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  29-53: 1391 تابستان، 15، دوره جدید، شماره بیستمپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  چیستی شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
  

  *مهدي رضایی
  9/7/91: پذیرش نهایی       20/4/91 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هاي پژوهش موجود در فلسفه تعلیم و تربیت  رویکردنوشتار پیش رو با هدف بررسی 
 . درآمده است رشته تحریر همناسب ب پژوهش انتخاب روشبه منظور اسالمی 

پس از توصیف و نقد و بررسی هر یک از رویکرد ها، رویکرد انتخابی به همراه روش 
کرد مضاف یرونگارنده از میان رویکرد هاي موجود، . شناسی پژوهش مناسب تبیین می شود

به مثابه نظام تربیتی استنتاج شده از منابع دینی با  "تعلیم و تربیت اسالمی"به را بودن فلسفه 
به این نتیجه می رسد که  را انتخاب می کند و فلسفی و آموزه هاي دینی استمداد از روش

ی در استنتاجتعقلی، استداللی و  روش مناسب پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی روش
از این رو . استبعد فلسفی و زیربنایی رشته و روشهاي تجربی در ساحت علمی و روبنایی آن 

ی در کنار سایر منابع دینی روي می آورد و روش تعقلی و در تدوین مبانی به مبانی فلسف
  .تجربی را در پژوهش بر می گزیند

در فلسفه تعلیم و تربیت  روش شناسی تعلیم و تربیت اسالمی، اسالمی، فلسفه :هاواژه کلید
   .اسالمی

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  )ره(خمینیدانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام  *
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  مقدمه
هاي  هاي اخیر کشور در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، دغدغه باتوجه به حرکت جدید علمی دهه

 معناي خاصبه اي نسبت به فلسفه تعلیم و تربیت به معناي عام و فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی  ویژه
تاکنون . متوجه خود کرده استدر مراکز حوزوي و دانشگاهی را  تعلیم و تربیتاندیشمندان  ذهن

صورت گرفته که محصول  اندیشمندانهاي فراوانی نیز در ابعاد مختلف این رشته توسط  کوشش
فارسی، عربی و انگلیسی چه در داخل و چه در خارج کشور بوده  هايباآنها تألیف و ترجمه کت

  .)1(است
کرده یشمندان را متالطم اندبعضی از آرامش خاطر  ،ی که در این حوزهیها از جمله دغدغه

تعیین رویکرد به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و به تبع آن انتخاب روش پژوهش در این شاخه 
، رویکردها و روشهاي پژوهشی مختلفی متناسب با هر رویکرد در  وجود این دغدغه با .علمی است

متعددي نیز به  يکتابهاکه مقاالت و شده  عرضه تعلیم و تربیت حوزه این علم توسط اندیشمندان
 هست؛ نظر آنها اختالف اندیشمندانها و  اما همچنان میان این رویکرد .رشته تحریر در آمده است

 وات اندیشمندان به معرفی رویکرد انتخابی یمقاله پس از معرفی رویکردها و نظراین براین اساس 
  .تا گامی براي پژوهش هاي بعدي باشد پردازد میآن توصیف و تبیین 

روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت : نویسنده در راستاي پاسخ به این سؤال که
پژوهش در شناسی روش  ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به مباحثی همچون چیستی اسالمی چیست؟

، گامها هاویژگی ،هاي علمی و تجربی  منطق پژوهش باپژوهش  مقایسه منطق این نوع ، رشتهوع ناین 
  .این رشته می پردازد و مراحل

رویکرد مناسب به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و به تبع انتخاب  و هدف از این تحقیق، بررسی
  .مناسب آن از میان روشهاي موجود است هششناسایی و معرفی روش پژو

بحث درباره رویکردها به فلسفه تعلیم و تربیت گفت در بیان اهمیت و ضرورت مسئله می توان 
توجه فیلسوفان و عالمان حوزه فلسفه و تعلیم و  موردو تعیین و توصیف روش پژوهش آن از دیرباز 

این  اندیشمندانتربیت بوده و به رغم تالشهاي فکري، علمی و تجربی قابل توجهی که از سوي 
و روش  ناسب به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیحوزه صورت گرفته هنوز هم معماي رویکرد م

طور کامل حل نشده است و پاسخ بعضی از ه با توجه به ویژگی اسالمی بودن آن ب پژوهش آن
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 پس هرگونه تالش و پژوهشی براي پاسخ دادن به سؤاالت. سؤاالت در این حوزه روشن نیست
ند که این نوشتار، مشکل را حل کالبته نویسنده ادعا نمی .رسدمیبه نظر  سودمند، مطرح شده

  را  بودن نتایج پژوهشسودمند . هاي بعدي باشدخواهد کرد اما امید است گامی براي پژوهش
به لحاظ عملیاتی  يدر حوزه کاربردهم چنین از لحاظ نظري در حوزه گسترش این علم و  توانمی

  . دانستج داللتهاي تربیتی از نظامهاي فلسفی نتاسازي است
تحلیلی به تبیین  ـ کیفی است که با استفاده از رویکرد توصیفیپژوهشهاي تحقیق از نوع این 

، روش پژوهش و به انتخاب رویکرد مناسبزد و پردامی رویکردهاي فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی 
  .آورد روي می ویژگی و مراحل آن

ر در منابع و مآخذ در اي و غو کتابخانه و برداري  فیش، ها و اطالعات گرد آوري دادهروش 
 توصیف و تحلیل هریک ازاطالعات به  پس از طبقه بنديکه  حوزه فلسفه تعلیم و تربیت است
  .پرداخته می شود هاي پژوهش پرسش رویکرد ها به منظور پاسخگویی به

  
  چیستی شناسی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 

متعددي از سوي صاحبنظران مختلف  همان گونه که در تعریف فلسفه تعلیم و تربیت، اقوال
اما تعریف . بیان شده است در ارتباط با فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نیز این قاعده جاري است

فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی یکی از علوم میان رشته اي است که : است نپذیرفته شده این مقاله ای
تعلیم و تربیت اسالمی از گزاره هاي هستی  عالوه بر تحلیل گزاره هاي تربیتی به استنتاج مبانی

به شیوه تعقلی و استداللی می پردازد تا بتواند شناسی، انسانشناسی  شناسی، ارزش معرفتشناختی، 
  . در گامهاي بعد به تدوین اهداف، اصول و روشهاي تربیتی دست یابد

. اوالً تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد: در بیان علت انتخاب این تعریف می توان گفت
سوم همگام با روش پژوهش و مراحل و ویژگیهاي آن علم . دوم بر رویکرد انتخابی مبتنی باشد

تعریف عرضه شده در بردارنده همه این . چهارم تا حدودي به وظابف آن علم اشاره کند. باشد
از آنجا که رویکرد انتخابی در این مقاله، مضاف بودن فلسفه به تعلیم و تربیت اسالمی . وارد استم

است که از سویی جزو فلسفه هاي مضاف و از سویی دیگر از علوم میان رشته اي به شمار می رود؛ 
ین زیرا ترکیبی از رشته فلسفه و تعلیم و تربیت با رویکرد دینی است، مراحل و ویژگیهاي ا
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. کندرویکرد، که در تعریف نیز به طور ضمنی به آن اشاره شده است، نیز چنین تعریفی را اقتضا می
تحلیل گزاره هاي تربیتی نیز از وظایف این رشته است که در تعریف لحاظ شده است و از همین 

  . رو در مجموع، این تعریف به نظر نویسنده مقاله مناسب به نظر می رسد
 

  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی رویکردهاي
  

  ویژگیها  مؤلف  نام رویکرد  رویکرد  شماره
اعراض از فلسفه و عرفان   رویگردانی  1

و بسنده کردن به متون 
  دینی

  علی احمد
  مدکور

 نفی هر گونه ارتباط با فلسفه  -1

 برخورداري صرف از متون دینی -2

نفی دادوستد با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و  -3
  تربیت 

استنتاج اندیشه هاي   روي آوري  2
تربیتی از نظامهاي فلسفی 

  مسلمانان

اندیشمندان 
  اسالمی

 ارتباط حداکثري در به کارگیري فلسفه -1

 ارتباط عمیق میان دین و فلسفه -2

برخورداري صرف از نظامهاي فلسفی  -3
 مسلمانان

دادوستد حداکثري با فلسفه در فلسفه هاي  -4
  تعلیم و تربیت

استفاده از فلسفه چون   3
  ساختار و روش

خسرو 
  باقري

ارتباط حداقلی در حد به کارگیري روش و  -1
 ابزار فلسفه

 برخورداري از دغدغه محدودیت به متون دینی -2

دادوستد حداقلی با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و  -3
  تربیت

