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ی مخالف و فلسفه تربیت اسالمی در میان مسلمانان مانند خود فلسفه و فلسفه اسالم: چكيده

این زدن از براي تن، تابندبرنمی را فلسفه تربیت اسالمی اصطالح بردکار که اهل سنتموافق دارد. 

نظریة التربیة هج التربیة االسالمیة، مناصول التربیة االسالمیة،  فلسفه تربیت اسالمی راکاربرد، 

 .ندناهمداستان ايفلسفه چنینبر سر آبشخور  هماصطالح  این کاربردان موافق. اندخواندهاالسالمیة 

است که  فرض صورتی چند درخور ،تربیت اسالمی به لحاظ محتوا و ساختار فلسفهآبشخور براي 

براي مقاله در این به شرح آمده است. و صورت مقبول  اخته شدهپرد صورت آن 4در این مقاله به 

چونان فلسفه تربیت اسالمی به فرق میان فلسفه محتوا و روش و ساختار سخن در  واکاوش

شده است  ادعاو  ،عنایت تام تفكر و فعالیت، با فلسفه چونان روش معتقداتاي از افكار و سامانه

گیري از با بهرهشناسایی و شناساندن فلسفه تربیت اسالمی آن است که براي مقبول تنها راه که 

فلسفه چونان روش و ساختار سخن، محتواي فلسفه تربیت اسالمی از قرآن کریم و روایات 

مجموع  هاي اسالمی.نه از فلسفه یا فلسفه برگرفته و شناسانده شود -علیهم السالم -معصومان

اي فه تربیت اسالمی جاي دارد، مقولهآید در حوزه فلسفه فلسقوالت میاین م بازشكافتآنچه در 

  .اندنپرداختهچندان بدان  ،پژوهی اسالمیهاي مضاف و تربیتدر ادبیات فلسفه که

 ساختار، فلسفه اسالمی، فلسفه تربیت اسالمی، قرآنروش، محتوا، : كليد واژگان

  

 

  مقدمه

 رداخته شده است. از فلسفهاست که کمتر به آن پ 1هاي مضافیفلسفهو  2ايهاي میان رشتهدانش از 1تربیت اسالمی فلسفه

یا  به آن اشاره نشده کنونتا هاي ما نگاشتکه، در تربیتاست؛ چنان 2تربیت اسالمی تر، فلسفة فلسفهوانهادهتربیت اسالمی 

 است. بسیار اندك از آن یاد شده

                                                           
7.  philosophy of Islamic education  

                                                                                                 
8. interdisciplinary sciences 
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ه فلسفه تربیت اسالمی واقع از بیرون ببیت اسالمی است و از رهگذر آن بهفلسفه فلسفه تربیت اسالمی، سنگ محک فلسفه تر  

 تا از جمله روشن شود که: شودمیقت فلسفه تربیت اسالمی واکاوي شود. در این شاخه معرفتی، گوهر و حقینگریسته می

 تواند وجود داشته باشداي وجود دارد یا اصوال میچنین فلسفه  .1

 مخالف هم دارد ،اي به فرض وجودآیا چنین فلسفه .2

 مخالفان این فلسفه براي مخالفت خود چه دالیل و استداللی دارند .3

 اي نداردفلسفه ،براین باورند که تربیتزنند یا اصوال کار بردن این اصطالح تن میاز بهآیا مخالفان تنها  .4

 نامندمی گیرند و آنها را چهسائل تربیت را از کجا برمیمخالفان این فلسفه، مبانی و م .5

 فلسفه اسالمی و قرآن و روایات ،قرآن و روایات ،اسالمی آبشخور این فلسفه کجاست، فلسفه .6

 شودروش براي بحث و سخن سود برده می در این فلسفه از کدام .7

 شوددر این فلسفه از کجا برگرفته میروش بحث   .8

 مایه اصالت داردتا چهاین فلسفه در محتوا و روش و ساختار  .9

 این فلسفه با فلسفه اسالمی چه نسبتی دارد .11

 ربط این فلسفه با منابع علم در اسالم چیست  .11

 عالمان مسلمان نسبت به این فلسفه چه دیدگاهی دارند .12

 تربیت در غرب چه نسبتی دارداین فلسفه با فلسفه  .13

 اندشود پرداختهه آنچه که فلسفه تربیت خوانده میآیا در منابع اسالمی ب .14

 شناخت مفهومْ

 و  تربیت بیاغازیم: 3فلسفه مضاف ، سخن را با چیستی فلسفه ومناسب است به عنوان پیش درآمد بحث

 چيستي فلسفه. 1

که از  5ست. فیلوسوفیا، ترکیبی است از دو واژه فیلو4واژه یونانی فیلوسوفیاواژه فلسفه نخست و پیش از هر چیز عربی شده  

مشتق شده و به مفهوم دانش است، پس معناي  8که از سوفوس 7گرفته شده و به معناي دوست داشتن است ، و سوفیا 6فیلوس

 9.فیلوسوفیا و برابر نهاد عربی آن یعنی فلسفه، دوست داشتن دانش است

تقسیم  کار برده و همین معنا را از آن خواسته است. وي مردم را به سه گروهخستین کسی است که این واژه را بهفیثاغورس ن

ود را دوستدار و خ گیرندگوهر امور را پی میایی دل خوش دارند؛ آنان که جویند؛ آنان که به دارکرده است: آنان که جاه می

 (.45، ص1976خوانند)الطویل،دانش یا فیلسوف می

نی هاي فلسفی برآییم با مفاهیم گوناگوفلسفه و کاوش یاز مفهوم لغوي فلسفه که بگذریم، اگر در پی واکاوي مفهوم اصطالح

هایی است که در ساختار و محتواي مطالعات اختالف و چندگانگی برآمد دگرگونیشویم. این رو میبه در ساختار و محتوا رو

                                                                                                                                                                                     
7. philosophies of 
8. philosophy of philosophy of Islamic education 

philosophy of                                                                       .7 

8. philosophia 

. philo3 
9. philos 

ophyS. 5 
2. Sophos. 

ه(، . در زبان فارسي هم از تركيب فيلو با پاره اي واژگان فارسي يا فارسي شده، واژگاني تازه ساخته شده است: پولوفيل) پول دوست، پول بار 4

 دوستدار و طرفدار آلمان(، انگلوفيل) طرفدار شبه جزيره انگليس(.روسوفيل) دوستدار و طرفدار روسيه(، ژرمنوفيل) 
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هاي از آنجا که حوزه ،1معرفتگوهر امور و  عبارت است از مطالعه نظري و روشمند فلسفهچراکه  فلسفی روي داده است،

 (.27ص ،1423)یالجن، است ن گشتهدگرگوهاي آن دگرگون شده، ساختار و محتواي فلسفه هم معرفت و روش

حقایق است، که از جمله مراد از تحول در ساختار، دگرگونی در روش تحقیق و منطق پژوهش فلسفی براي دست یافتن به 

 شامل موارد زیر بوده است:

 وري صگیري منطق به کار .1

 استفاده از منطق شک دستوري )دکارتی(  .2

 گیري منطق جدلی) دیالكتیک(   به کار .3

  آوردن به منطق پوزیتیویستیروي .4

 استفاده از منطق پراگماتیستی  .5

 فرود بسیار داشته است چنانكه:هاي فلسفی فراز و نی در حوزه محتواي فلسفه و پژوهشدگرگو

فلسفه به مفهوم ارسطویی، کوشش براي واکاوش در وجود چونان وجود است. این مفهوم از فلسفه را فیلسوفان   .1

ه.ق.( فلسفه را علم به حقیقت امور در حد توان انسان 252-185)حدودکندي مسلمان نیز گردن نهادند چنانكه

، میان فلسفه جدلی و فلسفه سوفسطائی با فلسفه ه.ق(339-261)فارابی، و 2(97، ص1369شمارده است)کندي،

( و آن را علم به وجود چونان وجود و 74ص 1427)فارابی، داندنهد و سومی را مسبوق به دو دیگر میبرهانی فرق می

کرده است) دانسته و آن را به الهی و طبیعی و منطقی و ریاضی تقسیم  3به دیگر بیان، علم به احكام کلی وجود

