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  یقیرد تلفیکرو ینقد و بررس
  )یاسالم ۀفلسف ي(بر مبنا میت اسالیم و تربیدر فلسفۀ تعل

  
 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطباییی / لیفاطمه اردب  fatemehardebili@yahoo.com  

  beheshti@atu.ac.ir  دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطباییسعید بهشتی / 
  23/3/1393پذیرش:  - 9/11/1392دریافت: 

  دهكيچ
ـ وو به یالنکیهمچون  يه افرادکمی، ت اسالیم و تربیدر فلسفۀ تعل یقیرد تلفیکمدافعان رو خسـرو  ژه ی

ن فلسـفۀ  یدر تـدو می اربست فلسفۀ اسالکنسبت به  یجابیرد ایکو رد رو یهستند، نخست به نف يباقر
ـ ه گرکنیان اید و در ادامه، با باندست زدهمی ت اسالیم و تربیتعل ـ کاز فلسـفه بـه طـور     يزی سـت،  ین یل
اسـتفاده  «شان، همـان  یان ایه به بکاند برآمده میراه سو يوجورا هم رد نموده، در جست یرد سلبیکرو

ـ مقالۀ حاضر نخسـت بـه ا   .»از فلسفه همچون روش و ساختار است دگاه و در ادامـه، بـه نقـد و    یـ ن دی
می مطـرح شـده اسـت تـا مالحظـه      بودن فلسفۀ اسال یه است. نخست چالش اسالمآن پرداخت یابیارز

 ياز سـو مـی  فلسفۀ اسال ینف يه مبناکـ   میبودن فلسفۀ اسال ین گروه به اسالمیاالت اکه اشکشود 
  نقد و بررسی شده است. یقیرد تلفیکدر ادامه، روو ا اساساً وارد است؟ یآ ـ ن گروه استیا

  .قیت، تلفیم، تربیفه، اسالم، تعلفلس: هاواژهکلید
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  يم اساسيف مفاهيتعر
علمی است که در آن، دربارة احوال و احکام موجود مطلق (یعنی موجود از آن نظـر کـه موجـود    فلسفه: 

  .)18، ص 1386، طباطباییشود (است) بحث می
ه افـراد  کـ  یفلسف يهاقت با استفاده از روشیت حقیفهم ماه يمسلمانان برا یعیتالش طبفلسفۀ اسالمی: 

 یسنّت فلسـف  یکز به عنوان یه در گذشته بوده، امروز نکگونه گیرد و همانبر میرا در یاتب متنوعکو م
  .)2001من، یلر.ك: زنده و مهم، محل بحث است (

ه بـا  کـ اسـت  مـی  مضـاف اسـال   يهاا فلسفهیمی اسال یاز علوم فلسف یکی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی:
 مـی ت اسـال یـ م و تربیتعل یقیو تصد يتصور ين و اثبات مبادییل و تبی، به تحلیو استدالل یلروش تعقّ

  .)277 ، ص1388پردازد (بهشتی، می
هستند، نخست به  يخسرو باقرژه یوو به یالنکیهمچون  يه افرادکرد، یکن رویمدافعان ا: یقیرد تلفیکرو
دست  میت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیدر تدومی اسالاربست فلسفۀ کنسبت به  یجابیرد ایکو رد رو ینف

را هـم رد نمـوده و در    یرد سلبیکست، روین یلکاز فلسفه به طور  يزیه گرکنیان ایاند و در ادامه، با بزده
اسـتفاده از فلسـفه همچـون روش و سـاختار     «شان، همان یان ایه به بکاند برآمدهمی راه سو يوجوجست
به عنوان منبـع و فلسـفه بـه عنـوان روش      ینیق در استفاده از منابع دیتلف یناظر به نوعن مفهوم یا .»است
  ن مفهوم مد نظر است.یاز ا یبا قرائت خاص یشان، صورت خاصیح این و توضییه البته با تبکاست 

  مقدمه
فۀ بنیادین در حوزة فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی معطوف به جایگاهی اسـت کـه بـراي فلسـ     ۀیک مسئل

موضوع حاضر از چنـد جنبـه    یگیریم. بررساسالمی در تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی در نظر می
ۀ فلسـفۀ  یـ در نظرمـی  گاه متناسـب فلسـفۀ اسـال   ین جاییه تبکت و ضرورت است: نخست آنیاهم يدارا
مسـائل   ياریبوده و نسبت بـه بسـ   ین حوزة معرفتین ایادیبن يهااز پرسش یکی، یت اسالمیم و تربیتعل

نظـران ایـن رشـته    ه این مسئله براي صاحبکگر آنیاست. د یتقدم رتب ين حوزه، دارایگر در ایمطرح د
نظـران ایـن رشـته در    صـاحب می چند شاید تمامطرح است. هردر جهان اسالم و نیز در کشور خودمان 

ـ  داخل کشور به صراحت به طرح این مسئله و پاسخ به آن نپرداخته  يمناقشـه و اخـتالف نظـر    یانـد، ول
ن حال، قابل توجه بر سر آن وجود دارد. برخی در تدوین فلسفۀ تعلیم و تربیـت اسـالمی،   یپنهان و در ع

گونه آن را عامدانه یا غافالنه از صحنه بـه بیـرون   هیچ جایگاهی براي فلسفۀ اسالمی در نظر نگرفته و این
ی و اساسی در تدوین این نظریه بـراي فلسـفۀ اسـالمی در    اند. برخی دیگر نیز جایگاهی کامالً مبنایرانده
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   ۷ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

اسـت کـه در کنـار اهمیـت      يگـر یل دیـ اند. عالوه بر این، خأل پژوهش جدي در موضوع، دلنظر گرفته
  سازد.میمسئله، ضرورت انجام پژوهش را مضاعف 

رد یکـ سـه رو مـی،  فلسفۀ اسال يبر مبنامی ت اسالیم و تربیفلسفۀ تعلمی ت اسالیبه هو نسبت
توسـط   یاسـت بـه تـازگ    يردیکرو» یقیرد تلفیکرو. «یجابیو ا یقی، تلفیرد سلبیکعمده وجود دارد: رو

ح مشور خودمان مطرح گشته و مطکت در جهان اسالم و در یم و تربینظران فلسفۀ تعلاز صاحب يتعداد
  م:یپردازمیرد یکن رویا یابیارز و ی، به بررسیقیرد تلفیکن مقاله، با مطالعۀ روینظر قرار گرفته است. در ا

  يقيرد تلفيكبررسي رو
در  ینـ یز منـابع د یـ و نمی از پژوهشگران تعلیم و تربیت اسالمی نسبت به استفاده از فلسفۀ اسال يتعداد
بـه  » تلفیقـی «اند. البته اصـطالح  را برگزیده یقیرد تلفیک، رو»یت اسالمیم و تربیفلسفۀ تعل«ۀ ین نظریتدو

ن یـ نجـا، منظـور از ا  یگردد. در از منابع دست اول دینی اطالق مییاگونی از تلفیق فلسفه و نالگوهاي گون
رد نخسـت بـه نقـد و رد    یکـ ن رویـ اسـت. مـدافعان ا  » استفاده از فلسفه همچون روش و ساختار«ر، یتعب
ت یـ ربم و تیفلسـفۀ تعلـ  «ۀ یـ ن نظریدر تدومی اربست فلسفۀ اسالکنسبت به  یز سلبیو ن یجابیرد ایکرو

االت وارد بـه آن دو  که اشـ کـ انـد  برآمـده مـی  راه سو يوجواند و در ادامه، در جستدست زده» میاسال
  رد را نداشته باشد.یکرو

 یفلسـفۀ تربیـت اسـالم   رد است. او در اثر خود، با عنوان یکن رویاز مدافعان ا ماجد عرسان کیالنی
می گرفـت و از روش عقلـی و فلسـفی نیـز بهـره      توان محتوا را از منابع اصـیل اسـال  ه میکبر آن است 

  سد:ینومیمی، نسبت به فلسفۀ اسال یسلب یبا نگاه یالنکیجست. 
ـ  نینهادند و از ا یوح يعقل را رودررو زین لسوفانیف ]در جهان اسالم[ ـ را از ب یرهگذر، وح  يهـا نشی

 د،یشـان کر و خرافـات  اپند رةیبه داه عقل را ک ،یونانیردند به ترهات کدور داشتند و آن را وادار  یانیوح
  .)312 ، ص1389، یالنکی( »ندک يرو

 كشـر  نیو مضـام  میردنـد و مفـاه  ک يژروکه هوادار فلسفه بودند ک یسانکسو، یکاز  ،يریدرگ نیدر ا
 ةوجـود محسـوس و در حـوز    يعقل را به فراسـو  يقرار دادند و پا يانتقاد یلیر تحلکنار تفکرا  یونانی

  .)111 ، صهمان(ردند کاست باز  یه خاص وحک يامور
ان فلسفه به مثابه یالزم است م«سد: ینومیاست و  یفلسف يو محتوا یروش فلسف کیکقایل به تف یالنکی

 .)111، ص 1389(کیالنی، » م و باورها فرق نهاده شودیاز مفاه يار، با فلسفه به عنوان مجموعهکروش تف
  دهد.میفلسفه  يمحتوا یر و نفکسفه به عنوان روش تفرش فلیبه پذ ين مطلب، رأیو در ادامۀ هم

یابی به فلسـفۀ آمـوزش و پـرورش جمهـوري اسـالمی      پژوهشی براي دست«ز در ین خسروي باقري

۸         ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

اسـتفاده از فلسـفه همچـون روش و    «شمرد که در بیان او، همـان  میرد بریکن روی، خود را مدافع ا»ایران
واقع، او کاربرد فلسفۀ اسالمی را در تـدوین فلسـفۀ تعلـیم و     ) است. در14، ص 1380(باقري، » ساختار