ابتناي تعلیم و تربیت بر   4
  فلسفه صدر المتألهین  

سعید 
  بهشتی

ارتباط حداکثري در به کارگیري فلسفه به  -1
 عنوان مبنایی براي تعلیم و تربیت

ارتباط عمیق میان مبانی فلسفی و تعلیم و  -2
 تربیت

برخورداري از دغدغه استفاده ازمتون دینی در  -3
 کنار مبانی فلسفی

دادوستد حداکثري با فلسفه در فلسفه هاي  -4
  تعلیم و تربیت
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  ویژگیها  مؤلف  رویکرد نام  رویکرد  شماره
فلسفه ورزي در تعلیم و   روي آوري  5

  تربیت
علیرضا 
صادق 
  زاده

ارتباط میانه درحد به کارگیري مبانی فلسفی و  -1
 روش و ابزار فلسفه 

برخورداري از دغدغه استفاده ازمتون دینی در  -2
 کنار مبانی فلسفی

دادوستد میانه با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و  -3
  تربیت

تطبیق داللتهاي تربیتی بر   6
  مبانی فلسفی

  محمد رضا
  شرفی

ارتباط میانه درحد به کارگیري مبانی فلسفی  -1
 براي تطبیق داللتهاي تربیتی برآن 

دادوستد میانه با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و  -2
  تربیت

نظریه اسالمی تعلیم و   7
  تربیت

  جمیله 
  علم الهدي

در به کارگیري فلسفه به عنوان  ارتباط حداکثري -1
 مبنایی براي تعلیم و تربیت

 ارتباط عمیق میان مبانی فلسفی و تعلیم و تربیت -2

برخورداري از دغدغه استفاده ازمتون دینی در  -3
 کنار مبانی فلسفی

دادوستد حداکثري با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم  -4
  و تربیت

ز به عنوان یکی ا فلسفه  8
دینی به مثابه مبنایی منابع 

  براي تعلیم و تربیت

محمدتقی 
مصباح 
  یزدي

نه  -ارتباط حداکثري در به کارگیري فلسفه -1
 به عنوان مبنایی براي تعلیم و تربیت -فلسفه خاصی

ارتباط عمیق میان مبانی فلسفی و تعلیم و  -2
 تربیت

برخورداري از دغدغه استفاده ازمتون دینی در  -3
 یکنار مبانی فلسف

دادوستد حداکثري با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و 
  تربیت

فلسفه منبعی دینی به مثابه   9
مبنایی براي تعلیم و 

  تربیت 

نویسنده 
  مقاله

 ارتباط میانه درحد به کارگیري مبانی فلسفی  -1

برخورداري از دغدغه استفاده ازمتون دینی در  -2
 کنار مبانی فلسفی

دادوستد میانه با فلسفه در فلسفه هاي تعلیم و  -3
  تربیت 
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ـ  به آن در عصر حاضر واژه اسالمیاضافه شدن مضاف و بویژه  يها پس از ظهور فلسفه
رویکردهاي ـ  همچون استاد مصباح یزدي که در این مقاله به رویکرد ایشان نیز اشاره می شود

باقري به سه نوع  خسرواین میان  در. شوده میه است که به توصیف آنها پرداختمتعددي شکل گرفت
 تقسیمرویگردانی و روي آوري به فلسفه  به دو نوع کلینیز که آن است رویکرد عمده اشاره کرده 

  :)2(شود می
که رویکرد اول را به خود  است و بسنده کردن به متون اسالمی نوع اول رویگردانی از فلسفه

. رویکرد دوم و سوم را تبیین می کندنوع دوم روي آوري به فلسفه است که  .اختصاص می دهد
است که به  این سوماما رویکرد  ؛فلسفی است یظامن ،ن است که مبناي اصلی کارای دومرویکرد 

هاي اساسی کند اما از آن بیشتر به منزله ساختار و روش براي سازماندهی به دیدگاه فلسفه پشت نمی
مبناي تقسیم بندي رویکرد هاي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی  .کند اسالم استفاده میتعلیم و تربیت 

توان در مضاف بودن فلسفه به تعلیم و تربیت اسالمی و یا صفت بودن واژه اسالمی براي را می
  . فلسفه تعلیم و تربیت دانست

  کردن به متون دینیبسنده رویکرد اعراض از فلسفه و عرفان و  ـ 1
آن است تا با پشت  آن را به خود اختصاص داده بر )3(، که علی احمد مدکوررویکرداین 

متن  را در هاي اساسی تعلیم و تربیت اندیشهو  ،مسلمانان نفوذ دن به نظامهاي فلسفی در اندیشهکر
تجزیه و تحلیل به دنبال  تعلیم و تربیت اسالمی فیلسوف ،طبق این رویکرد. مشخص کنداسالم 
توان محصول این اندیشه ورزي را  گاه می آن است؛اسالم  از متن ی تعلیم و تربیتسي اساها اندیشه

  .)4(یدفلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نام
. توان در قائل بودن به تباین فلسفه و عرفان و فلسفه با دین دانست ریشه این نوع رویکرد را می
نتیجه این . یونان به عالم اسالم و در جریان نهضت ترجمه اتفاق افتاد این تباین در آغاز انتقال فلسفه

این گروه بر این عقیده پایبند . توان در پرداختن به مسائل تعلیم و تربیت مشاهده کرد تباین را می
نها را از متون دینی آبودند که تعلیم و تربیت اسالمی چیزي جداي از فلسفه است و صرفاً باید 

   .استخراج کرد
الهی است در حالی که  یدین ،کند که اسالم استدالل میدر تببن ادعاي خود این گونه مدکور 

توان بشري پاسخ نا و مسائل دینی با توسل به عقل محدودبه تالش بشري است و سعی دارد  ،فلسفه
خواهد راه خویش را  انسانی است که انسان می یروش عقلی نظام ،عبارت دیگر فلسفه؛ به گوید
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لذا هیچ  ؛کند می عرضهالهی است که راه را از طریق متون دینی  ینظام ،تربیت اسالمی؛ اما ابدبی
 همنهج التربیوي از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به  .تناسبی میان نظام انسانی و نظام الهی نیست

  ).12 :1389 باقري،( یاد می کند راه و رسم تربیت اسالمی بعنی االسالمیه
  بررسینقد و 

این رویکرد، که جانب تفریط را در به کارگیري فلسفه براي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
  : ل نویسنده نیستوگرفته، نقاط مثبت و منفی زیر را دارد که در نهایت مورد قب

نقطه مثبت این رویکرد، بهره گیري از متون دینی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است؛ زیرا 
  . نی تدوین این نوع رشته علمی مراجعه به متون و آیات و روایات استبخشی از مبا

رویگردانی از مبانی فلسفی و  ابعاد منفی این رویکرد را می توان در بسنده کردن به متون دینی،
و ستد با مبانی فلسفی در تدوین این دانش دانست؛ زیرا نویسنده معتقد است که  نفی هرگونه داد

لمی در تدوین آن ناگزیر از روي آوري به مبانی هستی شناختی، انسانشناختی فیلسوف این رشته ع
و معرفت شناختی در کنار سایر متون دینی است؛ لذا روي آوري فیلسوف به بخشی و رویگردانی 

  . او از بخش دیگر، نوعی محصول کاریکاتوري را در پی خواهد داشت
  مسلمانان رویکرد استنتاج از نظامهاي فلسفی و عرفانی ـ 2

ارتباط عمیق و پیوندي که بر آن است تا بیان کند  با روي آوري به فلسفه و عرفان این رویکرد
کنند که فلسفه با  این رویکرد این گونه استدالل می اندیشمندان. هستناگسستنی میان دین و فلسفه 

در واقع هدف . درس اما دین از طریق وحی به آن می .کوشد تا به حقایق دست یابد روش عقلی می
فلسفه روش عقلی و دین . کنند دو کشف حقیقت است اما هرکدام روش خاصی را دنبال می هر

میان آن دو  یلذا تباین د؛دو به یک نقطه خواهند رسیر اما در نهایت ه می پیماید؛ روش وحیانی را
با تأکید بر نظامهاي فلسفی مسلمانان جستجو پس باید فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی را . نیست
  .)5(کرد

فلسفی معین در  مبانی ی،در روش استنتاج. این رویکرد، روش استنتاجی است پژوهش روش
شود و با نظر به مسائل تعلیم و تربیت، پاسخهایی براي این  مفروض گرفته می ،یک نظام فلسفی