 .45(81، ص1415فارابی،

 (11)شوري:اند. از آنجا که خداوند مانند ندارددانسته ه یافتن به خداوندفلسفه را تشبّدر تعریفی به غایت،  گاه .2

همگان را به آراسته شدن به (صکرم)ه همان آراسته شدن به اخالق الهی است که پیامبر ااند مراد از این تشبّگفته

( پس مراد آن است که چنان به اخالق الهی آراسته شوید که مثال 129،ص61، ج1413مجلسی،)آن فراخوانده است

مراد از تشبه به اله آن است که انسان  :گفته است یعقوب کندي .خداوند را به یاد آرد و آیت حق باشید و دیدار شما

  (.172، ص 1369به غایت فضیلت دست یابد)کندي،

هاي معرفتی، مگر علوم قراردادي چون: زبان و ادبیات و صرف و نحو و لغت را همه حوزهاه دامنه مطالعات فلسفی گ  .3

 گرفت.برمی در

 گرفت.معنوي از فرش تا عرش را دربر می هاي معرفتی و حقایق مادي وگاه فلسفه همه حوزه  .4

در پی سعادت انسان برآمد. اي فلسفه، حوزه معرفتی وجود را وانهاد و به پژوهش در رفتار انسان پرداخت و در دوره .5

براي تحقق آنها شاید بتوان این دگرگونی را در اندیشه فلسفی رواقیان یافت زیرا آنان فلسفه را فن فضیلت و تالش 

 شماردند.در زندگی عملی می

                                                           
. در سنت فلسفي جهان اسالم، فلسفه يعني مطالعه و شناخت وجود، اما پاره اي فيلسوفان غربي، بر اين باورند كه فلسفه، هستي  7

 (.87، ص7338( يا شناخت شناسي است )همتي،epistemoiogy( نيست، بلكه معرفت شناسي)ontologyشناسي)
شده است، چنانكه كندي در كتاب في حدود االشياء و رسومها، شش تعريف از . در دوره  و ديار كندي، از فلسفه، مفهومي يگانه اراده نمي 8

 (.719-718، ص7334فلسفه پيش رو نهاده است)كندي، 
 (.79-7،ص7315نيز بنگريد به) مصباح يزدي،  . 8
پردازد هاي مشهور دوران خود ميدر كتاب احصاء العلوم خود كه در آن به تعريف دانش (ه.ق334-832) . گفتي است كه فارابي 9

 كند.(  واژه فلسفه را به كار نمي برد و از تعريف فلسفه به مفهوم عام ياد نمي34، ترجمه خديو جم، ص7339)فارابي،
است، چنانكه كندي در كتاب في حدود االشياء و رسومها، شش تعريف از شده در دوره  و ديار كندي، از فلسفه مفهومي يگانه اراده نمي . 5

 (.719-718، ص7334فلسفه پيش رو نهاده است)كندي، 



 144-114، ص 4931مرداد ، 4جلد ،  41، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

125 
 

نی نمود یافت و آنان را وادشت فلسفه را تكاپو عقال 1گاه دگرگونی یاد شده در اندیشه فلسفی کسانی چون اپیگور  .6

 فراسوي زندگی سعادتمندانه بخوانند

 گاه فلسفه به پژوهش در حوزه امور فراطبیعی خالصه شد  .7

 گاه کسانی چون آنسلم ، فلسفه را به تالش براي جمع وحی و عقل یا دین و فلسفه منحصر ساختند.   .8

فلسفه را به معارفی  2هگلدر قرن نوزدهم چیرگی فلسفه بر علوم، احیا و فلسفه به علوم افزوده شد. در این دوره  .9

چون حقوق و هنر و تاریخ و دین افزود و فلسفه حقوق و فلسفه هنر و فلسفه تاریخ و فلسفه دین را به حوزه مطالعات 

 فلسفی افزود. 

قیاس و برهان عقلی . در عصر مدرنیته، فلسفه را به مفهوم معارفی به کار بردند که در آنها به جاي روش تجربی از  11

 شد. در این کاربرد، علوم طبیعی را از حوزه فلسفه گسستند و به حوزه علوم تجربی پیوستند.ده میاستفا

هاي زبانی خالصه کردند و مدعی دامنه فعالیت فلسفی را به تحلیل 4راسل و 3مور در کاربرد دیگر، کسانی چون . 11

اینان  کار فلسفه تنها تحلیل و توضیح معانی از راه تحلیل منطقی است. كهشدند فلسفه در پی کشف حقیقت نیست بل

و از سوي دیگر واکاوش  ها،فیلسوف از یک سو تحلیل مفهومرو کار سفه، موضوع واقعی ندارد و از ایناند که فلاشاره کرده

معنی بودن آن ار بون یا بیدهاي سخن و نمایاندن معنیها از دیگر گونههاي گوناگون و متمایز کردن گزارهگفته

 (.37، ص 1391هاست )نقیب زاده، گزاره

رو اقعی انسان ارتباط ندارند از این، فلسفه متعارف را پرداختن به اموري دانستند که به زندگی و5کسانی چون دیویی . 21

یعنی در پی  ،مفید افتدبپردازد و در عمل ها و اضطرابات بشري ند که فلسفه باید به بشر و بحراناهتكیه و تأکید کرد

 ها جهت دهد.هاي جمعی انسانهایی برآید که به فعالیتها و اررزشهدف

اند که فلسفه به دو گونه فعالیت نظر دارد: یكی تجزیه و تحلیل، ر کاران فلسفه تربیت، اشاره کردهاندبرخی از دست .13

ها و ادراك روشن و دقیق معانی است؛ و دیگري فعالیتی است که اندیشهمطالب و تبیین و بازشكافت که هدفش شناخت 

شناسی، منطق به نظریه ، اخالقیات، نظریه شناخت، زیباییهاي ماوراي طبیعتتوان در هر یک از حوزهگذر آن میاز ره

  (. 75، ص1391مشخصی دست یافت)کیالنی، 

ها و انسان با آفریدگار و دیگر انسان و بازکاوي روابط ،انجام امورنظران، فلسفه را واکاوي آغاز و احببرخی از ص. 14

 (.97، ص1967اند)جمالی، طبیعت دانسته

 مضاف فلسفه. 2

شود، به معناي تبیین اصول و مبانی و به اصطالح خوانده می 7که فلسفه مضاف6«يهفلسف»فلسفه در ترکیب اضافی 

 گذار، هدف،کاوي مطالبی چون: تاریخچه، بنیانرود و گاه واکار میاست بهف الیه واژه فلسفه مبادي علم دیگر که مضا

ي فلسفهبه دیگر سخن،  ،((72،ص1، ج1385گیرد)مصباح یزدي،  سیر تحول آن علم را نیز دربر می روش تحقیق، و

پردازد که در مضاف الیه ها و قضایایی میها و روشاست که به تحلیل عقالنی طرح وارهکذا)مثال فلسفه فیزیک(، دانشی 

                                                           
Epicurus                                                                                     3. 

9.G. W. F. Hegel 
3 . G. E. Moor. 