  داند. او معتقد است:تربیت اسالمی نه به عنوان منبع و محتوا، بلکه تنها به عنوان روش درست می
ها و ساختارهاي مطـرح  براي شکل دادن به فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی، باید با استفاده از ابزارها، روش

را بـا   آنهـا وجو و تفحص پرداخـت و  یا فلسفه تعلیم و تربیت، در متون اسالمی به جستشده در فلسفه 
د، مبنا قرار داد و بـا  یآمیب به دست ین ترتید و هرآنچه را به ایور انتظام بخشکمذ يها و ساختارهاروش

  .)32 ، ص1389، يآورد (باقر يت رویم و تربی، به بحث و نظر در مورد مسائل تعلآنهاا به کات
  سد:ینومین مسئله یشتر ایح بین در توضیاو همچن

بـه صـورت    یحداقل یت معاصر، ارتباطیم و تربیتعل ۀو فلسف هرد پژوهش حاضر، ارتباط با فلسفیکدر رو
ـ نیت، از عیم و تربیتعل ۀفلسفه و فلسف یروش يهاست. جنبهآنهامطرح شده در  يهااز روش يوربهره ت ی

ـ ا کمکه به ک ییها و محتواهاافتهیبرخوردارند تا  يترشتر و مطمئنیت بیو عقالن هـا بـه دسـت    ن روشی
  .)30 ، ص1389اند (باقري، دهیت مطرح گردیم و تربیا تعلیفلسفۀ محض  يهااند و به صورت نظامآمده

رد یکـ ن رویـ از جملـه مـدافعان ا  مـی،  فلسفۀ اسـال  ينسبت به محتوا یسلب يردیکز با روین یعیبهروز رف
ت یـ م و تربین فلسفۀ تعلـ یتدو يث محتوا و روش، مبنایاز حمی ه فلسفۀ اسالکرد را، یکن رویو ااست. ا

  سد:ینومی یالنکیماجد عرسان تاب ک یرده و در پاورقکباشد، رد می اسال
باشـد،  می د ناظر به فلسفۀ اسالیبه لحاظ محتوا و روش و ساختار، بامی ت اسالیفلسفۀ ترب ]هکن فرض یا[

ـ بـرد؛ ز مـی  یید روش، ره به جـا ینه از منظر محتوا قابل دفاع است و نه از د ین فرضیچن را در فلسـفۀ  ی
ست... از نظر محتوا هم اگر بناست فلسـفۀ  ین يچ اثریت هیاز روش و ساختار بحث در فلسفۀ تربمی، اسال

اب و سنّت معتبر در رقم خوردن تکد: اوالً، ید پرسیباشد بامی د به فلسفۀ اسالیمحدود و مقمی ت اسالیترب
از چـه  مـی  ت اسالی، فلسفۀ تربین فلسفۀ اسالمیش از تدویاً، پیدارند؟ ثان یچه نقشمی ت اسالیفلسفۀ ترب
  .)109 ، ص1389 د برگرفته شود؟ (کیالنی،یبا يآبشخور

ث یـ ، از حیمـ ت اسـال یـ م و تربیفلسفۀ تعلـ  يبرا ییافتن مبنایگوناگون در  يهار فرضکپس از ذ یعیرف
ـ کیه مطـابق نظـر   کـ ن را، یروش و محتوا، فرض فرجام ه دانسـته و در ا   یـ ن یالن بـاره  نیـ ز هسـت، موجـ

شود و روش و سـاختار بحـث   میتاب و سنّت معتبر برگرفته کن، محتوا از یدر فرض فرجام«سد: ینومی
ـ ی یت غربیاز فلسفۀ ترب اساسـاً مبنـا قـرار دادن     او در ادامـه،  .)109، ص 1389(کیالنـی،  » یا فلسفۀ غرب
  سد:ینومیداند و مینامعقول و خائنانه(!)  يرا امرمی فلسفۀ اسال

ـ فلسـفۀ ترب  يه محتواکست و هست) یه نکانت نباشد (یاگر معقول باشد و خ را از فلسـفۀ  مـی  ت اسـال ی
ـ  مـی  اسـال  يو عرفان نظرمی الم اسالکه در کندارد  یچ منعیر هیم،  ناگزیریبرگمی اسال ـ ا یهـم در پ ن ی

) از نظـام  282 ، صمیکین، حیاند، (دانش مسلمه بزرگان ما گفتهکه چنانکن آنیم. سخن فرجامییمحتوا برآ
ـ افـت  یت دست یم و تربیتعل ياتوان به گونهمیآن،  یژه نحلۀ اشراقیوبه می،فلسفۀ اسال  ير دارایه نـاگز ک
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   ۹ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

در  یت فلسـف یست، بل فلسفۀ تربینمی ت اسالی، فلسفۀ تربیتین فلسفۀ تربیاما به نظر ما، چن است؛ يافلسفه
  .)110 ، ص1389، یالنکی( یامل است و نه قرآنکه البته نه کاسالم است 

ه در کد یآار نمیکاز اعراب ندارد، و نه تنها در محتوا به  یمحلمی ن منظر، اساساً فلسفۀ اسالین، از ایبنابرا
  رد.یگمیه مورد استفاده قرار کاعم آن) است  يبه معنا یت (غربیم و تربین فلسفه و فلسفۀ تعلیز ایروش ن

  يقيرد تلفيكرو يابيارز
نسـبت   یجـاب یرد ایکبه رد رو یاالتکرد از یک سو، با طرح اشیکن رویه اشاره شد، مدافعان اکگونه همان

گـر، بـا   ید ينـد، و از سـو  ادست زده میت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیدر تدومی اربست فلسفۀ اسالکبه 
راه  يوجـو ست، در جسـت یر نیپذانکام یلکه ن مهم بیز در اینار گذاشتن فلسفه نکه کن مطلب یطرح ا

اسـتفاده از فلسـفه   «شـان،  یان ایـ بـه ب  ،اسـت » یقـ یتلف«رد یکـ ه همان روکن راه سوم، یاند. ابرآمدهمی سو
  است.» همچون روش و ساختار

 ين گـروه بـرا  یـ ه اکرا  یاالتکاش یز بعضیپردازیم و نرد مییکن رویا ین بخش، به نقد و بررسیدر ا
مـی مطـرح   فلسـفه اسـال   يبـر مبنـا   مـی ت اسـال یـ م و تربینسبت به فلسفۀ تعل یجابیرد ایکرو یرد و نف
  م:یینمامی یاند، ذکر نموده، بررسقرار داده يگریراه د يوجوجست ياند و مبنانموده

  ية اسالمبودن فلسف ي. چالش اسالم۱

 ك، مشـتر یفلسفۀ اسـالم  يبر مبنامی ت اسالیم و تربین گروه نسبت به فلسفۀ تعلیا ياز سو يال جدکاش یک
  سد:ینومین باره یدر ا ورکمداست.  میفلسفۀ اسالمی ت اسالیه آن همان نقد هوکاست  یرد سلبیکبا رو

بود. پـس در   یفلسفۀ غرب کبر طبق مسل» یالمفلسفۀ اس«بر بنا نهادن  يه اصرارکن نبود مگر به سبب آنیا
نمودنـد،  مـی را اطالق » فالسفۀ مسلمان«وصف  آنهاه به ک ین مسلمانیرک، متفيقرون چهار و پنجم هجر

ـ   یاز فلسفۀ غرب ياهیه ساکیدار آمد، در حالیشان پدآمدند و فلسفه ل یبود و از روح اسالم و تصـور اص
  .)23، ص 1997بود (مدکور،  یآن ته

 يمحتـوا  یه از جنبـۀ نفـ  کـ ز، ین» یقیتلف«رد یکمدافعان رو: یبودن فلسفۀ اسالم یالف. طرح چالش اسالم
مـی  بودن فلسـفۀ اسـال   یاسالم یل در نفین قبیاز ا ین گروه همداستان هستند، نظراتیبا امی فلسفۀ اسال
 يز عقـل را رودررو یـ ن ]مسـلمان [لسـوفان  یف«سد: ینومیباره نیدر ا یالنکیماجد عرسان اند. ابراز داشته

ردنـد بـه ترهـات    کدور داشتند و آن را وادار  یانیوح يهانشین رهگذر، عقل را از بینهادند و از ا یوح
  .)312 ، ص1389(کیالنی، » ندک يد، رویشانکرة پندار و خرافات یه عقل را به داک، یونانی

و  مـی اسـال  يهـا شـه یاند انیب ناسازوار مکیرالتقاط و ت«را به عنوان می ز فلسفۀ اسالین يخسرو باقر
در دورة اسـالم  «ه ک يمطهر یشهید مرتضن جملۀ یف کرده است و از ایتوص» گرید يهاشهیاند يمحتوا

۱۰        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

و  کاسـت، بـا سـب    یونـان یشـتر  یه بکـ ، نیرالدیخواجه نصو  ابن رشدو  یبوعلو  یفارابامثال  کز سبین
ۀ اطهـار  کالبالغه و قرآن و نهجه سرشار از الهامات ک، نیصدرالمتألهروش  لمات ائمـ    اسـت، متفـاوت
صـحه گذاشـته    مـی ن نقطه ضعف فلسفۀ اسـال یز بر این مطهريه شهید کن طور برداشت نموده یا» است

هـا در فلسـفۀ اسـالمی را التقـاطی     تمـامی نحلـه   خسرو بـاقري در واقع،  .)28 ، ص1389است (باقري، 
  تصریح دارد.» حمکت متعالیه«بودن  پندارد و از جمله، به التقاطیمی

