساتدالل روش عقلاای و نقلاای در درون ساااختمان علاام قارار 

؛ وجااود رود ماین مفهااومی کاو در علااوم انساانی باو کااار ، حتای آىام نیساات کاو اصارار یااا نگااه ،رباای و حسای طااور ایناسات، البتاو 
در بررسی یا موضوع  ىا روشاین  پیوستو ىمدیگر ىم وجود دارد، باید بو صورت کامل و بو  ىای شیوه، بلکو راه برای داشتو باشد

رواج داده شود،  ىا اینغری از  در قدمی ای دىومتعارف چند  ىای روشکو غری از   کند میراه را باز  اجلملو فیبو کار گرفت، این طریس 
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دیگار ششای از آن عقلای اسات کاو  ىاای روشدیگر ىم بکار گرفتو شاود،  ىای روشوقتی اصل استدالل درست شد و بیان شد کو 
خاصای اسات کاو  ىاای روش، شود اسالمی خواىد میزمانی کو  ىا روشبنی اذىانی و بشری و عام ىست، البتو یا مقداری از آن 

کو یا باید حالت عقلی پیدا کند، یاا اختصاا    شود میدینی دخالت داده  ىای داوری، در صورتی در دین دیگر استدر اسالم یا 
 بو معتقدان بو آن پیدا کند، زیرا ابتدا باید پایو اعتقادی را درست کرد.

 عملی اسالمیاتروش چهارم 
مشاروعیت داده در علام موجاود اسات؛  اآلن آنچاو ی غاری ازىاای روشروش چهارم ىام تصارف در روش اسات، اماا ناو اینکاو  -4
و در علام  شاده بیانرا قباول دارد، در فلسافو ایان مطلاب  ىاا اینو اساالم  ی کو خود بشر دارد؛ دینی اساتىای روش، بلکو  ان شود

، اساالم روش مالصادرا، تعقلای، ،ربای و املااجم را دیان اساتبا دامناو وسایعش کو عقل   ىم گاىی بو این مطلب تصریح شده است
 .اسالمی بو مشار آورد شود می، بر حسب درجو قطعی و ظنی داند میرا اسالمی  ىا این، بو این معنا کو داند میمعت  

 در اغراض و غایات اسالمیات
کو ملاًل این علام اساالمی شادنش بارای ایان اسات کاو غاایتش   شود می، گفتو گرید میدر اغراض و غایات قرار  اسالمیاتگاىی 

کاو   کناد میبرای بیش  شناخنت اسالم است، بو حنوی علومی کو در اجتهاد مؤ ر است، یعنی علومی کاو بارای فهام شاریعت کماا 
 ، البتو غایت و غرض شناختی است.اند شده دادهغایت و غرض قرار  عنوان بوشرع و دین و معارف اجی 

، اماا کاو علام دینای اسات  شود میو بو این وجو گفتو  شود میر دیگر این است کو دین را غایت و غرض از علم قرار داده تصوی
دیان باو کاار   ساازی پیاده، بلکو غایت و غرض عملیاتی است کاو در جهات کند مینو غایت و غرض معرفتی کو بو شناخت کما 

 برای تبلیغ و ترویج قرار بگرید. مورداستفاده اندتو  میاحیاناً  ىایی دانشو  ىا تئوری، شده گرفتو

 در علم اسالمیاتانگیزه 
 ىاای روشگاىی تصرف دینی در حوزه علم بو حلاظ انگیزه اسات، بارای اینکاو انگیازه دینای در کاار علمای دارد کاو باا بعضای از 

 .را تقویت بکند اش خداشناسی، اینکو بو طور ملال فردی شود میقبلی ىم منطبس 
 یکی ىستند. درواقدحبث انگیزه با غایت بسیار نزدیا ىستند، برای اینکو علت غایی و انگیزه 

  ىاا دخالت، اماا ایان کناد میباروز پیادا  اساالمیاتشاکلو اصالی علام و  جزء چند روش مذکور، خصوصاً چهار یا پنج روش اولی
قارار   موردبررسایاینکاو جامعاو اساالمی  باو خااطراست، ملاًل اینکو گفتو شود کو علم دینای اسات یاا اساالمی اسات،  تر عرضیکمی 

 .، موضوعش جامعو مسلمان است، شهید صدر این مطلب را بیان کردندگرفتو شود
 .کند میاین مسلمان بوده، یا اینکو علم؛ فعل اجی را بررسی  پدیدآورندهگاىی ىم 
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 ت علم بر دینعرضو تولیدا
از اقتصااد و روش  رویای قلام، این مستلزم ایان اسات کاو ابتادا در یاا نگاه دیگر این است کو تولیدات علم عرضو بر دین شود

بااا ایاان مقایسااو شااود، در  شناساای روانماادیریت، معااارف و فقااو و اخاااله ناااظر بااو آن اساات راج شااده باشااد، بعااد بیااان شااود کااو ماالاًل 
 .رش مش ص شودمقایسو پذیرش و عدم پذی

یا تصویری است کو با یا نگاه تطبیقی، حمصول علم بو معنای خا  خودش و نو باو معناای عاام روشای، بار حمصاول دینای 
، منطاس است راج و مقایسو شود قلم روییتطبیس داده شود و مستلزم این است کو علم مستقل دیده شود، دین ىم معارفش در ىر 

؛ علاام شااده اجنام اش مقایسااومقایسااو، منطقاای اساات کااو بایااد اساات راج شااود و نیاااز بااو اصااولی دارد کااو بایااد عرضااو شااود، علماای کااو 
 .شود میاسالمی 
 