 B. Russell                      .8 
5 . Dewey 
3.  philosophy of 

 . در اين بحث از تقسيم فلسفه مضاف به: فلسفه مضاف به علوم، و فلسفه مضاف به حقايق، چشم پوشيده شده است. 1
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به شرح و شكافت  ( تا از این رهگذر45، ص1386) مثال فیزیک در فلسفه فیزیک( وجود دارد) بهشتی، احمد،  واژه فلسفه

  1را معلوم دارد.آن و محتوا و فایده  بپردازد و گوهرمضاف الیه خود هستی و چیستی 

 . چيستي تربيت3

 مایه آن در لغت و تعریف اصطالحی آن پرداخته شود:است به بند مفهوم تربیت، شایسته براي بازنمو

 یَرُبُّ. -، رَبَّیُبَیَر -یَربو، رَبِیَ -ه است: رَباواژه تربیت سه ریشه یاد شد براي هاي لغتدر فرهنگالف. تربيت در لغت: 

 سه گونه معنا شده است:  گانه آنتربیت با توجه به بن سه

 برآوردن، رویانیدن، تغذیه کودك است. بو باشد، مفهومش افزودن، پروراندن، برکشیدن،یر -. تربیت چون از بن ربا1

 رساند.ییربی باشد، رشد کردن و برآمدن و قدکشیدن و بالیدن را م -. اگر تربیت برگرفته از ربی2

تن، به تعالی و کمال سرپرستی کردن، نیكو ساخ یرب، در این معانی به کار رفته است: پروردن، -. تربیت از ماده رب3

از افراط و تفریط دورداشتن و به اعتدال آوردن، استوار و متین کردن و در نهایت اگر در مورد  ارزنده ساختن، رساندن،

 انسان به کار رود فراگیرترین معنایش فرهیخته ساختن اوست

چنانكه از نگاه راغب اصفهانی، تربیت، دگرگون  اند،یرب، به تعریف تربیت پرداخته -ربتر با عنایت به بن پژوهان، بیشواژه

( یا 184،ص1414صفهانی، ) ابه فرجامی که درخور آن است برسد مایه کهته هر چیز است تا آنکردن گام به گام و پیوس

(. شماري 11، ص1، ج1418، تربیت را جسته جسته به کمال رساندن و ارزنده ساختن هر چیز دانسته است)بیضاوي، بیضاوي

 .(34اند)مودودي، بی تا، صو معناي رب را همان تربیت شماردهز رب و تربیت را از بنی یگانه دانسته نی

افزاید مرادم از داند و میگیري عادت میآن راعبارت از شكل تربیت را معادل اخالق گرفته و  ه.ق(428 -381)ابن سینا

 (. 373،ص1988، ابن سینازمانی نزدیک به هم است)واصل تكرار فراوان عمل واحد در زمان طوالنی و در ف ،عادت

( 61-59،ص 1388و باندام آفریدن انسان دانسته است)همان، ،و پرداخت استوار تن ،پرورش جسم تربیت را بن سیناا

 (.53-52آوردن و پروردن معنا کرده است)همان،صو تربیت را بارهمچنین ا

مقوالتی است که دستخوش دخالت همگان و فهم عامه شده تربیت چون سیاست و دین از ب. تربيت در اصطالح: 

اي با تربیت سروکار دارند و قضا را کمتر کسی است که مردم تا نخبگان، ناگزیر به گونه است، چراکه هر کس، از توده

 خود را کمتر از دیگران بداند و برداشت خود را از تربیت دست کم درخور تعدیل شمارد. باري هر ،در مقام مربی

 (.179-178، ص1ج 1997داند)دو رون و پارو،ا میکند معناي آن ربور به تعریف تربیت نشود گمان میکس تا مج

آن روست  و این از ،بر تعریفی یگانه از تربیت همداستانی دست نداده استپژوهان میان تربیتدر با این همه هنوز 

شناخت،  سان، جهان،ان ،اساس تعریفی که از هستی، خداکه نظام تربیتی پذیرفته کسان یكسان نیست و هر کس بر 

یابی به تعریفی پژوهان بزرگ از دستاري از تربیترو شماز این، ها دارد به تعریف تربیت پرداخته استارزش جامعه،

ش در این زمینه را بیهوده صحیح و صریح و یگانه از تربیت که پسندیده همگان افتد ناامید گشته و کوش

 (.15، ص1371اند)میاالره،ردهشما

                                                           
 (.83،ص7324. نيز بنگريد به ) بهشتي،  7
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باري گوهر مفهوم اصطالحی تربیت با مفهوم لغوي آن کمابیش یكی است و بر رشد و پرورش جسمی و روحی متربی    

               1 .(62، ص1976)جمالی،داللت دارد

و هنجارین است حتی گونه تعریف شود، به هر روي داراي جنبه دستوري هر تربیت بعد هنجارين در تعريف تربيت: ج.

ناگزیر از این عبارت فهمیده « تربیت عبارت است از...» اگر به گونه توصیفی بیان گردد؛ به دیگر سخن هر گاه گفته شود:

از قوه به  راتریبت  ابن سینا هنگامی که براي نمونه(. 99، ص1، ج1389باقري، «)از...تربیت باید عبارت باشد » شود:می

خوري که براي تربیت شده است که به کمال در یکه نفساست هاي سرشتی انسان دانسته و افزوده فعل رساندن نهاده

گوید که می گویا، (17ص ،1989،ابن سینا) باشدهاي اخالقی به دور از آلودگی ، رسیده ورسیدن به آن آفریده شده است

دادن و به فعلیت رساندن استعدادها و ایجاد گوید: تربیت، پرورش چنین باشد؛ یا چون شهید مطهري میتربیت باید 

، 1382ري،تعادل و هماهنگی میان آنهاست تا از این رهگذر متربی به حد اعالي کمال درخور خود برسد)مطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2.تربیت باید چنین باشد :گوید(، در واقع می58-57و43ص

 چيستي فلسفه تربيت. 4

ریف فلسفه تربیت میان اهل نظر همداستانی چندانی وجود ندارد و اگر در باره چیستی و تع تعريف فلسفه تربيت: الف.

اپذیر است و هیچ ( و فلسفه از زندگی انسان جدایی ن31، ص1371اي دارد)اسمیت،بپذیریم که هر کس براي خود فلسفه

تربیتی  ايتواند فلسفه، شاید بتوان پذیرفت که هر کس می(64،ص1388تواند بی فلسفه باشد)شعاري نژاد، انسان سالمی نمی

 فلسفه تربیت تعریف اي بساو  اند فلسفه تربیت،کم به شمار کسانی که اهل خردورزيدست  این فرض، بنابر ،داشته باشد

 شمار و گوناگون و از جمله چنین است که فلسفه تربیت: اري آرا و اقوال در این زمینه پروجود دارد. ب

 هاي معرفتی استحوزه معرفتی متمایز از دیگر حوزه  .1

 اي استدانشی میان رشته  .2

 دانش تحلیل فلسفی مفاهیم تربیتی است  .3

 و دانشی فلسفی است اي از فلسفهشاخه  .4

 (441، ص2114رشیدي،معرفتی یكسره جدا از فلسفه است)حوزه   .5

 توان نگریست:فلسفه تربیت را از سه دیدگاه می برخی نیز براین باورند که 

 هاي فلسفی و متافیزیكیتربیتی اندیشهنان نتیجه و داللت چو  .1

 هاي تربیتیو گزاره هاتحلیل مفهوم .2

هاي یادین است در باره تربیت و مفهومهایی بنها که نتیجه طرح و سنجش پرسشاي از اندیشهچونان سامانه .3

  (.27، ص1391)نقیب زاده،بازبسته به آن 

ی تربیتی است که درپی واکاوي فلسفه تربیت، دانش شود:اشاره می یتفلسفه ترب در اینجا براي نمونه به چند تعریف از باري،

شكافد و معیارهایی را که بر پایه آنها ها را بازمیهاي  تربیتی برآوردن این هدفي نهایی تربیت است؛ این دانش روشهاهدف

)  سازدراگیر با محیط، ارتباط برقرار میکاود، پس آنگاه سازوار با این امور، میان فشود وامیره این مسایل داوري میدر با

دستاوردهاي آن  ها،روش ها،است که درباره فرایند تربیت، هدففعالیتی نظري  ،و یا: فلسفه تربیت (117ص ،1391کیالنی، 

مختلفی  هايز مسائل عام گوناگونی که خاستگاههاي آموزشی و پرورشی و نینگهی، فلسفه تربیت در باره نظریهکند. وابحث می

                                                           
 ، ص    (.7321)رفيعي، . براي  آشنايي با شماري از تعريف هاي بزرگان از تربيت بنگريد به  7

 (.7324، باقري، 7321براي آگاهي فزونتر از مفهوم تربيت بنگريد به )رفيعي،  . 7
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یا:  (241-231، ص1988؛ کورن، 114-111، ص1،1971)فرانكناکندیگذارند نیز کاوش مته اما بر فرایند تربیت تأثیر میداش

بانی به سازد و در پرتو مانش تربیت، مبانی آن را روشن میفلسفه تربیت علمی است درجه دوم که با توجه به محتواي د

(، یا 37، ص1391 پردازد)گروهی از نویسندگان،هاي تربیت میحل، عوامل، موانع، روشها، مرابررسی اهداف، اصول، ساحت

فلسفه تعلیم و تربیت عبارت است از تجزیه و تحلیل فعالیت تربیتی و تالش براي ارتباط دادن آن با ماوراي طبیعت و 

 (.75، ص1391کیالنی، ت و نظریه شناخت و زیبایی شناسی)اخالقیا

بر اساس تقسیم کلی فلسفه به  2از چیستی و تعریف فلسفه تربیت که بگذریم، ویلیام فرانكنا فلسفه تربيت: رويكردهايب. 