ـ     یهرچند فلسفه نخست از : یفلسفۀ اسالم میت اسالیب. هو در  یونـان وارد جهـان اسـالم شـد، ول
ت مواجهۀ فلسفۀ اسـالمی  یفکیبر  يامل داشته است. مرورکح و توسعه و تیطول زمان، همواره رو به تنق

نشـانگر توسـعۀ فلسـفۀ یونـانی در عـالم اسـالمی        یوبخه از فلسفۀ یونانی وارد شد، بهک یبا انواع مسائل
ر او، فالسفۀ مسلمان بـا مسـائلی کـه    یرده است. به تعبکن یین مطلب را تبیا یخوببه مطهرياست. شهید 

  :)26 ، ص5، ج 1389، مطهرياز فلسفۀ یونانی وارد عالم اسالمی شده بود، چهار نوع مواجهه داشتند (
  صورت اولی که ترجمه شده بود، باقی مانده است. . مسائلی که تقریباً به همان1
  اند.را تکمیل نموده آنها. مسائلی که فالسفۀ اسالمی 2
ـ  3 کلـی تغییـر کـرده و    ه. مسائلی که اگرچه نام و عنوان آن همان است که در قدیم بوده، اما محتـوا ب

  چیز دیگري شده است.
هاي قبـل، بـه هـیچ شـکل     قه است و در دورهسابکه حتی نام و عنوانش تازه و بی ياری. مسائل بس4

مطرح نبوده و منحصراً در جهان اسالم مطرح گشته است. مسائلی مانند اصـالت وجـود، وجـود ذهنـی،     
احکام عدم، امتناع اعادة معـدوم و همچنـین مسـئلۀ منـاط احتیـاج شـیء بـه علـت، اعتبـارات ماهیـت،           

وحدت و کثرت، حرکت جوهري، تجـرّد نفـوس    معقوالت ثانی فلسفی، برخی اقسام تقدم، برخی اقسام
حیوان، تجرّد برزخی نفوس انسان عالوه بر تجرّد عقلی، وحدت در کثرت قواي نفس، بازگشت ارتبـاط  
معلول به علت به اضافۀ اشراقی، معاد جسمانی برزخی، بعد رابع بودن زمان، علـم بسـیط اجمـالی بـاري     

ه بـه  کر است؛ چنانین نوع اخیاز امی سئله در فلسفۀ اساله صدها مکها و بلدر عین کشف تفصیلی، و ده
، بیش از دویست مسئلۀ فلسفی به وسیلۀ فالسفۀ اسـالمی متقـدم،   طباطبایین یر عالمه سیدمحمدحسیتعب

و بیش از ششصد مسئله به وسیلۀ مالصدرا و پیروانش مطرح شده است ... کـه البتـه حـاکی از وسـعت     
بـر   یاجمـال  ين، مـرور یبنـابرا  .)74، ص 1387فلسفۀ اسالمی اسـت (نصـر،    يهادامنۀ قابل توجه رشته

، یهاي گوناگون فلسـفۀ اسـالم  ها و مکتبو مطالعه روند پیدایش و توسعۀ مشربمی خ فلسفۀ اسالیتار
  تگر تحول و تکامل فکر فلسفی در عالم اسالمی است.یروا یبه روشن
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   ۱۱ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

ه روز بـه روز وجـه   کبوده  يبه نحومی در عالم اسال امل فلسفهکن سیر تحول و تیه اکقابل توجه آن
تري از تفکـر دسـت یافتـه و    قدر فلسفۀ اسالمی به مراحل عالیتر شده است؛ هراسالمی بودن آن پررنگ

تـري  تـر و نزدیـک  تدریج، نسبت وثیـق هاي نرفته نهاده است، بههاي ناگشوده را گشوده و پاي در راهگره
  سد:ینومین باره یدر ا خسروپناهلم اسالمی برقرار شده است. میان فلسفه و دین در عا

، مفهوم تشکیکی و داراي مراتب و شدت و ضعف است؛ یعنی گرایش فلسـفی در  »فلسفۀ اسالمی«عنوان 
آورد و گرایش دیگر در مقاطع تاریخی معینی پیونـد  مقطع تاریخی خاصی، پیوند ضعیفی با اسالم پدید می

یابد. مسلّماً فلسفۀ صدرایی در مقایسه با فلسفۀ سینوي، پیوند استوارتري بـا اسـالم   میتري با اسالم محکم
ـته نیـز معنـادار     دارد و وصف اسالمیت را شدیدتر شامل می شود و این حرکت اشتدادي در فلسـفۀ بایس

  .)109، ص 1383است (خسروپناه، 
دو امر زمینـۀ هـرج و مـرج فرهنگـی در     پراکنده، در بو هاي گوناگون ورود فلسفۀ یونان از طریق ترجمه

  نویسد:  عالم اسالمی شد. وي می
ریاضیات، طب و فلسفه از زمان بنی امیه شروع شد، و در زمان عباسیان، صـدها کتـاب از زبـان     ۀترجم

ـتقل تبـدیل شـد.      یونانی، رومی، هندي، فارسی و سریانی به عربی ترجمه گشت و سپس به نظریـات مس
انـد  اي نبوت را انکار نمودهها خشم علما را برانگیخت؛ زیرا عدهها و طبیعیها و دهرييویژه حملۀ مانوبه

  .)283- 254، ص 1389را پراکنده ساختند (خسروپناه،  آنهاو لذا، فقها و متکلّمین 
وارد ایـن عرصـۀ درهـم ریختـه      ابن سیناو  فارابیو  کندياندك زمانی نگذشته بود که بزرگانی چون اما 

و مطالب پراکنده و نامنسجم تازه وارد را با درد دین و قدرت تفکر ابداعی و در پرتو وحی قرآنـی   شدند
شــک، شــکوه و صــالبت امــروزینش را مرهــون مــدیریت کردنــد و بنــاي نظــامی را ریختنــد کــه بــی 

دیـن  بودند که با برقرار ساختن رابطۀ عمیق میان فلسفه و  آنهاست. آنهاهاي خالصانۀ دیروزین مجاهدت
رفت تا شـاید بـه تهدیـدي بـراي جهـان اسـالم تبـدیل شـود، بـه          در اساس فلسفۀ اسالمی، آنچه را می

  سد:ینومین دوران یم ایدر ترس يزدیمصباح  یمحمدتقهایی مغتنم تبدیل نمودند. استاد فرصت
والبرکـات بغـدادي و   اندیشمندانی چون غزالی و اب بین نقّاديبار دیگر، این نظام فلسفی (مشّائی) زیر ذره

 آنهاگیري از آثار حکماي ایران باستان و تطبیق فخر رازي قرار گرفت، و از سوي دیگر، سهروردي با بهره
  ریزي کرد.پی» مکتب اشراقی«با افکار افالطون و رواقیان و نوافالطونیان، مکتب جدیدي را به نام 

ـیرالدین  قرن طوسـی و محقـق دوانـی و سیدصـدرالدین     ها گذشت و فیلسوفان بزرگی مانند خواجه نص
هاي تابناك خود، بر غناي فلسفۀ اسالمی افزودند تـا نوبـت بـه    اندیشهی و میرداماد با یدشتکی و شیخ بها

صدرالدین شیرازي رسید که با نبوغ و ابتکار خود، نظام فلسفی جدیدي را ارائـه داد کـه در آن، عناصـر    
 يی و مکاشفات عرفانی با هم ترکیب شده بود و افکار ژرف و آراهاي مشّائی و اشراقهماهنگی از فلسفه

  .)31و  30، ص 1383 نامید (مصباح یزدي،» حکمت متعالیه«افزوده شده بود و آن را  آنهاقیمتی نیز بر ذي

۱۲        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

تـر شـدن   که مالحظه شد، این سیر رو به رشد فلسفۀ اسالمی است که در آن، هر روز شاهد نزدیکچنان
رسیم که می صدرالمتألّهین شیرازيبا یکدیگر هستیم تا در نهایت این سلسله، به » اسالم«و » فلسفه«عناصر 

قرآن و برهان و عرفان «، زاده آملیحسن حسنبه تعبیر دقیق استاد ، و بر اوج قلّۀ معرفت و دانایی و ایمان
مکتـب  « طباطبـایی  نیبه تعبیر عالمـه سیدمحمدحسـ   و )1370زاد آملی، حسنر.ك: » (را به هم آمیخت

هـایی  صدرالمتألّهین به واسطۀ نزدیک کردن این سه مسلک (وحی و عقل و شهود) به همدیگر، موفقیت
  .)70 ، ص1370،طباطبایی» (محروم بوده آنهایافته که فلسفه در تاریخ چند هزار سالۀ خود، از 

، که مکاتـب فلسـفۀ   اق الهیجیمالعبدالرزگانۀ بندي سهدر این باره، با ذکر تقسیم جوادي آملیاستاد 
به عنوان محـل  » حکمت متعالیه«داند، از جهان اسالم را شامل مشرب مشّائیون و رواقیون و اشراقیون می

  سد:ینوتالقی تمامی این مشارب و نقطۀ اوج فلسفه اسالمی یاد کرده، می
کنـد و  جـو مـی  وسـت کمال خود را در جمع میان عرفان، برهان و قرآن و وحـی ج » حکمت متعالیه«اما 
طلبد و در مقام سنجش درونـی، اصـالت را از آن قـرآن    یک را در عین لزوم و استقالل، با دیگري میهر
کند... حکمت متعالیـه، هـم اهـل شـهود را     ناپذیر مشاهده میداند و آن دو را در محور وحی، انفکاكمی

ـیم،   رساند. بنابرکند و هم اهل بحث را به علم یقین میسیراب می این، تنها حکمتی که هم براي خـود حک
اسـت  » حکمـت متعالیـه  «هم براي دیگران و هم براي اهل شهود و هم براي اهل نظر کافی است، همانـا  