  . دگرد مسائل از مبانی فلسفی استخراج و استنتاج می
  :مراحل

 سینا و صدر المتألهین ابنمانند  انتخاب نظام فلسفی معینی از نظامهاي فلسفی موجود
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فلسفه و انواع آن عرضه مسائل تعلیم و تربیت، نه اهداف، اصول، روش و محتوا و ارزشیابی به 
 یسشنا ی و ارزشیسشنا معرفت شناسی، ستیه مبانی

  تربیتیهاي مناسب تربیتی از مبانی فلسفی براي مسائل پاسخاستنتاج 
  نقد و بررسی

این رویکرد، که جانب افراط را در به کارگیري فلسفه براي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دارد، 
  : نقاط مثبت و منفی زیر را دارد که مورد قبول نویسنده نیست

نقطه مثبت این رویکرد، بهره گیري از دانش فلسفه و عرفان در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
  . است؛ زیرا بخشی از مبانی تدوین این نوع رشته علمی، مراجعه به متون فلسفی و عرفانی است

رویگردانی از  ابعاد منفی این رویکرد را می توان در بسنده کردن به متون فلسفی و عرفانی،
ر منابع دینی در تدوین این دانش دانست؛ زیرا نویسنده معتقد است که فیلسوف این رشته علمی سای

با توجه به ویژگیهاي خاص این دانش صرفاً نمی تواند به اندیشه هاي فلسفی منهاي مراجعه به متون 
  .دینی و وحیانی بسنده کند؛ چون در این صورت محصولی معیوب عرضه خواهد کرد

  و روش  استفاده از فلسفه چون ساختاررویکرد ـ  3
سازي   و فراهم به منظور تدویناست که  باوربر این  وي. دکتر باقري استاز رویکرد سوم 

روش و ساختار «فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت معاصر باید از 
در این رویکرد نظر بر آن است که براي فراهم آوردن فلسفه  :دنویس میاو  .بهره جست» فلسفی

طور کلی و فلسفه تعلیم و تربیت معاصر به طور خاص، همچون ه تعلیم و تربیت اسالمی از فلسفه ب
  .)29 :1389باقري،(روش و ساختار بهره گرفته شود 

طور خاص به  هطور کلی و فلسفه تعلیم و تربیت به داد و ستد با فلسفه باین رویکرد به 
که نزد فیلسوفان و فیلسوفان تعلیم بهره گرفته شود یعنی از روشهایی  ؛شود سی محدود میاشن روش

و براي تنظیم و تنسیق مضامین متون اسالمی در قالب فلسفه تعلیم و تربیت است و تربیت رایج بوده 
  ). 30: 1389باقري، (اسالمی استفاده شود 

پژوهشگر عرضه ساختار و روشی را به  ،معنا است که فلسفه به این مندي و روشمنديساختار
فلسفه تعلیم و تربیت «تا او بتواند با استفاده از آن به بررسی متون اسالمی براي تدوین  کندمی

  .ی می پردازدورزي در متون اسالم  فلسفهدر واقع او با ابزار فلسفی به . بپردازد» اسالمی
طور کلی ه فلسفه ب ،زیرا در رویکرد اول دارد؛و رویکرد قبلی نگاهی متمایز از د ،رویکرداین 
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در رویکرد دوم . نهدبایست بر متون دینی تکیه  تعلیم و تربیت اسالمی می رد شده بود و صرفاً فلسفه
در جانب مبانی فلسفی  آن و وزنه سنگینشود ی فلسفی استوار نبر مباباید تعلیم و تربیت اسالمی  نیز
  .را توصیه می کندروش و ساختار  به کارگیري فلسفه به مثابهرویکرد این اما . باشد

  پژوهش مراحل
 فلسفی روشهايکارگیري ابزار و ه ب

 آوري به متون اسالمی روي

  یمناسب فلسفی از متون اسالمی با روشها و ابزارهاي فلسف تهیه الگوي
  ویژگیها

 و فلسفه تعلیم و تربیت کارگیري روشها و ابزار با فلسفهه ارتباط حداقلی در حد ب

 برخورداري از دغدغه اصالت و تالش براي محدود ساختن خود به متون اسالمی

 هاي تعلیم و تربیت با فلسفه در فلسفه حداقلی داد و ستد

اندیشه اسالم و  بنیانهاي این نوع نگرش را برقراري پیوند میان دیگر دکتر باقري ویژگی
ویژگی این : گوید او می .داند العملهاي متون اسالمی در باب تعلیم و تربیت می ها و دستور توصیه

، متون اسالمی در باب تعلیم و تربیت يالعملها ها و دستور ن است که به بیان توصیهاینوع نگرش 
ها و  اسالمی و توصیه  هاي اندیشهبنیانن است تا با نگاهی عمیقتر میان ای به دنبالبلکه  نکردهسنده ب

  .)30: 1389باقري، (العملها پیوندي برقرار سازد  دستورآن 
سؤال مهم دیگري هست که چرا وي این رویکرد را براي تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 

فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري  اصلیترسیم خطوط در جواب می توان گفت . انتخاب کرده است
به دین اسالم و متون رسمی نه نظام فلسفی خاص از  می ایران با توجه به اصل تعهد این نظاماسال
  .می تواند دلیل روشنی براي انتخاب این رویکرد باشد هاي اسالمی فلسفه

  این رویکرد شناسی روش
 صورت قیاسی عملیه روش استنتاجی ب "و روش فلسفه چون ساختار "باقري با انتخاب رویکرد

) شبه(تحلیل  مفهومی وروش تحلیل و تفسیر ه عنوان روش پژوهش معرفی می کند؛ البته از را ب
  .)6(استعالیی نیز نام می برد

  نقد و بررسی
این رویکرد، که جانب تفریط را در به کارگیري فلسفه براي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در 
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  : پیش گرفته است، نقاط مثبت و منفی زیر را دارد که مورد قبول نویسنده نیست
نقطه مثبت این رویکرد، دغدغه بهره گیري از متون دینی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است 
که در جاي خود قابل تحسین است ؛ زیرا بخشی از مبانی تدوین این نوع رشته علمی مراجعه به 

  . متون دینی است
ارتباط  کارگیري فلسفه در حد ساختار و روش،ه جانب منفی این رویکرد را می توان در تنزل ب

حداقلی با فلسفه و بسنده کردن به متون دینی، منهاي مبانی فلسفی در تدوین این دانش دانست؛ زیرا 
بر نویسنده معتقد است که این دانش و رشته علمی با توجه به جامعیت و گستردگی خود عالوه 

متون دینی بی بهره از مبانی فلسفی و ساختار و روش فلسفی نخواهد بود که آنها را ابزار کار خود 
محصولی با کیفیت را  ۀاز این رو فروکاهیدن فلسفه به ساختار و روش، توان عرض. قرار می دهد
  .نخواهد داشت

  )7(رویکرد ابتناي تعلیم و تربیت بر فلسفه صدر المتألهینـ  4
شتی قبل از تبیین رویکرد خود به تعریفی از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی می پردازد که دکتر به

اسالمی یکی از علوم  ربیتت علیم وت لسفهف. تقریباٌ رویکرد وي را به موضوع روشن خواهد ساخت
فلسفی اسالمی است که با روش تعقلی و استداللی به بازشناسی و بازنگاري بنیانهاي فلسفی و نظري 

هاي تربیتی متناسب با آن بنیانها از تتعلیم و تربیت اسالمی از یک سو و استکشاف و استخراج دالل
  . )165 :1389، بهشتی( پردازد سوي دیگر می

الگوي مورد نظر ما از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به این : گوید خود میدر بیان الگوي او 
شود نه اینکه واژه  گذاشته می» تعلیم و تربیت اسالمی«در حالت مضاف به » فلسفه«صورت است که 

  .)165: 1389بهشتی، ( شودتلقی » فلسفه تعلیم و تربیت«براي  صفتبه شکل » اسالمی«
فلسفی  بر مبانیعنوان دانشی گرفته از منابع اسالمی ه ب» یت اسالمیتعلیم و ترب«، بر این اساس

شناختی و  شناسی، معرفت مبانی فلسفی تعلیم و تربیت یعنی هستی ،در این صورت؛ زند تکیه می
شهاي تعلیم و تربیت از هر یک از مبانی استنتاج وشناختی استخراج و اهداف و اصول و ر ارزش
صورت مستقیم از متون دینی باشد یا بر ه است استخراج مبانی فلسفی بدر این میان ممکن . شود می

بندي  کند که استخراج و طبقه تبییندکتر بهشتی بر آن است تا . اندیشه فیلسوفان اسالمی بنا گردد
ساختی براي  تواند شالوده و زیر شود که می از فلسفه صدرایی گرفته می تعلیم و تربیت فلسفی مبانی