نظري، هنجاري، تحلیلی، فلسفه تربیت را به سه گونه نظري، هنجاري، تحلیلی تقسیم کرده است. این رهیافت اکنون صورت 

 :یت سه رویكرد غالب وجود داردربرویكرد به خود گرفته است. بنا براین اینک به فلسفه ت

هایی در باره خدا و انسان و جهان دارد، فیلسوف تربیت، در پی فرضیه، در این رویكرد که گوهري توصیفی رويكرد نظري . 1  

اوند، است که با فرآیند تربیت ارتباط دارند، به دیگر سخن در این رویكرد، فیلسوف تربیت با تأمالت فلسفی در پی شناخت خد

 .استویكرد، فلسفه نظري تربیت هاست. حاصل این رجهان، انسان، معرفت و ارزش

تربیت در پی پیش رو نهادن و تجویز شماري معیار  ي دارد، در این رویكرد ، فیلسوف، که گوهري دستوررويكرد هنجاري . 2

، فلسفه هنجارین تربیت برآمد این رویكردشود. و اصول تربیت از آنها برگرفته می د و نباید در تربیت است که اهدافو بای

دستیابی به هایی براي رعایت اصول و جوید، توصیهمی شود. در این فلسفه که استنتاج راه حل مسائل تربیت راخوانده می

 شود.اهداف تربیت ارائه می

  دهند:فیلسوفان هنجاري سه کار انجام می :گویدفرانكنا می

 که چه خوي و صفاتی شایسته انسان و درخود پرورش در اوست؛دارند . معلوم می الف    

 اند؛یسته پرورش. به چه دلیل این خوي و صفات شایسته و باب    

 (.281،ص1386.  راه پرورش این خوي و صفات کدام است)بهشتی، ج    

راه حل مسائل تربیت را  ، در این رویكرد، فیلسوف تربیت در پی شناخت راز عالم و آدم نیست ورويكرد تحليلي .3 

ارد، زبان شناختی د -بلكه هدف وي دریافت رمز زبان در فلسفه تربیت است. از این رویكرد که گوهري تحلیلی جویدنمی

 .3آیدفلسفه تحلیلی تربیت پدید می

ر همین چارچوب تباداراي چارچوبی کلی و تعریف شده است و به اع -گونه معنا شود هر-در رویكرد نخست، فلسفه تربیت    

 گشا در فعالیت تربیتى دارد.نهادي و رهاست که نقشی پی

 كاركرد فلسفه تربيت  .5

، 1977)تامپسون، فلسفه تربیت بر اساس چارچوب کلی و تعریف شده خود، در پی کندوکاو در مسائل کلی ذیل است 

  (:1827ص

 ،5شناخته شده است 4به هستی شناسیروابط انسان با مبدأ و زندگی و معاد که در ادبیات فیلسوفان  .1

 شهره است، 6هاي دستیابی به شناخت این روابط که به معرفت شناسیروش .2

                                                           
7  . 

7. W.Frankena 

 (.7324؛ باقري،753،ص7323بنگريد به) بهشتي، . 8
9 .ontology 

و حقيقت هستي است. در  اين نوشتار به هر دو  در فلسفه تربيت از وجود شناسي، مفهومي ديگر نيز خواسته شده است و آن توصيف چيستي . 5

 رويكرد نظر شده است.
3.  epistemology 



 144-114، ص 4931مرداد ، 4جلد ،  41، شماره علوم انسانی اسالمی
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

128 
 

یاد  1هاي حاکم بر روابط انسان با مبدأ و زندگی و معاد که در زبان فیلسوفان از آن به ارزش شناسیمعیارها و مقیاس .3

 شود، می

 در سخن فیلسوفان.  2گوهر و سرشت انسان؛ یعنی، همان انسان شناسی .4

ریزکاوي تازه در این چهار موضوع بنیادین، هنگامی سرگرفت که در تفسیر کلیسایی این مقوالت تردید روا داشته شد؛ در    

 (.92، ص1986)کلیبارد، هایی از این امور برآمدند که با قوانین دانش سازوار باشد، بزرگان تربیت جدید در پی تحلیلنتیجه

 تربيت هجايگاه فلسف. 6

طور خاص آن پایه فرّهی یافته که خشت بناي تعلیم و تربیت به شمار است و هاي تربیتی بهجایگاه فلسفه تربیت در فعالیت 

ها و ها، ارزیابی آموزشی، حوزه، اصول، برنامه و مواد درسی، روشهاگیرد. یعنی، هدفابعاد و مسائل تربیت بر آن پا میدیگر 

گیرد و ، شكل مییحاکم برآن مكتب و نظام تربیت ی، جملگی بر اساس فلسفه تربیتیتربیت نظام مكتب یاعوامل تربیتی در هر 

 شود.توجیه می

، 3در غرب مایه رفیع است که فراوانی از فیلسوفان تربیتی معاصرطور عام هم آنتربیت در زندگی بشر به جایگاه فلسفه 

 دانند. به بحران در فلسفه تربیت غرب می داري را مسبوقجهان سرمایهو فرهنگی رخ داده در هاي اجتماعی بحران

هاي بنیادین انسان غربی ناتوان گویی به پرسشهاي تربیت شده و آنها را از پاسخکه دامنگیر فلسفه از نگاه اینان بحرانی  

ربیت و پیدایش ثباتی در مفهوم فلسفه تو از سوي دیگر به بی ،ها کاستهسویی از ارزش و جایگاه این فلسفهساخته است، از 

هاي گوناگون تربیت در و این مسایل خود به بروز فلسفه ،ها و رخ دادن چالش در میان آنها انجامیده استتضاد در این فلسفه

 غرب انجامیده است تا شاید از شدت بحران کاسته گردد.

. پدید آورنده آن را از میان بردزایی پیاپی نیست. براي رهایی از این بحران باید عامل رفت از این بحران، فلسفهاه برونر  

پیوند دین از دانش در این  گرایی و گسستاي تربیت حاکم بر جهان غرب، مادههحران در فلسفهترین عامل پدیدآورنده بمهم

ند براي چاره هایکه از منتقدان این فلسفه 6آبراهام مازلو، 5، تئودر روزاك4رو دانشمندانی چون: رنه دبسهاست، از اینفلسفه

اند که هنرشان زدودن گسست یاد شده و پرکردن رخنه پدید آمده در هایی تازه براي تربیت روي آوردهاین بحران به فلسفه

 (.98-64،ص1391پس آن است)کیالنی، 

  «فلسفه اسالمي» در باره اصطالح. 7

بس ارزشمند در حوزه  زنان این حوزه ازمعارفاسالمی و قلم اندرکاران و هواداران فلسفهنوابغ فلسفی و انبوه دست در کنار 

 اند. سفه و فلسفیدن میانه خوشی نداشتهنیز با فل کسانی  ،فرهنگ و تمدن اسالمی

(، بلكه 62،ص1418 ) بریغش، جایگاهی نداردامروزیان نیز براین باورند که عنوان فلسفه در علوم اسالمی معاصران و  شماري از

و از راه مطالعه فلسفه درپی استوار ساختن عقاید و ( 147تا، صبیروح قرآن با معارف هلنی ناسازوار است) اقبال الهوري، 

چراکه فلسفه مگر انحراف و سراسر  (113-111،  ص 1375ماند)مظفر، برآمدن به مشت بر سندان کفتن می باورهاي دینی

با نظام فكري اسالم  و (52-48، ص1421انجامد) نحوي،پرستی مییست و سرانجام به شرك و کفر و بتپندار و فرضیات ن

تواند از منابع . فلسفه نمی(45، ص 1991، مدکورکشد)، این نظام فكري را به تباهی میسازواري ندارد و ویژگی بشرزادگی آن

                                                           
7.  axiology. 