  .)26، ص 1387(جوادي آملی، 
ن لـم   «کـرد:  گونه تعبیر مینیه اکقدر به هم نزدیک شده بود ، نسبت فلسفه و دین آنمالصدرادر نگاه  مـ

؛ کسـی کـه دیـنش دیـن پیـامبران نباشـد، از حکمـت        ینَ االَنبیاء فلیس منَ الحکمۀِ فی شیءیکن دینُه د
صـحه   مـی بودن فلسفۀ اسـال  یبر اسالم ینین جمالت سنگیگر، با چنید يا در جای. »اي نبرده استبهره
ۀِ یـ نیقیمۀً للمعـارف ال امهـا مصـاد  کونَ احکضاء اَن تیۀ البیعۀ الحقۀ االلهیشا الشرحا«سد: ینومیگذارد و می

عت حـق  یام شـر که احکن مباد ی؛ چنتابِ و السنۀِکر مطابقۀ للینُها غیونَ قوانکۀِ و تباً للفلسفۀِ اَن تیالضرور
تاب و سـنّت  کنش با یه قوانک يادر تعارض باشد، و مرگ بر فلسفه يضرور ینیقیروشن با معارف  یاله

  .)4، ج 1990(شیرازي، » مطابقت نداشته باشد
دهد. امروزه نیز ه همچنان در طول تاریخ به حرکت خود ادامه میکهمین چشمۀ زالل و جاري است 

 یشـهید مرتضـ  ، الدین آشـتیانی سیدجاللگرفته تا  طباطبایین یعالمه سیدمحمدحسحکماي اسالمی از 
، آملـی زاده عالمـه حسـن حسـن   ، محمدتقی مصـباح یـزدي  ، استاد یاهللا عبداهللا جوادي آملآیت، مطهري

گران همگی در زمرة متدینان و پاکان و یو د يدحسن مصطفویس، یاحمد بهشت، يرازین شیالد یرضدیس
اندیشۀ حکمی بود که انقالب اسالمی را، که ز بر مبناي آن ین ان زمانۀ خویشند. حضرت امام راحلیپارسا
  .)539، ص 1379، فوکوبود، بنیان نهاد (» روحروح یک جهان بی«راستی، به فوکور یبه تعب
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   ۱۳ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

و  یفـاراب امثـال   کز سـب یـ در دورة اسـالم ن «ه کـ ان یـ ن بیبا ا يمطهر یشهید مرتضن، عبارات یبنابرا
ه کـ ، نیصـدرالمتألّه و روش  کاسـت، بـا سـب    یونـان یشتر یه بک، نیرالدیخواجه نصو  ابن رشدو  یبوعل

ن نقطـۀ  یبر ا يشاهد» وت استاست، متفا لمات ائمۀ اطهارکسرشار از الهامات قرآن و نهج البالغه و 
آن را  يخسـرو بـاقر  ه کـ گونـه  است، نـه آن میبودن فلسفۀ اسال یق و توسعه اسالمیقوت و ناظر به تعم

و صـحه گذاشـتن شـهید     میگر در فلسفۀ اسالید يهاشهیاند بودن و یشاهد مثال التقاط ناسازوار اسالم
  .)28، ص 1389(باقري،  داندمی مین نقطۀ ضعف فلسفۀ اسالیبر ا يمطهر

ه کـ است  ي، بحث مفصل و ذوابعادیفلسفۀ اسالممی ت اسالیه بحث از هوکر است کالبته الزم به ذ
 گنجد.نمی كاندن مجال یبحث مبسوط آن در ا

    يا سلبي يقيرد تلفيكرو ي. ابهام مفهوم۲

از آن » ون روش و سـاختار استفاده از فلسفه همچـ «ه با عنوان کرد منتخب خود، یکف رویدر توص يباقر
 مـی از فلسفۀ اسال ییشمرد و در مقابل، استفادة محتوامیاز فلسفه را مجاز  یرده است، استفادة روشکاد ی

  سد:  ینومیاز فلسفه  یکند. او دربارة استفادة روشمیرا رد 
مورد استفادة  يهاو روش ه از ابزارهاکد و الزم است ین امر، مفی، ایت اسالمیم و تربین فلسفۀ تعلیدر تدو

طور مثال، در عرصـۀ عـام   م. بهیینما يریگبهره ینین دیدن به مضامیم و ساختار بخشیلسوفان جهت تنظیف
ـ  ي)، چون ابزاریکا سمبلی يفلسفه، منطق (صور ـ  يلسـوفان بـرا  یه فک ـ ح حریم صـح یتنظ شـه  یاند تک

توان از میز یت نیم و تربیۀ خاص فلسفۀ تعلرد. در عرصید مورد استفاده قرار بگیاند، بانموده يبندصورت
ـ یشنهاد شده، در تنظیت پیم و تربین فلسفۀ تعلیا تدویل یتحل يه براک ییساختارها ـ م و تربیم فلسفۀ تعل ت ی

  .)28، ص 1389ق حاضر انجام شده است (باقري، یدر تحق يورن بهرهیاز ا يااستفاده نمود. نمونهمی اسال
می اند، ابهام مفهوینمامیه خود را ک ين نقدیتررد حاضر، عمدهیکرو یابیو ارز یسرسد در بررمیبه نظر 

ا یـ سـت؟ آ یلمه چکق یدق يبه معنا» استفاده از فلسفه همچون روش و ساختار«، منظور از یراستاست. به
ن یچن است؟ اگر یاعم آن و ناظر به استفاده از روش عقل يدر معنا» یروش فلسف يریارگکبه«مقصود از 

ر حاج التـوم،  یبشو  ورکاحمد مد یعلهمچون  يو افراد یرد سلبیکداران رود گفت: بیشتر طرفیباشد با
 ن قول هستند.یر نموده)، متفق بر همکذ یرد سلبیکرا در شمار مدافعان رو آنهاز ین يخسرو باقره ک(

ود بـا عنـوان   ، در مقالـۀ خـ  یمـت اسـالم  کرش حیپـذ  یو حتـ  ید روش عقلییبا تأ ر حاج التومیبش
رده کـ باز » یمت اسالمکح«را تحت عنوان  یمبحث» اسالم یتیۀ تربیت در نظریم و تربیگاه فلسفۀ تعلیجا«

ان یـ ار منطبق است. او در بیموجود بسمی ه با فلسفۀ اسالکپردازد میاز آن  یف و مختصاتیو به ارائۀ تعر
  سد:ینومیم مسلمان کیح يهایژگیو

۱۴        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

ق یا از طری ]اشییمت و داناکن حیا[بوده،  یه و اساس ثابتیپا يه داراکاست » یمکیح«لسوف مسلمان یف
ـ ده است، و یرم به آن رسکامبر ایپ ]یعنی، يامبر ظاهریپ[ه به واسطۀ کاست  یشناخت و معرفت ـ ا از طری ق ی

عقـل او در   يهاافتهیه البته کافته است، یعقل به آن دست  ]یعنی، یامبر باطنیپ[ه به واسطۀ کاست  یمعرفت
لسوف یم به فکیه خداوند حک یمتکندارد. ح یند تعارضکمیافت یدر یق وحیه از طرکثر موارد، با آنچه کا

  .)201، ص 1380التوم،  رد (حاجیگمی ين معرفت جایند در قالب و چهارچوب همکمیمسلمان عطا 
  است: رفتهیرا پذ ـ ن معنایبه ا ـمی مضاف اسال يهافلسفه یحت حاج التوم

مـت خـود   کد از حیل است و او به ناچار باکلسوف مشیف يعلوم برا يهابه تمام رشته یه آگاهکاز آنجا 
جـه، علـوم و   یباشـد. در نت  ید تخصصیز باینه و قلمرو خود فلسفه نیدر زم یبهره ببرد، پس او حت آنهادر 

ـ  ف«، »فلسفۀ زبـان «، »فلسفۀ علوم«، »خیفلسفۀ تار«با نام  یمعارف مختلف ـ م و تربیلسـفۀ تعل ـ و... پد» تی د ی
  .)201، ص 1380(حاج التوم، » دیآمی

  سد:ینومی میخ اسالیدربارة فلسفۀ تار یدر ادامه، به عنوان مثال
 يگـر ی، و دیخیامل حوادث تارکشناخت  یکیشود: می یخ در دو بعد متجلیلسوف تاریمت فکح

ن و یـی و تب كمت در قدرت بـر فهـم و در  کن حیرده است، و اکه خداوند به او عطا ک یمتکدر ح
ـ یها و نهیها و نظردگاهیردن دکل یمکت سـالم و در ارتبـاط    یز در قدرت بر استدالل و داشتن منطق

شـود  می ی، متجلیخیتار يها و پندهاافتن به عبرتیدست  يبرا یخین حوادث تاریردن بکبرقرار 
  .)203، 202، 189، ص 1380التوم،  (حاج

نبـوده و   يدیـ ، طـرح جد ینـ یدر استفاده از منـابع د  یه استفاده از روش عقلکشود میمالحظه ن، یبنابرا
دارند، بـر آن   یموضع سلب یفلسفه اسالم يه نسبت به استفاده از محتواکن حوزه، ینظران ابیشتر صاحب
تـب  کم یتا اهـال  لّمان گرفتهکه از اشاعره و متکاست  یرد سلبیکدر رو يبندن دستهیشۀ ایمتّفقند. البته ر

کننـد، و  مـی  یز فلسـفه را نفـ  یـ و ن ینـان روش عقلـ  یاز ا یدارند. برخمی نسبت به فلسفۀ اسال» کیکتف«
ه در کـ ـ  هـا  یمـ کینـد. از جملـه ح  ینمامی یت هستند، اما فلسفه را نفیگر قایل به عقل و عقالنید یبرخ