اي  است که فلسفه اسالمی ایرانی با زمینهباور بر این  ؛ زیرا ويعلیم و تربیت ایران باشدتدوین نظام ت
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و عمیق با اندیشمندانی همچون فارابی، بوعلی، شیخ اشراق، صدرا، طباطبایی و مطهري  غنی
  .ریزي مبانی فلسفی نوینی براي تعلیم و تربیت در جامعه ایرانی باشد اي براي پی تواند منبع قوي می

  نقد و بررسی
این رویکرد، که جانب تعادل و توازن را در به کارگیري فلسفه در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
در پیش گرفته که از نقاط مثبت فراوانی بر خوردار است و رویکرد انتخابی نویسنده به آن بسیار 

  .نزدیک است
ن به مثابه مبنایی براي تدوین نقطه مثبت این رویکرد، دغدغه بهره گیري از فلسفه و مبانی آ

عالوه بر آن ارتباط عمیق  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است که در جاي خود قابل تحسین است؛
مبانی فلسفی با تعلیم و تربیت و استفاده از متون دینی را در کنار مبانی فلسفی می توان از دیگر 

  .نقاط مثبت این رویکرد دانست
رویکرد اعراض از فلسفه کامال در مقابل آن قرار دارد و استفاده از  این رویکرد در مقایسه با

در مقایسه با رویکرد دوم نیز متفاوت است؛ زیرا عالوه بر فلسفه مسلمانان  .فلسفه را الزامی می داند
در مقایسه با رویکرد دکتر باقري، فلسفه را به عنوان مبنایی براي . به متون دینی نیز مراجعه می کند

  . م و تربیت اسالمی می داند و آن را صرفاٌ به ساختار و روش کاهش نمی دهدتعلی
   )8(رویکرد فلسفه ورزي و فلسفیدن در تعلیم و تربیتـ  5

موجود، صفت بودن واژه اسالمی را براي فلسفه تعلیم و  زاده از میان دو رویکرد صادق دکتر
تربیت تعلیم و  به شیوه خاصی، مبنایی براي به این معنا که فلسفه اسالمی پذیرد می تربیت اسالمی
فلسفی  تأمل کند که فلسفه اسالمی تربیت یعنی گونه معنا می این رویکرد را اینوي . قرار می گیرد

چرایی و چگونگی  ی،ورزي درباره چیست عبارت دیگر فلسفهه ب ؛درباره تعلیم و تربیت فلسفیدنو 
تعلیم و  مسائل و نقد ن، تحلیل، تفسیریتربیت به تبی لسوف تعلیم ویدر این رویکرد ف. تربیت است
  . پردازد تربیت می

فلسفه تربیت به مثابه : بنابراین در این رویکرد، او فلسفه تربیت را این گونه تعریف می کند
محصول تالش عقالنی آدمی درباره چیستی، چرایی و چگونگی تربیت با تکیه بر مبانی فلسفی «

با مباحث بنیادي در خصوص این فرایند به شکل  گوناگونهاي فلسفی  شیوه مدلل و با استفاده از
و سیاستها، محتوا و روشها یا سایر عناصر مربوط به   ها، اهداف پردازد یا نظریه تجویزي و کالن می

د و بر کنی نقد م، تحلیل و تفسیر و تبییناقدمات و نظامهاي تربیتی و مفروضات و آثار آنها را 
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طراحی و ابداع چنین  ،را براي پردازش) نظري یا کاربستی(کمک به انواع پژوهش  اساس همین
  .)27 :1390صادق زاده، (» دهد مواردي در دستور کار قرار می
اي مدون از  مجموعه ،"فلسفه تربیتی جامعه"نویسد که گونه می وي در جاي دیگر این

به شکل  معینونگی تربیت در جامعه ن چیستی، چرایی و چگیهاي معتبر اصول ناظر به تبی گزاره
جامع، سازوار، به هم پیوسته و با تکیه بر مبانی اساسی معتبر و متناسب با نظام فکري و ارزشی مقبول 

شود تا این نقش مهم را متناسب با انواع تربیت و همه نهادها و عوامل تربیتی جامعه تدوین در آن 
  )29: 1390، صادق زاده(تعامل در آن جامعه به عهده گیرد

  نقد و بررسی
این رویکرد، که جانب فلسفه ورزي را در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در پیش گرفته است، 

  : نقاط مثبت و منفی زیر را دارد که کامالٌ مورد قبول نویسنده نیست
نقطه هاي مثبت این رویکرد، بهره گیري از فلسفه و مبانی آن در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت 
اسالمی و دغدغه استفاده از متون دینی است؛ زیرا بخشی از مبانی تدوین این نوع رشته علمی 

  . مراجعه به مبانی فلسفی است
ر عمده فیلسوف را فلسفه در بیان جوانب منفی این رویکرد می توان گفت که این رویکرد، کا

تحلیل و نقد و بررسی مسائل  ورزي و تبیین چیستی، چرایی و چگونگی در بستر توصیف، تبیین،
تعلیم و تربیت می داند حال اینکه به نظر می رسد کار فیلسوف تعلیم و تربیت، وراي فلسفه ورزي 

بانی این رشته علمی است؛ زیرا با فلسفه ورزي صرف نمی توان به مبانی مستحکمی در بخش م
  .دست یافت

   
  )9(فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دررویکرد تطبیقی ـ  6

بر این  ويدر این رویکرد  .تطبیقی به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دارد يرویکرد دکتر شرفی
به بررسی و مطالعه غایات، اهداف، مبادي و اصول و باید که فیلسوف تعلیم و تربیت  است نظر

شناسی اسالم  شناسی و ارزش شناسی، انسانشناسی، معرفت هستی  روشهاي تربیت بر اساس مبانی
رونده  به حرکت پس اورویکرد  .تا بتواند از مبانی فلسفی داللتهاي تربیتی را استخراج کندبپردازد 

  .)1389رضائی، ( ندکمی بنا حرکت  یربنا به ز واز رکه  ی ناظر استنّاو 
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  نقد و بررسی
این رویکرد، که جانب استخراج و تطبیق داللتهاي تربیتی را از مبانی فلسفه تعلیم و تربیت در 

  : مثبت و منفی زیر را دارد که کامالٌ مورد قبول نویسنده نیستنقاط پیش گرفته است، 
ه و مبانی آن در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت نقطه هاي مثبت این رویکرد، بهره گیري از فلسف

  . اسالمی است ؛ زیرا بخشی از مبانی تدوین این نوع رشته علمی مراجعه به مبانی فلسفی است
در بیان ابعاد منفی این رویکرد می توان گفت که این رویکرد کار فیلسوف را حرکت از روبنا  

نّی یا پس رونده  یعنی مسائل تعلیم و تربیت به زیربنا یعنی مبانی فلسفی می داند که نوعی حرکت ا
است حال اینکه کار فیلسوف تعلیم و تربیت، حرکت رفت و برگشت در دو سوي مبانی فلسفی و 
مسائل تعلیم و تربیت است؛ زیرا بعضی از مسائل تعلیم و تربیت را باید از مبانی فلسفی استخراج 

  . ت باید از مبانی فلسفی، اهداف و اصول تربیتی تولید کردکرد و یا بر آنها تطبیق داد اما گاهی اوقا
   )10(رویکرد نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ـ 7

. تعلیم و تربیت را به کار می برد "نظریه اسالمی"خانم دکتر علم الهدي در کتاب خود تعبیر 
نی کردن تیعنی مبوي در تعریف این اصطالح این گونه می نویسد که نظریه اسالمی تعلیم و تربیت 

 .شناسی شناسی و ارزش ی، انسانشناسی، معرفتسشنا تعلیم و تربیت بر مبانی اسالمی یعنی هستی
ن و تجویزهایی است که عالوه بر مؤمنان براي تربیت یتبیدر بر دارنده  ربیتو ت علیمنظریه اسالمی ت

ریزي و اقدامات  رنامهاري، بگذتواند تعیین اهداف، سیاست و می کننده استهمه انسانها کمک 
  .)17 :1388علم الهدي، (آموزشی را در جوامع گوناگون جهتدهی کند 

نظریه یا » «تربیت اسالمی«: او تربیت اسالمی را نیز به معناي خاصی تعبیر می کند و می گوید
علم ( دکترین تربیتی است که بر مبناي اصول عقاید و بنیادهاي ارزشی اسالم استوار شده است

  .)18: 1388ي، الهد
اسالمی تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی فلسفی سراغ حکمت صدرایی  نظریهدر تدوین وي 