 
8 .human nature 

 .(42-24، ترجمه رفيعي، ص7342بنگريد به) كيالني،  . 3
9.  Rene Dubos 
5 . Theodore Roszak 
3.  Abraham Maslow 
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میان  زیرا ؛باشد یبست معرفت در اسالم و از مبانی و مصادر فرایند تربیت در جامعه اسالماسالمی به شمار آید و پاي اندیشه

تازگی و باید نادیده انگاشت که اصوالً اصطالح فلسفه اسالمی به ن (؛15، ص1984توان جمع نمود) رمزي،فلسفه و اسالم نمی

ها كه در تعریفمی همراه نیست. چنانرود، و در متون فلسفی ما فلسفه با صفت اسالیهاي غربی به کار مدر مقایسه با فلسفه

هرگز فلسفه با قید اسالمی نیامده است و کسی از کندي تا عالمه طباطبایی به تعریف فلسفه با قید و عنوان اسالمی نپرداخته 

از سوء  وحی. پس باید قید اسالمی از آن زوده شود تافلسفه اسالمی بر اساس دانش بشري سامان یافته است، نه  نابراینب است.

، باید از فلسفه روي برتافت و به قرآن بازگشت، باشد که پس  1(74، ص1388گیري شود)یثربی، تفاهم و برداشت ناقص پیش

   2 (.275ص، 1991؛ مدکور، 31-29صالف، 1388، ناو همكار )حكیمی غناي علمی و عزت حیاتی مسلمانان به آنان باز گردد

آید و گویی به مسائل روز برنمیاند که فلسفه اسالمی از پس پاسخکاران جدید فلسفه اسالمی پذیرفتهاندر نیز برخی از دست 

اند طرحی نو در فلسفه اسالمی برآمده رو در اندیشه درانداختنحقایق در خود ناتوان است، از اینهاي مضاف به از اندراج فلسفه

هاي برد ؛ ج( دربردارنده مؤلفههاي اسالم سود میمندي از فلسفه یونانی از آموزهان محور است ؛ ب( به جاي بهرهانسکه: الف( 

تواند مشكل معاصر یعنی علوم انسانی اسالمی ضاف به حقایق را شامل شود؛ ه( میهاي متواند همه فلسفهاسالمی است؛ د( می

 (.368، ص1389را حل کند)خسروپناه،

 ح فلسفه تربيت اسالميباره اصطالر د. 8

قض آمیز او حتی تن ادر علوم اسالمی نارو «فلسفه تربیت اسالمی» عبارتکاربرد  مخالفان فلسفه،نگرش شماري از برپایه  

زیرا نه مفهوم فلسفه تربیت در تربیت اسالمی وجود دارد و نه خود این اصطالح در تربیت اسالمی یافتنی است ) عبداهلل،  ؛است

و پیوسته در  فلسفه که دستاوردي بشريدارد با و دگرگونی ناپذیر ؛ ثانیاً جمع میان اسالم که گوهري وحیانی  (61،ص1145

هاي بشر ساز فلسفه نیازي به ،با وجود کتاب و سنت به زعم این کسان، ،سخن به دیگر ناممكن است.گونی است حال دگر

 (.99، 21، ص1993)مدکور، نیست

ن از سقراط تا دیویی در باره هستی  و انسان و زندگی ... چشم به گفتار فیلسوفا با دور افتادن از قرآن و سنت، اصحاب تربیت  

هاي این فیلسوفان است که باید بر زندگی ما حاکم باشد نه هاپندارند دیدگن به خطا میاند و چنان شده است که همگادوخته

 (.21قرآن و سنت )همان، ص

شود از قرآن و سنت بهره آنچه که در فلسفه تربیت مطرح می گیري از فلسفه اسالمی، براي بیانگروه با کنارهاین شماري از   

گیرند و کناره میهم از این کاربرد  (. برخی حتی 17، ص 1414رمزي، )التربیة االسالمیة  را نظریةحاصل کار گیرند و می

همان، ) استفاد منهج التربیة االسالمیة جاي فلسفه تربیت اسالمی از اصطالح و به ،گویند نه فلسفه و نه نظریه بلكه اسالممی

چند را  یهایکه اسالم نظامی کلی است که نظام کنندو چنین استدالل می 3(7724،19،16،78،،ص، 1417همان، ؛ نیز111ص

. در (65، ص1981نیز فهمی،؛ 27-281،26-277، ص1991دهد که یكی از آنها نظام تربیت اسالمی است) همان، پوشش می

                                                           
؛ جوادي 791-793،ص 7328؛ همان، 75-72ناروايي اين كار برد بنگريد به) مطهري، بي تا، ص. براي آگاهي فزون تر از روايي يا  7

 (.7328؛ عبدوديت،  7329؛ خسروپناه،7323؛ همان، 717،ص7318آملي،
مخالفي . روشن است كه بازگفت اين سخنان، تنها براي نشان دادن شمه اي از ديدگاه طيف مخالف با فلسفه است؛ برخالف قرآن كريم كه  8

بنگريد  منفي براي آگاهي فزون تر از ديدگاه همراهان اين نگرش ؛ مخالفت غير مسلمانان هم خارج از موضوع بحث است. باري،ندارد

(، و براي آگاهي از ديدگاه مخالفان اين نگرش 7328؛ رحيميان فردوسي، 199-125ب، ص7322؛ همو، 7311؛ حكيمي،7323به)نصيري، 

، 3،ج7324؛ ابراهيمي ديناني،923-994ص،7322؛ همو، ،7323؛ اسالمي،7324 ؛ ارشادي نيا،7328اكبريان،يد به )از جمله بنگر

 (.7328؛ موسوي، 991-987ص

شماري از هواداران اين نگرش بر اين باورند كه تاريخ تربيت اسالمي، فلسفه تربيت اسالمي، اصول تربيت اسالمي، تربيت اسالمي تطبيقي . 3

  (. 82، ص 8225كتاب و سنت برگرفت )علي، را نيز بايد از 
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انسان، چون: خدا، هستی، اي ها، از مبانیساحت هاي وچون: اهداف و اصول و عوامل و روشگذشته از مسائل تربیتی  این نظام

 (.23-22، ص 1993، رود) مدکورزندگی هم سخن می

؛ 1993ی،؛ زنتان1421)عمر، دانندرا روا میح را درست و کاربرد آن در برابر این گروه، گروهی دیگر است که گرچه این اصطال  

فلسفه تربیت  کنند کهتأکید می و فه تربیت اسالمی همداستان نیستند؛ اما، بر سر آبشخور فلس(1988؛ شیبانی،1389باقري،

براي پروردن و شاخ برگ مباحث فلسفه  تنها از فلسفه اسالمی برگرفت. از نگاه این گروهکریم قرآن  از را به الزام باید اسالمی

 گیرندمیبراز قرآن و ترجمان آن تنها محتواي فلسفه تربیت اسالمی را  کرد اماتوان استفاده میمیو سنت  تربیت در قرآن

شماري هم براین باورند که فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دو دسته آبشخور دارد: اولی یا اصلی که  (22-21، ص 1421)عمر،

دستارودهاي بشري باشد به  از تواندو ثانوي یا فرعی که فراوان است و می قیاس و اجماع؛محدود و عبارتند از: قرآن و سنت و 

 (.32-28، ص1391شرط آنكه با میزان حق سنجیده شوند)شیبانی، 

ام باید از فلسفه اسالمی تربیت اسالمی را به الز که فلسفه فشارندنیز پا می (255، ص1385)بهشتی، در این میان کسانی  

تربیت  براي پی کاوي در فلسفه دانندشمارند و الزم میفه اسالمی را پیشنیاز این امر میآموزش فلس برگرفت. این گروه،

تربیت اسالمی  اکاوي در فلسفهگاه به ومی را نیک و مجتهدانه آموخت، آناسالمی از باي بسم اهلل تا تاي تمت فلسفه اسال

 پرداخت.