انـد،  پرداختهمی چند به رد فلسفۀ اسالهر ـ قرار دارند یرد سلبیکز در زمرة روین يخسرو باقر يبنددسته
از جملـه، در اثـر خـود بـا     مـی  کیهستند. محمدرضا ح یامالً طرفدار استفاده از عقل و روش عقلک یول

  .)1383حکیمی، ر.ك: ن مهم پرداخته است (یعنوان مقام عقل بد
در  یروش عقلـ  يریارگکـ به ینعیاعم آن،  يرا به معنا» استفاده از فلسفه همچون روش«ن، اگر یبنابرا
رد یکـ ل همـان رو یـ ز ذیـ ن یقیرد تلفیکم، رویریدر نظر بگ يو شهود ی، تجربینقل يهاگر روشیمقابل د

  رود.به شمار نمی ییرد مجزایکف است و اساساً رویقابل تعر یسلب

  . التزام به روش و ساختار و وانهادن محتوا۳

از  يتر و محـدودتر خاص ي) قایل به معنايباقرو  یالنیکرد (همچون یکن روینظران مدافع ااگر صاحب
  د.یآمیش یپ يگریدانند، چالش دمی یو منطق یفلسفه به مثابه روش باشند و آن را اخص از روش عقل
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   ۱۵ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

ـ یملتزم شد و از نتـا  یلکهب یتوان به روش خاصمیا یآ سـر بـاز زد؟ در واقـع، فالسـفۀ      یلـ کهج آن ب
 یجیانـد و بـه نتـا   دهیشـ یاند هاو انسان و معرفت و ارزش ی، در هستیش فلسفرو يریارگکبا بهمی اسال
ز سـاختار  یـ شـان و ن یسو، و قبـول روش ا  یکها از افتهین یامل همۀ اکو رد  یبر نف یلیاند. چه دلدهیرس

تـوان بـه روش امـر    مـی ا یـ اعم آن، آ يدر معنا يورزدر عقل یگر سو، وجود دارد؟ حتیشان از دیمعرفت
  جه برائت جست؟یرد و از نتک

وم کـ و مجبـور و مح  يورزر از عقـل یاش، ناگزینیوکسو، بنا به ساحت ت یکه انسان از کاشاره شد 
نهـا را  یتـوان ا مـی امر شده است. چگونـه   يورزع، به عقلیگر سو، بنا به ساحت تشریبه آن است، و از د

ه همـواره ذهـن   کـ در ابعاد گوناگون آن) را، وجود مطلق ( ییدر امر مهم شناسا يورزعقل یرفت، ولیپذ
انـد، آن را  ردهکن همه به تعقّل امر یه اک یاتیات و روایا آیبشر را به خود مشغول داشته است، برنتافت؟ آ

  اند؟نموده ینیر در منابع دکتنها محدود به تف
م و یو فلسـفۀ تعلـ   فلسفه یروش يهاجنبه«ه کن صورت یبه ا يباقررسد استدالل مین، به نظر یبنابرا

ن یـ ا کمـ که بـه  کـ  ییها و محتواهاافتهیبرخوردارند تا  يترشتر و مطمئنیت بیت و عقالنینیت، از عیترب
» انـد دهیـ ت مطـرح گرد یـ م و تربیا تعلـ یـ فلسفۀ محض  يهااند و به صورت نظامها به دست آمدهروش

  سد:ینومی بارهن یز در این یالنکیامالً قابل مناقشه و نقد است. ک) 30 ص ،1389کیالنی، (
م و باورهـا فـرق نهـاده    یاز مفاه يار، با فلسفه به عنوان مجموعهکان فلسفه به مثابۀ روش تفیالزم است م
دایم دربـارة   يوگوگفت یعنیو بحث، ر علمی کر، بر مراحل تفکه فلسفه چونان روش تفکح آنیشود. توض
ـ ن است یو زم آنهانش آسمیر در آفرکمجموعۀ تفریه زکاست  يان مقولهیند. اکمید کیتأ یعناصر هست ه ک

بـه   آنهار و تأمل که تفکداند میداران در علم شهیر يهایژگیند و آن را از وکمیق یم به آن تشویرکقرآن 
امـا فلسـفه چونـان     .»ییه توکا ک. پايادهیافرینها را به گزاف نیپروردگارا، ا«ند: یگومیه کرسد می ییجا

 یدگار و انسان و هستیم دربارة آفریاز مفاه يام و باورها، دربردارندة مجموعهیاز مفاه ياو مجموعه نظام
ـتباهات و لغـزش   ین مفاهیو سرانجام است. ا یو زندگ  يهـا م در معرض خطا و صواب قرار دارنـد و اش

  .)110 ، صهمانرد (یگمیصورت  آنهادر  یفراوان

د یـ ف و تمجیـ نموده و به تعر یر در وجود را ارزشمند و معتبر تلقّکتف یالنکیه ک، چگونه است یراستبه
م و باورها دربـارة وجـود اسـت،    یاز مفاه يار او، مجموعهیه به تعبکر را، کن تفیجۀ اینت یپرداخته، ولآن 

داده اسـت.  ، بـه رد آن فتـوا   یقبلـ  يداورشیجه، با پینت يدر محتوا یچ بررسیارزش دانسته و بدون هیب
ن یـ بـا د  یامالً در هماهنگکه کمنتج شود  یبه نظام معرفت یدر وجود و در هست يورزن عقلیجۀ ایر نتاگ

  ت هست؟ین قاطعیآن به ا یبر نف یلیپس چه دل ،است

۱۶        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

  ميمي از منابع اسالت اساليم و تربيواسطة فلسفة تعل. امكان اخذ بي۴

 مـی ت اسالیم و تربیبه فلسفۀ تعل ياچ واسطهین هتوان بدون قرار دادمیا یه آکگر آنیپرسش قابل تأمل د
  افت؟یم دست یرکبرگرفته از قرآن 

  رد:یپذمین مهم را یز این يباقر
به مـا   يل ساختارمندکرا به ش آنهااست، اما  یتین مختلف تربیمضام يه حاوکن حال یدر ع یمتون اسالم
. در عرصۀ خـاص فلسـفۀ   یتیند، نه متون ترباینین متون در درجه نخست، متون دیرا اینند؛ زکعرضه نمی

ـنهاد شـده، در   یت پیم و تربین فلسفۀ تعلیا تدویل یتحل يه براک ییتوان از ساختارهامیت، یم و تربیتعل ش
  .)29 ، ص1389، يرد (باقرکم آن استفاده یتنظ

و  یشناســو ارزش یشناســو انســان یشناســیه نخســت الزم اســت هســتکــرد یپــذمــیشــان یاگــر ا
بـا   ینـ ین و منـابع د یاز د ـث ساختار است یشان، استفاده از فلسفه از حیر ایه به تعبکـ را   یشناسرفتمع

را مـی  ت اسـال یـ م و تربیآن فلسـفۀ تعلـ   ياستخراج نمود تا بتوان در مرحلۀ بعد، بـر مبنـا   یروش فلسف
و جاهـدة علمـی   هـا م سـال  یه طـ کـ اند؟ جـز آن ردهکن قرون چه یرد، پس فالسفۀ مسلمان در اکن یتدو
انـد  از آن را گشـوده  ياریاند و ابعاد بسردهکم غامض تأمل و تعمق ین مفاهیجانبه در اق و همهیعم ينظر

ه قـرآن و  کـ جا برسند اند بدان، توانستهیاملکر تیس یکج، در یاند و به تدرردهکرا حل  يو مسائل دشوار
نظـام اسـتوار    یـک قـت واحـد، بـا هـم در     یبه حق ینثر در رهنموکمت يهاعرفان و برهان را به عنوان راه

ب و یر پرفـراز و نشـ  ین سیچه را در اه هرکسته است یسته و بایا شایوند بزنند؟ حال آیپ یو فلسف يرکف
م و از صـفر شـروع نمـوده، در وجـود و انسـان و      ینار بگذارکامل به دست آمده، کالبته رو به صعود و ت

  م؟یبپرداز میت اسالیم و تربیۀ فلسفۀ تعلین نظریآن، به تدو يبنام و بر میشیندیها بمعرفت و ارزش

  »يت اسالميم و تربيفلسفه تعل«ة ين نظريدر تدومي فلسفة اسال يهانيگزيجا ي. بررس۵

ه کـ م؛ چـرا یمصـون بـدان   ییرا از هر خطـا می ه فالسفۀ اسالکم یستیگزاف ن ين ادعایبر ا يچ رویما به ه
بـه  مـی  فلسفۀ اسـال  یه به نفک یسانک یقت دارد. ولیچند راه به حقست، هریطا ناساساً عقل مصون از خ

ه کـ انـد  یافتـه  ینیگزیا روش جـا یپردازند، آمیاز اشتباهات  ییهاافتن مصداقیا یان خطا در آن کل امیدل
ۀ یـ ن نظریرا در تـدو مـی  ه اگـر فلسـفۀ اسـال   کد مالحظه شود ین خطاها باشد؟ در واقع بایمصون از هم

ن در یگزیتـوان بـه عنـوان جـا    میرا  یلیم پس چه شقوق بدیمبنا قرار ندهمی ت اسالیم و تربیفلسفۀ تعل
ن یان تـدو کـ ام يبـاقر رد همچـون  یکـ ن رویمدافعان ا یبرخ ـه اشاره شد  کچنانـ نظر گرفت؟ در واقع  

قـرار دادن   یکنند و در پـ می را رد ینیواسطه از منابع دیم و بیطور مستقبهمی ت اسالیم و تربیفلسفۀ تعل
  .)29، ص 1389ل به مطلوب هستند (باقري،یدر نمی بجز فلسفۀ اسال ياواسطه
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   ۱۷ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