که  کند میاستدالل گونه  این او. داند می اسالمی تعلیم و تربیترشد نظریه  بسترآن را می رود و 
شهودات ات و قیات به همراه اشراامحصول تلفیق فلسفه و عرفان ذیل آیات و رو صدراییحکمت 
کند که حکمت متعالیه هم به  عالوه بر آن بیان می. اسالمی مهم است در حوزهاست که  صدرا

. ظرفیت رویارویی با مسائل زندگی اجتماعی و پیچیده ما را دارد ،لحاظ محتوا و هم به لحاظ روش
می، ، ارجاعات بسیار او به متون مقدس اسالخاص روش پژوهشگذر از دیگري همچون  دالئل
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پردازي اجتماعی و برخورداري از دستگاه فلسفی منسجم  ظرفیت کافی اصول حکمت براي نظریه
  .کند انتخاب او کمک می هب

  روش پژوهش
کارگیري ه است که ب باوراستفاده نکرده و بر این  خاصیش پژوهش ز رورویکرد ااین در او 

 حهاتتواند سبب مطالعه آن از  خاص می یدر مطالعه موضوع گوناگونابزارها و روشهاي 
قیاسی   ی همچون روشیکارگیري روشهاه ب. سازد تربه درك حقیقت نزدیکرا  و ما شودگوناگون 

تواند در مطالعات حوزه فلسفه  ک میتیومنهرـ  و روش تفسیري) تجربی(روش استقرایی  ،)عملی(
  .تعلیم و تربیت به کار گرفته شود

روش قیاسی  ،دنبال استنتاج داللتهاي تربیتی از اصول فلسفی کلی باشیمه که اگر بافزاید وي می
دنبال مطالعات ه اما اگر ب ؛اي دارد جایگاه ویژه مقدسمناسب است اگرچه روش تفسیري در متون 

روش  ،وقوع، شرایط، لوازم عملی و پیامدهاي نظریه تربیتی اسالم هستیم امکانتجربی براي تبیین 
  .تاس سودمندتجربی 

و  علیمنظریه اسالمی ت تدوینت متعالیه و محک با در برخورداو رسد روش  ظاهراً به نظر می
به عالوه . )25: 1388علم الهدي، ( ربیت، تفسیر به خصوص بر شیوه پرسش از متن استوار استت

ثر دریافت پاسخ اساسی تحقیقات مربوط به این ابه منظور  به قرآن مجید و آثار صدرا  مسئلهعرضه 
  .)25: 1388علم الهدي، (دهد  را شکل می

سفی و زیر لبنا به مسائل ف روی یعنی حرکت از مسائل تربیتی نّروش اوي رسد روش  به نظر می
را بر قرآن و  یمسائل تربیت فیلسوف تعلیم و تربیت،یعنی  است؛ متنبنا به روش تفسیر و پرسش از 

تربیتی را  يآرا ،مبناي فلسفیشکل گیري جواب و  می کند و پس از دریافتفلسفه صدرا عرضه 
  .می کنداستخراج  و استنتاج

  نقد و بررسی
این رویکرد، که جانب تعادل و توازن را در به کارگیري فلسفه در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
در پیش گرفته از نقاط مثبت فراوانی بر خوردار است که رویکرد انتخابی نویسنده به آن نزدیک 

  : است
نقطه مثبت این رویکرد، دغدغه بهره گیري از فلسفه و مبانی آن به مثابه مبنایی براي تدوین 

عالوه بر آن ارتباط عمیق  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی است که در جاي خود قابل تحسین است؛
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ان از دیگر مبانی فلسفی با تعلیم و تربیت و استفاده از متون دینی را در کنار مبانی فلسفی می تو
  .نقاط مثبت این رویکرد دانست

از دیگر نقاط مثبت این دیدگاه به کارگیري روشهاي مختلف تعقلی و تجربی در روش شناسی 
به نظر می رسد دیدگاه آقاي دکتر بهشتی و خانم دکتر علم . بحث است که به نظر جالب می رسد

در انتخاب رویکرد خود از این دو  الهدي شباهتهاي بسیاري با یکدیگر دارد که نویسنده مقاله
  .رویکرد الهام پذیرفته است

   تیو ترب میتعل يبرا ییون مبناچاستفاده از فلسفه ـ  8
وي ـ البته گروهی از که رویکرد  در می یابیمبه روشنی  آثار استاد مصباح یزديدر  تأملبا 

مضاف بودن فلسفه به  اند ـنویسندگان که این کتاب را با نظارت و راهنمایی ایشان تألیف کرده 
تلقی شده  دومعلمی درجه  ی،از این رو فلسفه تعلیم و تربیت اسالم ؛استتعلیم و تربیت اسالمی 

، ساحتها، روشها ، اصول،پردازد و اموري چون مبانی، اهداف است که به مطالعه علم نخست می
  .کند آن علم را بررسی می مراحل، عوامل و موانع
از فلسفه تعلیم و تربیت و یا فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی  ويتعریف  ازتوان  این رویکرد را می

  :نویسد در تعریف فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی این چنین می زیرا ؛استخراج کرد
کار رفته ه هاي ب واژه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشی است که ضمن تحلیل مهمترین کلید

ی، الهیاتی، سشنا ی، هستیسشنا اعم از مبانی معرفتـ بانی مختلف آن را در تعلیم و تربیت اسالمی، م
اسالمی، اصول، ساحتها و  ربیتو ت علیمکاود و نیز اهداف ت می ـ یسشنا ی و ارزشسانسانشنا

مصباح ( کند با یکدیگر بررسی میرا مراحل، عوامل و موانع و روشهاي آن و رابطه آنها 
  .)38 :1390یزدي،

هاي  واژه  تحلیل کلید«عبارت اول اینکه  :به دو نکته مهم اشاره کردمی توان در این تعریف 
عنوان موصوف و صفت، کالً ه حاکی است که تعلیم و تربیت اسالمی ب» تعلیم و تربیت اسالمی

عنوان علم درجه دوم تلقی ه ب است کهرویکرد اول  بیانگرکه  می گیردالیه فلسفه قرار  مضاف
  .دشو می

 درونداند تا از  مبانی آن علم می دردوم اینکه علم درجه دوم یکی از وظایف خود را کاویدن 
در خطوط میانی تعریف . بپردازد ، ساحتها، مراحل و موانعروشها ،اصول ،اهداف نتاجمبانی به است

اعم ـ  دانش رامبانی مختلف این  ،اسالمی ربیتت علیم ودقیقاً به این نکته اشاره شده است که فلسفه ت
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آنها  درونتا از  دکاومی ـ و الهیاتی یسشنا ارزش ،یسانسانشنا ،یسشنا ی، هستیسشنا از مبانی معرفت
  .اسالمی بپردازد ربیتت علیم وداللتهاي تربیتی در ابعاد اهداف، اصول و روشهاي تاستنتاج به 

  روش پژوهش
که فلسفه تعلیم می کند اسالمی به این نکته اشاره  ربیتت علیم واستاد مصباح در تعریف فلسفه ت
هاي تربیتی به واکاوي و بررسی مبانی مختلف تعلیم و  واژه  و تربیت اسالمی پس از تحلیل کلید

به منظور  یتو الهیا یسشنا ارزش ،یسی، انسانشناسشنا ی، هستیسشنا اسالمی اعم از معرفت ربیتت
 ربیتت علیمپر واضح است که واکاوي مبانی ت. پردازد ی میاهداف، اصول و روشهاي تربیت استنتاج

کارگیري روش تعقلی در ه داللت بر ب، ... ی وسشنا ی، معرفتسشنا اسالمی از علوم مربوط به هستی
لی و استداللی قع شیوه دیگر استنتاج اهداف، اصول و روشها نیز به سويو از  داردفرایند پژوهش 

  اسالمی بوده است ربیتت علیم واز مبانی ت
در شکل گیري فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نوعی رابطه دو سویه میان دانش فلسفه و  :نکته

نظام تعلیم و تربیت برقرار است ؛ بدین معنا که گاهی فیلسوف تعلیم و تربیت از دانش فلسفه، 
می شود و فهرستی از  کند که به شکل گیري داللتهاي تربیتی منتهیهاي تربیتی را استنتاج میگزاره

اما بعضی از گزاره هاي تربیتی نیز هست . گزاره هاي فلسفی ناظر به تعلیم و تربیت را آماده می کند
در این قسمت فیلسوف تعلیم و . که گزاره هاي فلسفی مربوط به آنها در دانش فلسفه وجود ندارد