  1آبشخور فلسفه تربيت اسالمي: محتوا و ساختار. 9

 سفه تربیت اسالمی، الزم است بهو ناگزیر فل هاي مضاف و از جمله فلسفه تربیتسفهلهر یک از فبراي شناسایی و شناساندن 

و فعالیت علمی در حوزه  تفكر، با فلسفه چونان روش 2معتقداتاي از افكار و شناختی میان فلسفه چونان سامانه تفاوت معنا

فلسفه این تفاوت، فرقی است که میان جایگاه ارزشی محتوا و روش در  شود. عنایت 3(12، ص1988)آلموند،یا فلسفیدن فلسفه

در بردارنده درست و  اي از افكار و معتقداتدارد؛ یعنی  فلسفه چونان سامانه تبع آن در فلسفه مضاف وجود و به فلسفه

 .مبتنی استو گفتگو  اندیشهبر  ،نادرست است، اما فلسفه چونان روش تفكر

اساس کار بر  اصل و ،فلسفه تربیت در افزاییم کهداریم و در شرح علت این تفاوت میسخن را به فلسفه تربیت معطوف می روي

 زیرا: محتواست،

 ذاتی است.ا( محتوا به خودي خود موضوعیت دارد و مطلوب 

 انجامد.به پیدایش خلل در فلسفه تربیت میب( هرگونه رخنه در محتوا 

 .هاي تربیتی از یكدگر استکه مالك  و معیار بازشناخت فلسفهج( محتواست 

 .هاي تربیتی استاعتبار معنایی فلسفه بستد( محتوا پاي

 کنند.را بر اساس محتواي آنها تقسیم میتربیتی  يهاهفه(  فلس

 دارد.را محتواي آن معلوم می تراز اصالت هر فلسفه تربیتو( 

و مطلوب جا و آنجا برگرفته شود تواند از اینو میعكس روش که جنبه آلی دارد و به خودي خود ارزش ندارد بردرست     

 .و دگرگونی پذیر استذاتی نیست 

 فرق نهاد.و مفهوم یاد شده از فلسفه دمیان  نیزبراي کشف و شناخت فلسفه تربیت اسالمی  پس الزم است  

                                                           
. با وجود اهميت اين مقوله، در تازه ترين اثر منتشر شده در حوزه فلسفه تربيت اسالمي)گروهي از نويسندگان، زيرنظر محمد تقي مصبح 7

  ( به اين مهم اشارتي نرفته است.7342يزدي، 
8 . philosophy as an system of statements 

 
3.  philosophy as an activity 
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بر اساس  فلسفه تربیت اسالمی، محتوا و ساختار سخن در از فلسفه، براي دستیابی به بنا بر این تفكیک مفهوم شناختی 

 :است فرض درخور تی چندصور حصري عقلی

 .و از  آن پیروي کند باشد فلسفه اسالمی مسبوق ، باید بهسخن ساختار تربیت اسالمی در محتوا وفلسفه  .1

روش از فلسفه تربیت  و در ساختار و ،است و پیرو آن  در محتوا مسبوق به فلسفه اسالمی یفلسفه تربیت اسالم .2

 برد.غرب بهره می

و عترت  قرآنو در ساختار و روش از  ،است و پیرو آن  ی فلسفه تربیت اسالمی در محتوا مسبوق به فلسفه اسالم .3

 پیروي می کند.

 برگرفته شود. و عترت قرآن سالمی باید ازو روش و ساختار سخن در فلسفه تربیت ا محتوا .4

روش و ساختار سخن تابع فلسفه اسالمی  شود اما دراستنتاج می و عترت قرآن از یمحتواي فلسفه تربیت اسالم .5

 است.

 ه تربیت در غرب.شود و روش و ساختار آن از فلسفاخذ می  و عترت فه تربیت اسالمی از قرآنمحتواي فلس .6

 فلسفه تربیت اسالمی است. محتوا و ساختار سخن در آبشخورو فلسفه اسالمی  و عترت قرآن .7

فلسفه تربیت اسالمی است و روش و ساختار سخن در آن از فلسفه  محتواي آبشخور و عترت و فلسفه اسالمی  قرآن .8

 شود.گرفته می بر اسالمی

ز فلسفه فلسفه تربیت اسالمی است و روش و ساختار سخن در آن ا محتواي آبشخورو فلسفه اسالمی   و عترت قرآن .9

 .شودتربیت در غرب برگرفته می

 شود.ض، بسنده میصور یاد شده تحت عنوان فر ترینمهم در ذیل به بازکاوي شماري از   

 فرض اول

 باشد. و پیرو آن مقید، باید به فلسفه اسالمی مسبوق و سخن فلسفه تربیت اسالمی در محتوا و ساختار

شناخت، شناخت، انساناز انواع آن( مفاهیم هستی پوشیکاو در فلسفه اسالمی) با چشمبر اساس این فرض، با کند و

آید مبانی فلسفی یم. آنچه از این رهگذر فراچنگ میکنر فلسفه اسالمی را استنتاج مییافته دراه شناختشناخت، ارزشمعرفت

آییم. حاصل میاي تربیتی نهفته در این مبانی برهگام بعد در پی کشف و شناخت داللت. در دهدكیل میرا تش تربیت اسالمی

غایی،  ) هدف هاي تربیتضرورت، حد( ؛ هدف ) تعریف، امكان،تربیت چیستی در اي واکاوش شود براي میمایهاین کار دست

هاي ؛ روشدرسی ههاي تربیت؛ مواد و برنامعوامل تربیت؛ مراحل تربیت؛ محیط اهداف میانی، اهداف جزئی(؛ اصول تربیت؛

  د.آیمیاسالمی پدید از مجموع این مقوالت، فلسفه تربیت دهند.که مسائل تربیت اسالمی را شكل میتربیت  هايهحوزتربیت؛ 

پذیر   نه از منظر محتواي فلسفه تربیت اسالمی دفاع را فرونهادهو عترت  قرآنکه  چنین فرضی نقد و رد فرض نخست:   

 .است و نه از دید روش و ساختار سخن

از آن روست که در فلسفه سخن ناکارایی این فرض به لحاظ روش و ساختار  ساختار سخن:روش و  عقيمي درالف.   

شده در  پذیرفته عمومی. پس، یا باید به روش و ساختار است سخن نرفته ،در فلسفه تربیت سخناسالمی از روش و ساختار 

 روي آورد، و یا روش و ساختاري تازه آفرید و پیشه کرد.1فلسفه تربیت غرب

 محتوا نیز پذیرفتنی نیست؛ چراکه، اگر بناست فلسفه تربیت اسالمی در محتوا منظراز  فرض یاد شده محتوا: عقيمي در ب.  

 1:شویممیرو رو به یهایپرسشاسالمی باشد، با محذورات و وامدار فلسفه  به متون مقدس پشت کند و

                                                           
و شيوه متعارف گشته  فلسفه تعليم و تربيت عموميت يافته ي حوزههادر كاوش كاربرد چنين روش و ساختاري (7: در خور ياد است كه.  7

 ل مي گردد.شود، اعما( در اين سخن مراد روشي است كه هم اينك در آثاري كه در  باره فلسفه تربيت در جهان اسالم تدوين مي8 است،
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و  (147خطبه )نهج البالغه: خداوند در آن تجلی کرده باشد مانند قرآن کریم کدام نظام فلسفی در اسالم است که .1

بقره/ )آن روا نباشدشتباه و تردید در بتواند چونان قرآن کریم ارزش و اعتبارش ذاتی باشد و هیچ رخنه نپذیرد و ا

درمان درد مؤمنان و مایه رشد آنان باشد  ( و9)اسراء/ بداند برترین آیین ا(، و دعوي هدایت اقوم کند و خود ر2

بتوان با آرامش خاطر پذیرفت که در آینده دچار رخنه و ( و 89( و خود را روشنگر هر چیز بخواند)نحل:82)اسراء:

گذار آن همال پیروي از و پیروي از بنیان (9حجر:)اي استشد و نظام فكري و فلسفی جاودانه دگرگونی نخواهد

از هر ( و خداوند آن را راه خود خوانده باشد و 81)نساء:باشد که با پیروي از خداوند یكسان است (صاکرم)پیامبر 

 (.153انفال: راهی جز آن باز داشته باشد)

یافتنی است که چونان قرآن کریم حجت خداوند در میان بندگان باشد و نور هدایت اي آیا هیچ سامانه فلسفی    

 .(183الهی بدان تمام شده باشد و دین خدا به آن به کمال رسیده باشد )نهج البالغه، خطبه 

  .2اي فلسفی یافت شود که در فري جایگاهی به قرآن ماندپس محال است سامانه 

الرحمن* علم القرءان* » دریافت قرآن کریم است نه فلسفه؛ زیرا در قرآن آمده است:انسانیت انسان در گرو درك و  .2

خلق االنسان* علمه البیان؛)خداوند(بخشنده. قرآن را آموخت. آدمی را آفرید. بدو سخن گفتن 

م آنكه به ظاهر نظآفرینش انسان پس از آموزش قرآن یاد شده است، حال  ،(، در این آیات4-1الرحمن:«)آموخت.