ا بـا شـاهد   یـ ان وقوع خطا در آن کرا به علت اممی ه اگر فلسفۀ اسالکن است یحال بحث در ا
 یلـ کهبـ  بین آسـ یه از اکدام واسطه است کم، پس ییق خطا حذف نمایمصاد یمثال گرفتن از برخ

ر قـرآن و فهـم   یا تفسـ یـ ب مصـونند؟ آ ین آسیاز ا یلکهب یالت قرآنیوأر و تیا تفسیمصون باشد؟ آ
ه کـ نین همه اختالف نظر و تشتت آرا در آن اسـت، مصـون از خطاسـت؟  مگـر نـه ا     یه اک یثیحد

ان گـر و فهـم عالمـ   یازمند آن همه علوم گوناگون دیز نیات نیره و روایم و سنت و سیرکفهمِ قرآن 
ث یالحـد ث، علم رجـال و مصـطلحات  یهاست؟ براي مثال، در فهم حدمسلمان محقق در آن رشته

ار محقـق، علـوم   کـ و نـوع   ثیالحـد ۀیدراتر، ث و از همه مهمیخ حدیو تار یثیحد یو مسندشناس
خــود را در همــان  ویــژهن امــر، بــهیــه اکــرد یــگمــیواســطه قــرار  یاو بــه نــوع كث و دریحــد
ا یـ دهـد. آ مـی شـتر نشـان   یاسـت، ب  یثیت محقق علـوم حـد  یت فعالیه در واقع، غاک، ثیالحدۀیدرا
 يهـا و در اسـتخراج داللـت   ين محقـق وجـود نـدارد؟ در گـام بعـد     یـ در استنباط ا ییان خطاکام

  ان خطا وجود ندارد؟کا امی، آیتیترب
ران بـزرگ ن  یتأل آنهاان یه در مک، یر موجود قرآنیاگر از تفاس یحت ود دارد، اسـتفاده  ز وجـ یـ فات مفسـ

ـ یـ ز بـه طر یه در آن نکم یام را مبنا قرار دادهیرکخود از قرآن  یر شخصیم، پس در واقع، تفسینکن ، یق اول
ران متـأخّر قـرآن    یتـر ه بزرگکن است یا جز ایم آیدة انصاف بنگریخطا راه دارد. هرچند اگر به د ن مفسـ

  اند؟متأخّر بوده میسفۀ اسال) همان فالیآمل يجوادو  طباطباییعالمه م (از جمله یرک

  ت آنيت و هويو رد موجود يعلم و جواز نف يكدر  يي. وجود خطاها۶

ن موضـوعات و  یـ گردنـد. مسـلماً ا  مـی ز یفشان از یکـدیگر متمـا  یث موضوعات و تعاریعلوم از ح
علـم   یک در ییافتن خطاهایا ین حال، آیبخشند. با اف در مقام اثبات، به وجود علم اعتبار مییتعار

ه در علـوم  کـ  ییو رد اصل آن علم گردد؟ مگر بـا خطاهـا   یتواند مجوز نفمیآن،  یو در مقام ثبوت
ل کـ شود میافت یدر مقام ثبوت  یز علوم تجربی) و نیثیو علوم حد ی(از جمله علوم قرآن یاسالم

  رود؟میر سؤال یت آن علوم زیت و هویموجود
، طباطبـایی ؛ 27 ، ص1990(شـیرازي،  » بما هو موجـود اسـت   موضوع فلسفه، همان مطالعۀ موجود«
ا بـا  یـ رد. حـال آ یـ مبنا قرار بگمی ت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیتواند در تدومیه مسلماً ک .)5 ، ص1431

 ياریآن داد؟ متأسـفانه بسـ   یبـه رد و نفـ   يتوان رأمیمی، شاهد گرفتن چند خطا در معارف فلسفۀ اسال
مـی  فلسفۀ اسال ین اصل مهم و مبرهن، به نفیامل به اک یتوجهیبا ب») کیکتف«تب کم (از جمله اصحاب

  اند.ار آن فتوا دادهکپرداخته و به ان

۱۸        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

  ؟يتيا فلسفة تربي يتيالم تربك. ۷
ه مالحظـه  کـ آن اسـت   ،مـی ت اسـال یـ م و تربیردن مفهوم فلسفۀ تعلکدر روشن  رگیمسئلۀ قابل توجه د

و » یتـ یفقـه ترب «، »یتیالم تربک«همچون  يگرین عنوان، مباحث دیا يریارگکبهدر  یشود مقصود برخمی
ث، ی، علـوم حـد  یهمچون علوم قرآن ـخاص آن  يدر معنا ـ یچند از علوم اسالمن جمله است. هریاز ا

» مـی ت اسـال یـ م و تربیفلسفۀ تعل«ۀ ین نظریاري در تدویبس يهاتوان بهرهمیمی الم اسالکو می فقه اسال
ز علـوم بـه   یاسـت. تمـا  مـی  ت اسـال یـ م و تربینجا بحث از فلسفۀ تعلـ یه اکرد کد فراموش ینبا یبرد، ول

م یتـوان نمـی «، يزدیـ مصـباح  ر اسـتاد  یـ اند. بـه تعب ه قرارداد شدهکاست  یها و غایاتموضوعات و روش
ه کـ م ییم و بگـو یریذما (ما و مخاطب) بپـ  يه هر دوکنیم، مگر اینکم فلسفه است و از نقل استفاده ییبگو

ا یـ باشـد   یسلسله معلومات، خواه آن معلومات عقل یک: بحث از اصول موضوعۀ یعنی "فلسفۀ مضاف"
ن یـ )، ایاسـ یگر (و البتـه در بحـث از فلسـفۀ س   ید يشان در جایا .)24، ص 1385(مصباح یزدي، » ینقل

  ند:کمیز خاطرنشان یته را نکن
ـ ند اگرچه از راه غکمیرا اثبات  يگرید علم يه مبادکم فلسفه آن است ییاگر بگو گـر  یر عقـل، د ی

است... یعلم س ي: مبادیعنیم فلسفه ییماند. اگر بگونمی یباق یاسیالم سکو  یاسیس ۀن فلسفیب یفرق
را هـم مطـرح    یاسیالم سکاست، ینار فلسفۀ سکه در کم یشود، ناچارمیه فقط از راه عقل اثبات ک
  .)25 ، ص1385م (مصباح یزدي، ینک

ـ بایـد نظر  يباقرو  یالنکیۀ ین منظر، نظریرسد از امین، به نظر یبنابرا م و یو در حـوزة تعلـ   یتـ یترب یاتی
  .یت اسالمیم و تربیف شوند و نه در حوزة فلسفۀ تعلیتعرمی ت اسالیترب

  ي. مطالبة قانون اساس۸

 یجـاب یرد ایکـ و رد رورد یکـ ن رویـ لـش در اتخـاذ ا  یگـر از دال ید یکـی به  يخسرو باقرگر، ید يدر جا
  ند:کمیگونه اشاره نیا

رد پژوهش حاضر، فلسفه را همچـون سـاختار و روش   یکه موجب شده است روک یگر از عواملید یکی
م و یفلسفه تعل یم خطوط اصلیترس یق حاضر در پیه تحقکن است یند، ایبرگزمی متون اسال یبررس يبرا
ـ ران در اصل، متعهـد بـه د  یا میاسال يو جمهور ران است،یا میاسال يجمهور يبرا یتیترب ن اسـالم و  ی

  .)32، ص 1389، ي(باقر یاسالم يهااز فلسفه یخاص یآن است و نه نظام فلسف متون رسمی
د یـ ن بحـث مف یـ در ا يدر باال بردن دقت نظر طباطبایین یعالمه سیدمحمدحسرسد استدالل میبه نظر 

  سد:ینومیباشد. ایشان 
ضمیمه شود تـا معـارف مطلـوب را افـاده کننـد، غیـر از        آنهااب و سنّت از اینکه چیزي به نیازي کتبی
اي صورت گرفتـه و مستشـکل در   نیازي فرد متمسک به کتاب و سنّت است، و در این اشکال، مغالطهبی

فطـرت  اینجا مانند انسان ناآگاهی است که از تعلّم علوم استنکاف بورزد، بدین بهانه کـه همـۀ علـوم در    
  .)283 - 254، ص 5، ج 1348 ،طباطباییانسانی به ودیعت نهاده شده است (
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   ۱۹ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

» مـی ت اسـال یـ م و تربیفلسـفۀ تعلـ  «ۀ یـ ن نظریدر تـدو میبحث از مبنا داشتن فلسفۀ اسال یدر واقع، وقت
ـ ین میت اسالیم و تربیجز تحقق نظام تعل يزیمان چییم مقصود و مطلوب نهاینکمی معتقـدیم   یست. ول

 يو نظـر ه حاصل صدها سال مجاهدت علمـی  کمی، فلسفۀ اسال یو مذهب ینۀ ملّیه مبنا قرار دادن گنجک
شـود، مـا را بـا دقـت و     ل مـی یـ مکح و تیه هر روز نقد و تنقکان ماست، ین پارسایشمندتریاند از ياعده

مـا از   یسـازد تـا مبنـا قـرار دادن برداشـت شخصـ      مـی بـه سـمت مطلوبمـان رهنمـون      يشتریصحت ب
  .یاسالم یشناسو معرفت یشناسو ارزش یشناسو انسان یشناسوجود

  ه و نقديمت متعالك. ح۹

جا ذکـر  نیق تا بدین تحقیه در اک ییعالوه بر نقدها ـ را يگرید يز نقدهاینظران ناز صاحب یبرخ
آن وارد  يمبنـا بر می ت اسالیم و تربیز فلسفۀ تعلیو نمی ن منظر نسبت به فلسفۀ اسالیاز هم ـشد  