جام گزاره هاي تولید شده فلسفی سران. تربیت به تدوین گزاره هاي فلسفی مربوط به آن می پردازد
  .و تربیتی، فهرست نهایی مبانی تعلیم و تربیت اسالمی خواهد بود

توان گفت فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی یعنی بررسی مبانی و مبادي تصوري و  می در نتیجه
، لذا روش پژوهش در این رویکرد و استداللی؛ تصدیقی تعلیم و تربیت اسالمی به روش تعقلی

  .ورزي است لی و فلسفهتعق
  پژوهش مراحل

 این رویکرد با توجه به روش شناسی پژوهش در این علم، مراحل پژوهش را این گونه بیان 
  :کندمی

شناسی،  معرفت، شناسی هستی دانش از تأثیر گذار در تعلیم و تربیتهاي  انتخاب گزارهـ 
 به منظور تدوین مبانی تعلیم و تربیت اسالمی شناسی، انسانشناسی و الهیاتی ارزش

 استنتاج داللتهاي تربیتی از گزاره هاي یاد شده ـ 
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استنتاج و تعقل اهداف تربیتی از مبانی تعلیم و تربیت اسالمی به عنوان گزاره هاي هست و ـ 
 نیست 

بالقیاس الی استنتاج و تعقل اصول تربیتی از مبانی و اهداف تعلیم و تربیت به شیوه ضرورت ـ 
 الغیر میان اهداف و فعالیتهاي تربیتی به عنوان گزاره هاي باید و نباید 

  استنتاج روشهاي تربیتی از اصول تعلیم و تربیت اسالمیـ 
 علیم و تربیترود با قرار دادن مبانی ت انتظار می ،تعقلی است آن روش ، کهدر این رویکرد

توان میدر نتیجه  .کندبر آن بنا  را تربیتی و روشهاي اصول ،، اهدافنقطه عزیمتعنوان ه اسالمی ب
حرکت لمی یا  در قسمت استخراج مبانی تعلیم و تربیت اسالمی از مبانی فلسفیرا  روش کار

از مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و روشهاي تربیتی اصول  ،و در استنتاج اهدافدانست  رونده پیش
11(را به کار بردرونده  ی یا پسنّحرکت ا(.  
بتوان براي همه  النعل اب النعل طابقگونه نیست که  که این باید به این نکته نیز توجه کردالبته 
بسیاري از مسائل و مشکالت تربیتی . مبانی فلسفی و علمی یا دینی استخراج کرد ،هاي تربیتی گزاره

هاي مناسب براي  گزاره ،هستیم که در مبانی تدوین شده اي که براي حل آنها نیازمند مبانیهست 
کرد و به براي آنها تدوین  دیگري هاي بنیادین در این صورت باید گزاره. شود آنها یافت نمی

 گیرد حرکت رفت و برگشتی میان اهداف و مبانی شکل می نوعی در نتیجه. افزودمبانی فهرست 
  .که سرانجام فهرست نهایی تنظیم می شود

  نقد و بررسی
ب تعادل و توازن را در به کارگیري فلسفه در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی این رویکرد، که جان

  : در پیش گرفته است نقاط مثبت فراوانی دارد که رویکرد انتخابی نویسنده به آن نزدیک است
دغدغه بهره گیري از فلسفه و : نقطه هاي مثبت این رویکرد را می توان در این موارد دانست

نایی براي تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، ارتباط عمیق مبانی فلسفی با مبانی آن به مثابه مب
تعلیم و تربیت ، استفاده از متون دینی در کنار مبانی فلسفی و بنا نکردن فلسفه تعلیم و تربیت 
اسالمی بر فلسفه خاصی در میان مسلمانان و به کارگیري همه ظرفیتها و منابع اسالمی در مسیر 

  .رشتهتدوین این 
نقطه برجسته این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه هاي دیگر این است که بر فلسفه خاصی تأکید 

  .نمی کند و آموزه ها و منابع اسالمی را محور تولید این رشته علمی می داند
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  )12()فلسفه، منبعی دینی به مثابه مبنایی براي تعلیم و تربیت( مختاررویکرد ـ  9

قصد دارد تا از میان رویکرد هاي فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و با  در این قسمت نویسنده
توجه به نقد و بررسی هر کدام ، رویکرد انتخابی خود یعنی مضاف بودن فلسفه را  به تعلیم و تربیت 
اسالمی انتخاب کند و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد که بسیاري از اندیشمندان همچون استاد 

اما این رویکرد در بخش روش شناسی پژوهش خود، تفاوتهایی را . کرده اند مصباح به آن اشاره
  .با دیگر روشها قائل است که پس از توصیف رویکرد به آن اشاره می شود

این رشته علمی مطابق با رویکرد انتخابی در گروه فلسفه هاي مضاف قرار می گیرد و از علوم 
یلسوف تعلیم و تربیت اسالمی به منظور تدوین مبانی در این رویکرد ف. درجه دوم به شمار می رود

را به شناسی  و ارزش  شناسیانسانشناسی،  هستی  ،شناسی تعلیم و تربیت اسالمی ابتدا دانش معرفت 
در ادامه به استخراج گزاره هاي ناظر به مسائل تعلیم و تربیت  و عنوان علمی جدا مفروض می داند

استخراج مبانی از گزاره هاي . تا مبانی تعلیم و تربیت را تدوین کنداز درون این دانشها می پردازد 
با شکل گیري این مبانی، . علوم مربوط به روش عقلی و استداللی و به صورت استنتاجی است

اکنون نوبت آن فرا می رسد که با روش عقلی، استداللی و به صورت استنتاجی به تدوین اهداف 
هرکدام از حوزه هاي هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان . آوردتعلیم و تربیت از مبانی روي 

شناختی و ارزش شناختی در مبانی تعلیم و تربیت، اهداف خاص تربیتی دارد که وظیفه فیلسوف 
با شکل گیري اهداف تربیتی از مبانی مورد نظر، بستر استنتاج اصول .  استخراح آنها از مبانی است
. پردازدشود که فیلسوف به کاوش در آن میالبته ناظر به مبانی فراهم میتعلیم و تربیت از اهداف و 

کدام از اهداف حوزه تعلیم و تربیت، حاوي اصول و قواعدي براي عمل تربیتی به عنوان  هر
با پدیدار گشتن این اصول از . راهنماي عمل است که با روش تعقل و استنتاج قابل دستیابی است

به روش استنتاجی، استطباقی و نیز تولید تدوین توان روشهاي تربیتی را مبانی، میاهداف و بعضاٌ از 
 . بدین صورت فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی شکل خواهد گرفت. کرد
  وهشژپ شرو

با توجه به رویکرد انتخابی، رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از ماهیتی دو گانه برخوردار 
اما . می کند ساحت اول رشته، که ماهیت فلسفی دارد از روشهاي تعقلی و استداللی استفاده: است

در قسمت دوم آن، که در قلمرو علوم انسانی وتجربی قرار می گیرد، ماهیت تجربی دارد که در 
تعلیم و تربیت " این بخش می توان از روشهاي تجربی استفاده کرد؛ لذا با انتخاب رویکرد فلسفه
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و آن را در ، روش تعقلی، استداللی و استنتاجی در بعد فلسفی رشته انتخاب می شود "اسالمی
شناسی، انسانشناسی، ، هستی شناسیاستنتاج مبانی تعلیم و تربیت اسالمی از گزاره هاي معرفت 

به کار می گیریم تا بتوان در گامهاي بعد به تدوین اهداف، اصول و روشهاي تربیتی شناسی ارزش 
  .پرداخت

روشهاي تجربی براي  در قسمت تعلیم و تربیت به عنوان دانش مستقل، که نسبتاٌ تجربی است از
حل مسائل تربیتی استفاده می شود به این دلیل که این مسائل نسبتاً و بعضاً ماهیت تجربی دارد که 

  . حل آنها به روشهاي تعقلی و استداللی امکانپذیر نخواهد بود
ذکر این نکته ضروري به نظر می رسد که این رشته به واژه اسالمی متصف است و این اتصاف 

در واقع فیلسوف تعلیم و تربیت براي رسیدن به فلسفه . پژوهش نقش آفرینی می کنددر روش 
تعلیم و تربیت اسالمی باید مبانی و مسائل کالن را از منابع اسالمی یعنی عقل، نقل و تجربه و 
نظریات اندیشمندان مسلمان در این زمینه بجوید و لذا در تدوین مبانی به منابع اسالمی نیز مراجعه 

  . کند می
  ویژگیها

این نوع روش شناسی در مقایسه با روشهاي دیگر از ویژگیهاي خاصی برخوردار است که در 
  :این فسمت به آنها اشاره خواهد شد