« ف»، گرچه این آیات با «الرحمن خلق االنسان علم القرآن علمه البیان» کرد که خداوند بفرماید:طبیعی اقتضا می

قرآن « منالرح»که تا کسی در مكتب آن استبه یكدیگر عطف نشده است، همین ترتیب ذکري نشان « ثم»یا 

 (. 142-138، ص1385)جوادي آملی،شود نیاموزد، انسان نمی

حقیقت  ،سازوار با دانش زمان و بینش فیلسوفند و چنین نیست که به الزام اي تبیین جهان،هاي فلسفی، گونهنظام .3

ت حال االمر استعالیه بتواند مدعی شود بیان نفساالمر را بیان کنند. براي مثال چگونه ممكن است حكمت مو نفس

ام که اصالت و اکنون دریافتهو در پی اصالت ماهیت رفته گوید نیمی از عمر، کژ پوییده دار آن، خود میآنكه طالیه

 (.83-82،ص 1، ج1386؛ همو، 136، ص1363با وجود است نه ماهیت)مالصدرا، 

اند که آنچه او در نیمه نخست هاي مالصدرا چنین گفتههاي منفی آن بر اندیشهاین کژپویی و بازتابشرح در ش    

دانست اه بود و آنچه در دوره پایانی میهاي فراونی همرباهه نشده بود با اشتدانست چون از حقیقت عینی استفادمی

و را پندار اصالت ماهیت از بسیاري از خطاهاي فاحش در امان بود؛ زیرا در دوره نخست هسته مرکزي فلسفه ا

فرجامین که شهود شد؛ و در دوره ماري دامنگیر تفكرهاي عقلی وي میشداد؛ و ناگزیر خطاهاي بیتشكیل می

، 1375هاي فاحش محفوظ ماند)جوادي آملی، و شد ناگزیر از بسیاري از اشتباهاصالت وجود محور حكمت متعالیه ا

 3(.28،ص1ج

                                                                                                                                                                                     
امروزه ». گفتني است كه حتي در غرب هم برگرفتن فلسفه تعليم و تربيت از مكاتب فلسفه  و آراي فيلسوفان، جسته جسته رنگ مي بازد و: 7

ربيتي آن، فيلسوفان تربيتي بر اين باورند كه آراء تربيتي، با ضرورت منطقي از عقايد فلسفي انتزاع نمي شوند و بررسي مكاتب فلسفي  و آراء ت

آراء جديد نشان مي دهد كه آموزش و پرورش » ( نيز1، ص7323گريز، ترجمه شعباني وركي و ديگران، «) چندان موجه به نظر نمي رسد

در جهان كنوني پيچيده تر از آن است كه تنها بر مبناي آراء مربيان بزرگ گذشته، يا استلزامات تربيتي مكاتب رسمي فلسفي قابل تبيين 

. اين مخالفت ها برخاسته از ناتواني فلسفه هاي موجود از پيش رو نهادن فلسفه تعليم و تربيت  (7،ص7321پاك سرشت، وتگ، ترجمه گ«)باشد

كه است. در بازشكافت علت اين ناتواني و عقيمي چنين استدالل شده است كه آموزش و پرورش را نمي توان و نبايد بر بنياد سيستم هاي فلسفي، 

ستيزه هاي بي پايان اند پي افكند. چگونه مي توان اساس كاري عظيم چون تعليم و تربيت را بر خشتي ناموزون و لغزان و افتان خود دستخوش 

 يزد.نهاد كه خود گاه و بي گاه از بن فرو مي ر
 (.713. نيز بنگريد به)نهج البالغه، خطبه 8
 قرآني و الهامات اشراقي است، فلسفه مشاء و اشراق كه جاي خود دارند.. اين سخن در باره فلسفه صدرايي است كه سرشار از اشارات  3
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خود  آشكارا دعوي عصمت و پیراستگی از خطا کند و راه و روشنبوي کدام فیلسوف است که بتواند چونان عترت  .4

ها ها هویداست و نشانهها برپاست و دلیلد؟ که شاخصو چگونه از حق رانده شدیروید؟ کجا می» را جاودانه بخواند:

قین و برجاست. گمراهی تا کجا؟ سرگشتگی تا کی و چرا؟ خاندان پیامبرتان درمیان شماست که زمامداران حق و ی

ه آبشخور که ب نیک حرمتشان بدارید و چونان اشتران تشنه ،اند. پس همچون قرآنپیشوایان دین و زبان راستی

 (.87)نهج البالغه، خطبه «روند، به آنان روي آرید

چرا باید به فلسفه روي آوریم که ممكن است با کتاب و سنت ناسازوار و درخور  عترتو  راستی را با وجود قرآن .5

 (. 321، ص6،ج1386) مالصدرا، نفرین باشد

 جایگاهی دارند؟خوردن این فلسفه تربیتی چه نقش و در رقمو عترت قرآن  .6

ت اسالمی از کجا باید برگرفته فلسفه تربی -اشهاي چندگانهها و مكتببا گرایش -پیش از تدوین فلسفه اسالمی  .7

 اي بیگانه و بویژه گونه یونانیهترجمه و آشنایی مسلمانان با حكمتنهضت   شد؟  به دیگر سخن، آیا تا پیش ازمی

یمن آنها داراي فلسفه تربیت  و مسلمانان درپی آشنایی با این معارف و به، اسالم، فلسفه تربیت نداشته است؛ آن

 اند؟شده

هاي نظام رگرفت؛ این کار به کدام یک ازتوان فلسفه تربیت اسالمی را از فلسفه اسالمی باگر پذیرفته شود که می .8

 ؟1مشاء، اشراق، متعالیهمعطوف است: در اسالم فلسفی 

شناسی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی به فلسفه اسالمی روي کنیم، به کدام روایت هستیچنانچه براي استنتاج مثالً  .9

از این فلسفه باید تكیه و اعتماد کرد: براي نمونه در باره ترهاتی چون عقول عشره و افالك سبعه به روایت مشائیانی 

گوش فرادهیم یا ه.ق( 428 -381)و اخوان الصفا)قرن چهارم هجري قمري( و ابن سینا ه.ق(339-261)چون فارابی

دهند و نه مفهوم مشائی که نه به شمار مشائی عقول تن می  ه.ق(587-549)به روایت کسانی چون سهروردي

-597 ( یا به روایت خواجه نصیر)385، ص1؛ همان ،ج125-126ص ،2،ج1372) سهروردي، عقول را باور دارند

(، یا مثالً 221-219، شرح حلی، ص1388داند)طوسی، و نقص نمی ل عشره را تهی از شبههکه ادله عقو ه.ق.( 673

، نظام احسن تكیه کنیم که بنا بر شرح خواجه ه.ق(428 -381)در باره نظام احسن به روایت کسانی چون ابن سینا 

( یا به روایت 933-932و 728-723، ص2، ج1384دهند)طوسی، ند و آن را به علم الهی ارجاع میپذیررا می

دانند بلكه اما آن را به علم الهی معطوف نمیپذیرند که نظام احسن را می ه.ق(587-549)ی چون سهروردي کسان