تـب  کم يرینقدناپـذ «و در آنچـه آن را  مـی  در انتقاد به فلسفۀ اسـال  يخسرو باقراند؛ از جمله ردهک
  سد:ینومیدانسته است، » ییصدرا

ن یبا مضـام  يو یچند هماهنگست و هرین قاعده مستثنا نیز از این نیصدرالمتألّه یه حتکد دانست یالبته با
ختن را بـه  یو بـرآم  ث التقاطیاز ح يو يهاشهیاندب نسبت به يتوان نقّادد، نمیر باشیچشمگمی متون اسال

را تحقق  میان فلسفۀ اسالیپا ییگو هکند یگومیچنان سخن » هیمت متعالکح«از  ینهاد. امروزه برخ ينارک
ـ ن دیامت در کن حیبودن ا» هیمتعال«بود.  ست و نخواهدینمی گر فراتر از آن، گایده است و دیبخش دگاه، ی

 .)28 ، ص1389از نقد و انتقاد (باقري،  یافته است: متعالی يامفهوم تازه

ن یـ قایل بـه تمـام شـدن ا   می در عالم فلسفۀ اسال یسکه کر است: نخست آنکته قابل ذکنجا، چند نیدر ا
بـه   ییفلسـفۀ صـدرا   یراسـت چند بـه امل آن را نبسته است. هرکر تینشده و مس ییفلسفه در فلسفۀ صدرا

ـ  يارایرا  یسکه هر کافت یدست  يو نظر یمال معرفتک ز یـ ر بسـته ن ین مسـ یـ ا یدرافتادن با آن نبود، ول
  :طباطبایین یعالمه سیدمحمدحسر ینبود. به تعب

ـ اخ یفلسف يهاه بحثکن است یش اید، معنایم فلسفه به اوج خود رسییگومیه کنیا سـۀ  یر بـا مقا ی
ـ نیه است، قرار گرفت، نه ایقیه مناسب معارف حقک، یعالار یبس یگذشتگان، در سطح يهابحث ه ک
اسـت   یمنزل و مصون از هر خطا و اشـتباه  یمت مانند اسفار، متن واقع و وحکتب حکات یمحتو

  .)81-80 ، ص1379، طباطبایی(
ـ یـ از قـدما و ن  ياریبسـ  ملّاصـدرا ان فالسفۀ پـس از  ین در میهمچن آراء  یخّران متعـرض نقـد برخـ   أز مت

 ـ ن دسـت آثـار   یـ داد. در امـی ن خصـوص  یـ در ا یقـ یسـنده ارجاعـات دق  یاش نوکـ اند. گشته ملّاصدرا
ق سـند طـرح شـود،    یـ ر دقکـ ب با ذیرق يهاهیا نظریدر باب نظر  ییگونه ادعاست هریبامی ـالقاعده یعل
م کـ دست  ـجاست. با مراجعه به کن مدعا یه منبع اکن اثر مشخص نشده است یاز ا ییه در جاکیحالدر

۲۰        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

ل یـ تـاب مزبـور، اعـم از متقّـدم از قب    کنگاران بر هیه حاشکروشن است  ربعهاالاالسفار  ین حواشیهم ـ
 یآراء فلسـف  یو معدود، به نقد اسـتدالل  كاندنه چندان  ي، در مواردطباطباییل یا متأخّر از قبی يسبزوار

  اند.پرداخته ملّاصدرا
ه کـ  ی، نسبت به زمانین مدت طوالنیا یه چرا طکانست ن نقد را وارد دیتوان امیث ین حیالبته از ا

ار کـ راه یستۀ آن بوده نداشته است. ولیه شاکرا  کیتحرّ میه حادث شده، فلسفۀ اسالک یگذشته و مسائل
فالسـفۀ امـروز و فـردا را     يه عـزم جـد  کـ سـت، بل ینمـی  ز قطعاً در حذف فلسفۀ اسالین مسئله نیحل ا

 اش همت گمارند.ییایدر رشد و پومی ح  فلسفۀ اسالیقل و تنیمکطلبد تا به تمی

  رييو نقدناپذ ييت صدرايم و تربي. فلسفة تعل۱۰

  ر است:یناپذمضاعف نقد یبه صورت ییت صدرایم و تربیه فلسفۀ تعلکبر آن است  يباقر
ـ می ت اسالیم و تربیتعل يهار فلسفهیگتواند دامنمین نقطۀ ضعف یهم فلسـفۀ   يهـا اماستنتاج شده از نظ

فلسـفه   يهـا ر نظامیشتر از ساین، بیه دربارة فلسفۀ صدرالمتألّهکرنقّادانه، یرد غیکن رویز باشد... اینمی اسال
ـند؛  یمع یتیم و تربیه به لحاظ تعلکرا فراهم آورد  ییهانۀ استنتاجیتواند زممیصادق است، می اسال وب باش

ـند و   ین است خود، محتاج نقد و نظر فلسـف که ممکاند داده ار قرارک يرا مبنا یفلسف یرا مفروضاتیز باش
 .)29 ، ص1389را بطلبند (باقري،  ییهایدگرگون

کـامالً   يابـر آن الزامـاً رابطـه    یه اوالً، رابطۀ فلسفه و علـوم مبتنـ  کر است کز الزم به ذیباره ننیدر ا
در  طباطبـایی عالمـه  ه باشـد.  در آن نداشـت  يریچ تـأث یبـر فلسـفه هـ    یه علم مبتنکست یه نیسویک

  سد:ینومیباره نیا
اي باشند، فلسفه نیز در پارههاي خود، متوقف و نیازمند به فلسفه میکه همۀ علوم در استواري کاوشچنان

» نمایـد استفاده کرده و مسئله انتزاع می آنهاباشد که از نتایج از مسائل، متوقف به برخی از مسائل علوم می
  .)45، ص 1379 ،طباطبایی(

امـل  کت«ۀ یـ ا نظریـ ) و یوتنیـ ن یـک زی(در مقابـل ف » میوانتوک یکزیف«ۀ یاز جمله نظرات علمی یر نظریتأث
 ن، گـاه مسـائل علمـی   یبر فلسفه، در عالم غرب داشته است. بنابرا یق و قابل توجهیرات عمیتأث »نیدارو

  ست. ا خود گذاشته یفلسف یدر مبان یرات قابل توجهیتأث یا عملی
ردن آن در قفـس  کـ ، محبوس ییبسا از عوامل نقد نشدن فلسفۀ صدراه چهکگر آنیمسئلۀ قابل تأمل د

، يمت نظرکتنها در حدر ابعاد گوناگون، نهمی بسا اگر فلسفۀ اسالها باشد. چهخانهتابکها و قفسه تابک
گردیـد  مـی مـی  امت اسـال  یدگزن یشد و وارد ابعاد عملد مییز بازتولین يدیو تول یمت عملکه در حک

، يکرد. آرمیآن را دوچندان  ییایپو هیسون تعامل دویگشت و امیار کاالت و نواقص آن آشکاش یبرخ
  شود.میر محقق کتف يچند عمل بر مبنار در بوتۀ عمل آزمون گردد، هرکه فکگاه الزم است 
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   ۲۱ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

شـد  و تولیـدي منشـعب مـی   در واقع، فلسفۀ ارسطویی بـه سـه زیرشـاخۀ حکمـت نظـري، عملـی       
وقتی تعریف ارسطو مورد دقت حکیمـان مسـلمان ماننـد ابـن     «که حالی)، در319، ص 1380(کاپلستون، 

، مقدمـۀ  1371(دکارت، » سینا قرار گرفت، دایرة محدودتري یافت و حکمت تولیدي از آن حذف گردید
مـت  ک، حيبعـد  يهانشد و در دوره نجا متوقفیدر ا میت دامنۀ فلسفۀ اسالیر محدودیالبته س .مترجم)

تـرین  ، که عمیـق مالصدرانمونه،  يز از آن حذف گردید و تنها محدود به حکمت نظري شد. براین یعمل
ترین تأمالت را در عالم فلسفۀ اسالمی داشته، همـه در حکمـت نظـري بـوده و ورود جـدي بـه       و دقیق

بـه فلسـفۀ    يبه عنوان یکی از انتقـادات جـد  که برخی همین مسئله را حکمت عملی نداشته است؛ چنان
  سد:ینومیباره نیدر ا» شناسی فلسفۀ اسالمیآسیب«در مقالۀ  خسروپناهشمرند. میاسالمی بر

رویکرد کارکردگرایانه در آثار فلسفی فارابی و ابن سینا آشکار است؛ زیـرا حکیمـان متقـدم عـالوه بـر      
انـد  حث فلسفی، مانند فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ اخالق نیز پرداختهشناختی، به سایر مبامباحث انتزاعی هستی

انـد. امـا از   آشکار سـاخته  هداران فلسفو کارکرد مباحث انتزاعی را در اجتماعیات و اخالقیات به دوست
اتی مباحـث    ات منحصر شد، تنها کارکرد الهیـزمان شیخ اشراق و سپس مالصدرا به بعد، که فلسفه به الهی

  .)215، ص 1384، نمایان و کارکردهاي دیگر ناپیداست (خسروپناه، شناسیهستی
کـار آن قطعـاً حـذف    کشـد. ولـی راه  راستی، چه چیزي آسیبی است که فلسفۀ اسالمی را به چالش میبه

طلبد تا با تالش مجدانـه  فلسفۀ اسالمی نیست، بلکه تالش روزافزون فالسفۀ مسلمان امروز و فردا را می
قـرآن و برهـان و   «تـر  چـه تمـام  انه، فلسفۀ ارزشمند اسالمی را، که به قوت و دقت هرو مجاهدت خالص

هـا آزاد کـرده و در مـتن ابعـاد     خانـه هـا و قفسـۀ کتـاب   را با هم جمع کرده است، از قفس کتاب» عرفان
  گوناگون حیات امت اسالمی، جاري و ساري کنند.  