به کارگیري روش عقلی و استداللی در استنتاج مبانی تعلیم و تربیت اسالمی از گزاره هاي ـ 
 فلسفی

 استنتاج اهداف، اصول و روشهاي تربیتیبه کارگیري روش عقلی و استداللی در ـ 

 منطبق بودن گزاره هاي تعلیم و تربیت اسالمی بر مبانی استنتاج شده از گزاره هاي فلسفیـ 

تعامل دو سویه میان گزاره هاي فلسفی با مسائل تربیتی به منظور تدوین مبانی تربیتی جدید ـ 
 براي حل مسائل تربیتی

  تجربه در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به کارگیري منابع عقل، نقل وـ 
  پژوهش مراحل

      روش پژوهش از مراحل گوناگونی تشکیل شده است که در این مرحله به آنها پرداخته 
  :شودمی

شناسی  هستیدانش فلسفه یعنی از گذار در تعلیم و تربیت  هاي تأثیراستنتاج گزارهـ 
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 تعلیم و تربیت اسالمی به منظور تدوین مبانی و الهیاتی شناسی، انسانشناسی شناسی، ارزش معرفت

 )هست ها و نیست ها(استنتاج، تعقل و استطباق اهداف تربیتی از مبانی تعلیم و تربیت اسالمی ـ 

استنتاج، تعقل و استطباق اصول تربیتی از اهداف تعلیم و تربیت اسالمی به شیوه ضرورت ـ 
 )باید ها و نباید ها(الیتهاي تربیتی بالقیاس الی الغیر میان اهداف و فع

  استنتاج، تعقل و استطباق روشهاي تربیتی از اصول تعلیم و تربیت اسالمیـ 
  علت انتخاب این رویکرد

  :  در بیان دالئل انتخاب این رویکرد می توان چنین نوشت
 وجود نقد هاي جدي و عدم پذیرش کامل رویکرد هاي مطرح شده .1

کارگیري روشهاي تعقلی و تجربی و استطباقی در فرایند پژوهش این رشته و احساس نیاز به به  .2
 نبودن آن در رویکرد هاي قبلی

 عملیاتی بودن فرایند استخراج و استنتاج داللتهاي تربیتی از مبانی در این رویکرد .3

 هماهنگی رویکرد انتخابی با تعریف عرضه شده از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .4

  
  ق پژوهش در این رشته با علوم تجربیتفاوت منط

 هاي علمی و تجربی را دارد آیا این نوع پژوهش همان منطق پژوهشال که ؤدر پاسخ به این س
  .به بررسی تفاوت روش تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی با علوم تجربی می پردازیم

هاي تشکیل  گزاره جز روش تعیین صدق و کذب ،روش تحقیق و پژوهشدر مقدمه باید گفت 
هاي دانش  این است که آیا گزارهدر پی در فرایند پژوهش پژوهشگر یعنی ؛ دهنده آن دانش نیست

و اگر تطابق ندارد کذب برآن شود واقع خارجی تطابق دارد که صدق بر آن حاکم  امربوط ب
  .شود مستولی می

روش پژوهش  ،تجربی تقسیم کردبندي به عقلی و  توان در یک تقسیم از آنجا که دانشها را می
را  تعقلیعقلی است که روش پژوهشی  دانشهايفلسفه در گروه . هر یک با دیگري متفاوت است

  .دارد
هاي پیشین و  گزارهکه هاي نوع اول  گزاره :شود در مباحث فلسفه به دو نوع گزاره اشاره می

ی است که تعیین یها گزاره ،گزاره پیشین. شود هاي پسین نامیده می گزاره ،هاي نوع دوم گزاره

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 49/  چیستی شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

 

ی است که تعیین یها هاي پسین گزاره صدق و کذب آن با روش عقلی امکانپذیر است و گزاره
هاي هندسی  مثالً گزاره؛ )28 :1380عبودیت، ( صدق و کذب آنها فقط با روش تجربی میسر است

ینی پیشهاي  از نوع گزاره )نقل قول شده است( "درجه است180 لثیزوایاي داخلی هر مثمجموع "
 ،شناسی پژوهش نی روشعی؛ است یین صدق و کذب آن به روش عقلی و استداللتعیاست که 

همه فلزات در اثر حرارت «هاي فیزیکی  مانند گزاره یهاي پسین گزاره ماا. تعقلی و استداللی است
 ،شناسی پژوهش یعنی روش ؛آنها به روش تجربی استتعیین صدق و کذب  ،»شوند منبسط می
  ). 28: 1380عبودیت، ( و آزمایش است ، مشاهدهتجربی
  دانش عقلی است یا تجربی ،فلسفه

ی ینیشپهاي  که از نوع گزاره ،دهنده آن شکلتهاي  با توجه به ماهیت دانش فلسفه و گزاره
هایی مانند اصل علیت، حدوث زمانی،   گزاره. توان گفت فلسفه جزو دانشهاي عقلی است می ،است

اثبات آنها را  هایی نیست که بتوان با روش تجربه و آزمایش گزاره گزاره ها، نوعاین .  ...مکانی و 
 این نوع. ورزي امکانپذیر است لذا درك صدق و کذب آنها از طریق قوه تعقل و استدالل ؛کرد
  .است  عقلی و فلسفه قابل گزینش و ارزشیابی دانشتنها در  ،که ماهیت فلسفی دارد ،ها گزاره

و اوصاف وجود و عدم را  خواصهاي فلسفی  و گزاره فلسفه بحث استدالل استدر  از طرفی
 ،ین ضرورتچن با حس و تجربه قابل درك باشد و هم ست کهنیهایی  عدم پدیدهو وجود . یابد می

 که در بستر عقل نه تجربه و حس قرار می گیرد مقوالتی در گروهمتناع و علیت و معلولیت ا، امکان
  .است  قابل درك

ی و آیا یا تجرب است دانش عقلی ،فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیحال این سؤال پیش می آید که 
عنوان یک ه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ببه نظر نویسنده، . روش پژوهش آن نیز متفاوت است

ماهیت اول  :دو ماهیتی استدانشی یعنی این رشته  ؛ه علمی از دو ماهیت خاص برخوردار استترش
 است و که قبالً اشاره شد دانشها یا عقلیگونه  همان. آن فلسفی است و ماهیت دوم آن تجربی است

جربی هاي عقلی، تعقلی و استداللی است و در دانشهاي تشیا تجربی که روش پژوهش در دان
لذا با  ؛دشو میتلقی اي  و دانشی بین رشتهدارد اما این رشته ماهیتی دوگانه . آزمایش استو مشاهده 

تواند از روش تعقلی و استداللی در مباحث بنیادین فلسفی تعلیم  توجه به ماهیت فلسفی بودن آن می
  .استفاده کندت مباحث علمی آن یعنی تعلیم و تربیدر  و تربیت کمک بگیرد و از روش تجربی 

می توان  تفاوت روش تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی با روش تحقیق تجربیدر بیان 
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به که چون علم  ردتوجه به ماهیت وجودي خود به موضعی خاص اختصاص دا هر علمی باگفت 
توان کشف  روش تحقیق را نیز می فلسفه .است از روش تحقیق خاص خود برخوردارشمار می رود 

و دانشمندان براي آگاهی و کشف حقیقت از منابع فیلسوفان در این میان که حقیقت دانست 
  . منابعی همچون عقل و استدالل، تجربه و حواس و وحی ؛کردند مختلفی استفاده می

     به شمار ییعقل گرایی سنتی بر پایه روش ارسطو ،شناخت تا قبل از ارسطوروش منبع و 
مبناي  ،نام روش تجربه و آزمایش و مشاهدهه نهضت جدیدي ب ،انساما پس از رنس آمد؛می

  .روش پژوهش قرار گرفت در شناخت
در تفکر عقل گرایان روش قیاسی مبناي کار است که با استدالل، روش منطقی و تحلیل 

 ،ی استبکه تفکر تجربه گرایی و علوم تجر ،اما در مقابل. می پردازندعقالنی به کشف حقایق 
ها  زمایش به شناخت ماهیت پدیدهآو با مشاهده و می دهند روش استقرایی را مبناي کار خود قرار 

آشکار اینجا است که تفاوت روش تحقیق در دو رویکرد عقل گرایی و تجربه گرایی . پردازند می
  .می شود

ایسه که در مق باور استو براین  ،استوار یدیدگاه عقل گرایی براساس روش استدالل قیاس
البته سابقه این دیدگاه به زمان ارسطو قابل  .عقل ضرورت داردو حس،  شناخت پدیده توسط عقل