و  میردامـاد و  سـهروردي اي همچـون  فالسـفه در حیطۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسـالمی نیـز هرچنـد    
انـد و  اند، ولی پی این ساختمان را ریختهشان را بنا نکردهنظام تربیتی مبتنی بر نظام فلسفی صدرالمتألّهین

نظران عرصۀ فلسـفۀ تعلـیم و   اند. البته الزم به ذکر است که در این بعد نیز برخی صاحببناي آن را نهاده
ریزي نظام فلسفۀ تعلیم و تربیـت اسـالمی، از   در تالش براي پی آنهان اهداف و آرمتربیت اسالمی با همی

  .)1389؛ بهشتی، 1384جمله مبتنی بر حکمت متعالیۀ صدرایی هستند (ر.ك. علم الهدي، 

  گيرينتيجه
 یهستند، نخست به نف يخسرو باقرژه یوو به یالنکیهمچون  يه شامل افرادک، »تلفیقی«رد یکمدافعان رو

دسـت  مـی  ت اسـال یم و تربین فلسفۀ تعلیدر تدو میاربست فلسفۀ اسالکنسبت به  یجابیرد ایکو رد رو

۲۲        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

را هـم رد نمـوده و در    یرد سلبیکست، روین یلکطور از فلسفه به يزیه گرکنیان ایاند و در ادامه، با بزده
  است. » ه همچون روش و ساختاراستفاده از فلسف«شان، یان ایه به بکاند برآمدهمی راه سو يوجوجست

ه یـ بـر سـه پا  مـی  ت اسـال یـ م و تربینسبت به فلسفۀ تعل یقیرد تلفیکه روکشود مین، مالحظه یبنابرا
نسـبت بـه    یجـاب یرد ایکـ ن مبنـا، رد رو یو بـر همـ  مـی  بودن فلسفۀ اسال یاسالم یاستوار است: اول. نف

از  يزیـ ه گرکـ ان آنیـ اسـت. دوم. بـا ب   مـی ت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیدر تدومی اربست فلسفۀ اسالک
نسـبت بـه    یرد سـلب یکرو یست، به نفین ـ یلکبه طور ـ می ت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیفلسفه در تدو
اسـتفاده از فلسـفه همچـون    «شـان، همـان   یان ایـ ه بـه ب ک، »یقیتلف«رد یکن روییاند. سوم. تبمسئله پرداخته

به عنوان منبـع و فلسـفه بـه عنـوان      ینیق در استفاده از منابع دیتلف ینوع، ناظر به »روش و ساختار است
ن مفهـوم مـد نظـر    یـ از ا یبا قرائت خاصـ  یشان، صورت خاصیح این و توضییه البته با تبکروش است 

رد یکـ هـر دو رو  يایـ ه از مزاکـ گردد میو جامع مطرح  یینها یرد سوم به عنوان راه حلیکن رویاست. ا
  مبرا و مصون است.   آنها ياالت هر دوک) بهره برده و از اشیو سلب یجابی(ا

  تواند مخدوش باشد:مین که این هر سه رکمقاله حاضر مالحظه شد  یط
رد نسـبت  یکـ ن رویاالت مدافعان اکه اشکگردد میه بنابر مقالۀ حاضر، به اجمال مالحظه کنخست آن

در  مـی اسـتفاده از فلسـفۀ اسـال    ینف ين گروه مبنایا يه همواره از سوکمی، بودن فلسفۀ اسال یبه اسالم
  ست.یوارد ن رد، اساساًیگمیقرار  میت اسالیم و تربین فلسفۀ تعلیتدو

ت یـ م و تربیه فلسـفۀ تعلـ  کـ تواند مقبول باشد؛ چـرا ز نمیین یرد سلبیکه روکشان بر آنند یه اکدوم آن
اسـتفاده از فلسـفه همچـون    «اگـر   ـه گذشـت    کچنان ـه  کست، و حال آنیاز فلسفه ن يزیرا گر یاسالم
و  ی، تجربـ ینقلـ  يهـا گـر روش یدر مقابـل د  یروش عقلـ  يریارگکبه یعنیاعم آن،  يرا به معنا» روش
ف اسـت و اساسـاً   یـ قابـل تعر  یرد سـلب یکـ ل همـان رو یز ذین» یقیتلف«رد یکم، رویریدر نظر بگ يشهود

ال کم اشـ یریـ در نظر بگ» یروش فلسف« ي، به معنااخصش يست. و اگر در معنایاز آن ن ییرد مجزّایکرو
کننـد و  مـی د ییـ تأ یلـ کهرا بـ  ینان روشـ یه اکد. چگونه است یآمیش یالتزام به روش و وانهادن محتوا پ

  ند؟  ینمامیطرد و رد  یلکهاست، ب میه همان فلسفه اسالکمی، جۀ آن را در عالم اسالینت
گانـه راه  یه دارد، بـه عنـوان   ک یبا مختصات و مشخصات» یقیتلف«رد یکن روییه در طرح و تبکسوم آن

ن یـ ه اکـ ) مصون و مبراست، مالحظه شـد  یو سلب یجابین (ایشیرد پیکاالت دو روکه از اشک یرفتبرون
و  يجـد  يهـا است و خـود بـا چـالش    یرقابل اغماضیو غ ياالت جدکز خود در معرض اشیرد نیکرو

  مواجه است. یاساس
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   ۲۳ (بر مبناي فلسفة اسالمي) مينقد و بررسي رويكرد تلفيقي در فلسفة تعليم و تربيت اسال

  منابع
، مؤسسه پژوهشی »پژوهشی براي دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران«، 1380، خسرو، باقري

 .326هاي آموزشی، ش ریزي درسی و نوآوريبرنامه

 و فرهنگی.، تهران، علمی ایران میدرآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسال، 1389، ـــــ

، تهـران، پژوهشـگاه فرهنـگ و    هاي مضـاف فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، فلسفهدرآمدي بر ، 1385بهشتی، سعید، 
 اندیشه اسالمی.

 الملل.، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، بینتأمالت فلسفی در تعلیم و تربیت، 1389، ـــــ

 ، تحقیق و تنظیم محمدکاظم بادپا، قم، اسراء.فلسفه صدرا ،1387آملی، عبداللّه، جوادي

پـردازي در  به سوي نظریهمی گا«جایگاه فلسفه تعلیم و تربیت در نظریه تربیتی اسالم در: ، 1380توم، بشـیر،  حاج ال
فـر و اسـداهللا طوسـی، قـم،     ، تهیه و تدوین فتحی حسن ملکاوي، ترجمۀ غالمرضا متقـی »تعلیم و تربیت اسالمی

 .آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۀمؤسس

 ، تهران، علمی و فرهنگی.قرآن، برهان و عرفان از هم جدایی ندارند ،1370آملی، حسن،زادهحسن

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.مکتب تفکیک، 1376حکیمی، محمدرضا، 

 ، قم، دلیل ما.مقام عقل، 1383، ـــــ

ع مجموعه مقاالت همایش بررسـی متـون و منـاب   «شناسی فلسفه اسالمی در: آسیب ،1384خسروپناه، عبدالحسین، 
، به کوشش حسین کلباسی اشتري، تهـران، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و     »هاي فلسفه، کالم، ادیان و عرفانحوزه

 مطالعات فرهنگی.

  المللی الهدي.بیدي، تهران، بیندره ، ترجمۀ منوچهر صانعیاصول فلسفه، 1371دکارت، رنه، 
  ، بیروت، دار احیاء التراث.ۀ فی االسفار العقلیۀ االربعۀالحکمۀ المتعالیم،  1990عبداهللا، صدرالدین الشیرازي، محمدبن

  ، تهران، رجاء.تفسیرالمیزان، 1348طباطبایی، سیدمحمدحسین، 
  ، قم، مؤسسۀ النشر االسالمی.بدایۀ الحکمۀق، 1431ـــــ، 
 ، تهران، اسالمی.رسالت تشیع، 1370ـــــ، 

  ، تهران، اسالمی.شیعه ،1370ـــــ، 
 ، قم، هجرت.هاي اسالمیعه بررسیمجمو، 1379ـــــ، 

، تهـران، دانشـگاه امـام    اساس فلسفه صـدرا ریزي درسی برو برنامه میمبانی تربیت اسال، 1384الهدي، جمیلـه،  علم
 .صادق

۲۴        ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۱۱، پياپي اول، شماره مششسال  

 اصغر حلبی، تهران، دانشگاهی.، ترجمۀ علیتهافت الفالسفه، 1361محمد،  غزالی، ابوحامد

 الدین مجتبوي، تهران، سروش.، ترجمۀ جاللیخ فلسفه: یونان و رومتار، 1380کاپلستون، فردریک چارلز، 

 ، ترجمۀ بهروز رفیعی با مقدمه سعید بهشتی، تهران، سمت.فلسفه تربیتی اسالم، 1389کیالنی، ماجد عرسان، 

  ، قاهره، دارالفکر العربی.نظریات المناهج التربویه، 1977احمد، مدکور، علی
  .27- 11، ص 2، ش معرفت فلسفی، »شناسیشناسی و روشفلسفه سیاست: مفهوم« ،1385مصباح یزدي، محمدتقی، 

 ، تهران، امیرکبیر.آموزش فلسفه، 1383ـــــ، 

 ، تهران، صدرا.مجموعه آثار، 1389مطهري، مرتضی، 

، قرآن و حدیث به عنوان سرچشمه و منبع الهام فلسفه اسـالمی در: تـاریخ فلسـفه اسـالمی    ، 1387نصر، حسـین،  
 ن، حکمت.تهرا
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