در . شد صغري و نتیجه برقرار می ،بین کبري) قیاس منطقی(بازگشت است که در آن رابطه منطقی 
  . حقایق ماورا الطبیعه استوار بودبود که بر کبري فرض مسلمی  ،این قیاس

کوچکتري از کبري و ناظر به موضوعات خاص بود و نتیجه نیز از  رابطهصورت ه صغري ب
علومی همچون فلسفه، کالم و . آید دست میه رابطه این دو به صورت امري غیر قابل اجتناب ب

  .کردند علوم الهیاتی و متافیزیکی از این روش در پژوهش خود استفاده می
    را مبناي کار خود قرار استقرا دارد،ه در تفکر تجربه گرایی ریش تجربی، که روش تحقیق

عالوه بر آن گفته شد که این دیدگاه و  .پردازد و از طریق مشاهده و آزمایش به شناخت می دهدمی
روش پژوهش خاص آن بعد از رنسانس شکل گرفت و در همه علوم انسانی و غیر انسانی سیطره 

روشهاي  برو اثبات گرایی پوزیتویستی  افکند و تا این زمان هنوز هم روش مشاهده و آزمایش
این روش تحقیق در همه  دنبال آن،به  ؛حاکم است ها نامه تحقیق و مقاالت رسمی پژوهشی و پایان

اما علوم الهی و  دتواند از این روش پیروي کن می اتعلومی همچون طبیعی اجرا نیست؛علوم قابل 
 تو آزمایش قابل بررسی نیس هصورت مشاهده بو چون است الهیاتی و متافیزیکی از این روش مبرا 
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  .گیرد این روش قرار نمی حوزهدر 
و ماهیتی جدا  ،گیرد اي قرار می که در گروه علوم انسانی میان رشته، رشته فلسفه تعلیم و تربیت

بلکه  ؛تعلیم و تربیتنوع توان گفت این رشته نه از نوع فلسفه است و نه از  می. داردمنحصر به فرد 
این رشته با  از این رو .لذا از ماهیتی دوگانه برخوردار است و پردازد این دو رشته به فعالیت می نامی

 :ها استفاده کند تواند از دو روش تحقیق مربوط به هرکدام از حیطه بودن خود می دو بعدي ماهیت
ی و تجربه و تعقلی و استداللی و در حیطه تجربی از روش استقرایقیاسی، در حیطه فلسفه از روش 

  . آزمایش
عنوان یک رشته علمی اما متمایز از فلسفه تعلیم و تربیت ه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی هم ب

جاري شدن این احکام . تواند همان احکام فلسفه تعلیم و تربیت را در خود جاري سازد می ،صرف
و است لوم متافیزیکی این رشته از ع ،در این رشته به این صورت است که در قسمت فلسفه بودن

د و در قسمت تعلیم می کناز روش تعقلی و استداللی با قیاس منطقی استفاده  و ماهیتی انتزاعی دارد
با قید اسالمی بودن چون ناظر به علوم تجربی است و ریشه عینی و عملی دارد از گرچه و تربیت آن 

اي است و دو  چون دانش بین رشتهبنابراین این رشته  .کند اي استفاده می روش تجربی و مشاهده
  .کند یعنی روش تعقلی و تجربی استفاده می جداماهیتی از دو روش پژوهش 

  
  نتیجه گیري

آنچه در این مقاله به اختصار آمد، پاسخگویی به سؤاالت متعددي است که در زمینه چیستی 
پاسخ به این سؤال که براي . شود شناسی روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی مطرح می

روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی چیست، ابتدا به تعریف فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی 
  فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی یکی از علوم میان : کندپردازد و آن را این گونه تعریف میمی
نی تعلیم و تربیت اسالمی از هاي تربیتی به استنتاج مبااي است که عالوه بر تحلیل گزارهرشته
   به شیوه تعقلی و استداللیشناسی، انسانشناسی  شناسی، ارزش معرفتهاي هستی شناسی، گزاره
نگارنده در . پردازد تا بتواند در گام بعد به تدوین اهداف، اصول و روشهاي تربیتی دست یابدمی

به مثابه نظام تربیتی استنتاج را  "میتعلیم و تربیت اسال"رویکرد مضاف بودن فلسفه به  ،این مقاله
گیرد و با توجه به در پیش می با استمداد از روش فلسفی و آموزه هاي دینی اسالمیشده از منابع 
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روش . دو ماهیتی دانستن آن از دو جنبه فلسفی و تربیتی به دو نوع روش پژوهش اشاره می کند
روش هاي پژوهش تجربی در بعد تجربی بودن  تعقلی، استداللی و استنتاجی در بعد فلسفی رشته و
نگارنده در این مقاله به این نکته نیز می پردازد . را به عنوان شیوه کار در فرایند پژوهش می پذیرد

که روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به دلیل تفاوت در ماهیت این رشته از فلسفه و 
توجه به بعد فلسفی بودن،  روش پژوهش این رشته با. دتعلیم و تربیت، منطقی جداي از آنان دار

تعقلی و استنتاجی است و به دلیل تجربی بودن در بعد تعلیم و تربیت آن از روشهاي پژوهش 
  . تجربی و در بعد اسالمیت آن از منابع اسالمی استفاده می کند

  
 یادداشتها 

  روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیتکتابهاي تألیفی در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت و : رك ـ 1
 .  60ص . 1 ج. رانیا یاسالم يجمهور تیو ترب میبر فلسفه تعل يدرآمد .)1389(يباقرخسرو  :رك ـ 2

وي عالوه بر مطالعه . پژوهشگر عرب زبان است که در کشور مصر می زیسته است) 1987(علی احمد مدکور ـ 3
فقه و اصول در حوزه فلسفه و تعلیم و تربیت نیز صاحب کتاب و و تحقیق در حوزه هاي ادبیات عرب، 

تألیفاتی است که در جامعه عرب زبان به عنوان یکی از اندیشمندان برجسته حوزه تعلیم و تربیت به شمار 
منهج التربیه  "او تألیفات متعددي در حوزه تعلیم و تربیت داشته است؛ از جمله آنها می توان به. آیدمی

رویکرد او در فلسفه تعلیم و . اصوله و تطبیقاته و منهج التربیه فی التصور االسالمی اشاره کرد: یهاالسالم
        .      تربیت اسالمی به رویکرد اعراض از فلسفه و بسنده کردن به متون دینی شهرت یافته است

  . 4ص . 1 ج .رانیا یاسالم يجمهور تیو ترب میبر فلسفه تعل يدرآمد .)1389(خسرو باقري: رك ـ 4
 .16ص . 1 ج. رانیا یاسالم يجمهور تیو ترب میبر فلسفه تعل يدرآمد .)1389(خسرو باقري: رك ـ 5

 .60 ص. 1ج . درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران .)1389(خسرو باقري: رك ـ 6

  .این رویکرد ، رویکرد جناب آقاي دکتر بهشتی استـ  7
  .این رویکرد را جناب آقاي دکتر صادق زاده برگزیده اند ـ 8
  .ـ این رویکرد را جناب آقاي دکتر شرفی برگزیده اند 9

  .برگزیده اند علم الهديدکتر  خانم سرکار این رویکردـ  10
. بریماما در حرکت انّی از معلول به علت آن پی می . حرکت لمی این است که ما از علت پی به معلول ببریمـ  11

در تعلیم و تربیت اگر حرکت فیلسوف براي تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از مبانی و گزاره هاي 
اصول و روشهاي تربیتی باشد یعنی از مبانی به استخراج داللتهاي تربیتی بپردازد،  فلسفی به سوي اهداف،

یعنی اهداف، اصول و روشهاي تربیتی اما اگر از روبنا به زیربنا در حرکت باشد . حرکت او حرکت لمی است
  .را بر مبانی و گزاره هاي فلسفی عرضه، و مسائل را حل کند، حرکت او را حرکت انّی می نامند
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  .ستاکه با رویکردهاي قبلی مشابه و متفاوت است، نظر نویسنده مقاله  این رویکرد ـ 12
 

   منابع
شرکت علمی و : تهران. 2و1ج . درآمدي بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی ایران ).1389(باقري، خسرو
 .  فرهنگی

  .سازمان تبلیغات اسالمی: تهران .تأمالت فلسفی در تعلیم و تربیت .)1389(بهشتی، سعید
  .متن درسی روش شناسی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت). 1389(رضائی، مهدي

وزارت : تهران. سند ملی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران ).1390(همکارانصادق زاده، علیرضا و 
  .آموزش و پرورش

 .مدرسه: تهران. فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی ).1390(گروهی از نویسندگان زیر نظر محمد تقی مصباح یزدي
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