   ؟(153-151و137 ، ص2ج ،1372دانند)سهروردي، را معلول نظام و جهان مجردات می آن

 ؟است بارآورند توانند انسان را که موضوع تربیت است، چنانكه خواست دینمیهاي اسالمی کدام یک از فلسفه .11

خواهند هی است و اگر چنانكه فیلسوفان میداند، او از زیبایی و شوق و حرکت و حرارت تفیلسوفان، تنها میانسان 

و ناقص که به هیچ روي خواسته  ،تنها کمال عقلی دارد و تمثال دانایی است، انسانی است نیمه کامل ،تربیت شود

 (.167ص ،1368)مطهري،  اسالم و مورد تأیید آن نیست

در باره فلسفه مشاء و آراي فلسفی  بوعلی سرآمد مشائیان نگفته  -قدس سره -مگر شخصیتی چون امام خمینی .11

حكمت شیخ در بازار اهل معرفت در باب معرفة الربوبیة و مبدأ و معاد رونقی ندارد و در پیشگاه اهل معرفت » است:
                                                           

يي بگذريم كه ممكن است در آينده نظام يا نظام هاي فلسفي ديگري در جهان اسالم پديدار شود.  هم چنانكه در اين دوران، كاستي ها و ناكارا . 7

است، به طوري كه  بزرگاني چون چنانكه شهيد سيد محمد باقر صدر در انديشه فلسفه اسالمي كنوني عالمان مسلمان را به چاره انديشي واداشته 

، سال هفتم، 85-89درانداختن فلسفه اي تازه بود كه با فلسفه كهن و سنتي در فرهنگ اسالمي تفاوت اساسي داشت) الفكر االسالمي، شماره 

( همچنين 712، ص 7323مي ياد كرده اند)ميرباقري، بي تا؛ خاكيان، ( نيز برخي از پژوهندگان از فلسفه اي با عنوان فلسفه شدن اسال325ص

( 928-893( و آن را حكمت نوين اسالمي خوانده اند ) همان، ص335،ص7324برخي به فكر تأسيس فلسفه نوين اسالمي افتاده)خسروپناه، 

 جديد فلسفه اسالمي اند.( در پي بازسازي  و ت  7444-7445نيز كساني با آثاري چون فقه الفلسفة) عبدالرحمن،
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(. حال تصور شود که اگر ربوبیت و مبدأ و معاد از فلسفه 314، ص1372امام خمینی،«)نیست نارزشی از براي آ

 ماند که آبشخور فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی شود.ء گرفته شود، از این فلسفه چه میمشا

فلسفه اشراق، فلسفه تربیتی برگرفت این فلسفه، فلسفه تربیت در فلسفه  -مثالً -هاي اسالمیر بتوان از فلسفهاگ .12

شد اما از سویی، به هر روي باهاي اسالمی سازوار اي از مبانی با آموزهست در پارهممكن ااشراق است که گرچه 

 و عترتفلسفه تربیت برگرفتنی از قرآن توان مدعی شد که چیزي چون نمی ويرهیچ اي انسانی است و بهفلسفه

و فقط  آیدنها به کار اشراقیان میی باشد، تاي هر مایه موجّه و برخوردار از روایاست، و از سوي دیگر چنین فلسفه

 تواند بیش از اشراقی بودن خود، ادعایی کند.نزد آنان معتبر است و نمی

را وانهیم و در فلسفه اسالمی  و عترت قرآن، هاي مهم فلسفه تربیت اسالمیآیا رواست براي شرح و شناخت مؤلفه  .13

در پی این مقوالت برآییم؟ و اگر چنین شود آیا به راستی برآیند کار نشان دهنده حقایق تربیتی مورد نظر قرآن 

 کریم است؟

 یفلسف هاينظام و نیز ،اق و مشاء و متعالیهاشر :هايیر باید پذیرفت که هریک از فلسفهبا پذیرش این دیدگاه، ناگز .14

واهند داشت. در اي در تربیت خکالمی و عرفانی نظري و... فلسفه هايآینده در جهان اسالم و همه مكتب احتمالی

یک حتی نماینده فلسفه تربیت ؛ هیچاندیفلسفه تربیت اسالم مدعی، هاي فكرينظامكه همه این چنین فرضی، با آن

 ر فلسفه تربیت اسالمی روبه این فرض، با تعدد ددادن هم نیستند؛ وانگهی با تنبرگرفتنی از قرآن و سنت اسالمی 

آن چندگانگی بل ناسازواري  تی یگانه ندارد و بر گوهرایم که فلسفه تربیت اسالمی ماهیشویم و پذیرفتهرو میبه

هاي فلسفی بسنده کنیم و آن را مبناي فلسفه حتی اگر تنها به یكی از این نظام گذشته از اینهارخنه کرده است. 

 ،خواهد و آغاز معرکه استایم و این خود دلیل میهاي فلسفی را وانهادهدیگر نظام ،، از سوییت اسالمی گیریمتربی

؛ زیرا هاي آن یونانی استمایهکه بن ایمن نهادهالتقاتی گرد خواه بر نظام فكرينادست کم و خواه و از سوي دیگر

  اند.التقاطیخاصه در آثار فارابی و بوعلی و اخوان الصفا و ابن رشد و خواجه  یهاي اسالمنماید که فلسفهچنین می

شد آن م فلسفی حاکمیت مطلق داشت هم نمیاگر تنها یک نظام فلسفی در اسالم پدید آمده بود یا یكی از نظا .15

مقدس در اسالم نباشد از متون زیرا هر نظام فلسفی که برگرفته  ،نظام را اساس استنتاج فلسفه تربیت اسالمی نهاد

. اگر جز این بود مسلمانان از است و ناگزیر در معرض نقد و انتقاد تواند دامن از غبار بشري بودن زدوده داردنمی

شاء و اشراق و آمدند و فلسفه اسالمی به مانداختن طرحی نو در فلسفه برنمیرتافتند و در پی دي روي برنمیافلسفه

جام مكتب تفكیک و به فر گفتندنمیمایه یونانی اینشد و از حكمت ایمانی در برابر حكمت متعالیه تقسیم نمی

به تخدیر فكر مسلمانان متهم  گرفت و هر نظام فلسفی پدید آمده در فرهنگ اسالمی راترکه تكفیر برنمی

و  كیمیخواند) حطوره ارسطو بر در احسن الملل نمی، فلسفه را قفل اسخاقانیخت و چونان سانمی

 .الف(1388،همكاران

گمان براي فهم تعالیم هر مذهب و مكتب باید از منطق همان ژه دارد و بینطق و روشی ویقرآن کریم م دیگر آنكه .16

انجامد و با گشوده ین صورت کار به تأویل و توجیه میمذهب و مكتب پیروي کرد نه منطقی دیگر چراکه در غیر ا

شدن باب تأویل و توجیه، مفاهیم دگرگون جلوه خواهد کرد و حقایق در پرده خواهد ماند)طباطبایی، 

«) گر ازما میاموز تا از ما باشیم» به کمیل نفرموده است: )ع(مگر امیر مؤمنان علی(. وانگهی 77-73،ص1373

 (. 171ص ،1363حرانی،
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)طباطبایی، و عترت  اسالم دو منبع وجود دارد: قرآناند براي شناخت بزرگان ما گفتهنها گذشته چنانكه از همه ای .17

 است.(. روشن است که کندوکاو در فلسفه تربیت اسالمی هم از این قاعده کلی جدا نیفتاده 79-73،ص1373

 و زندگی و رستاخیز و شیطان اندیگر طبیعت و خداوند وخود و اساس کدام منطق براي شناخت روابط انسان با  بر .18

توان از قرآن چشم پوشید و به فلسفه اسالمی دیده دوخت. کدام نظام فلسفی در جهان اسالم است که بتواند می

 قرآن تكیه و استناد کند پیش رو نهد؟ آنكه بهرآن بازتابش یافته است بیكه در قروابط یاد شده را چنان

ثابت بودن چهار ویژگی: الهی بودن، جهانی بودن، فراگیر بودن، فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دست کم باید از  .19

بیتی برگرفت که داراي چنین توان فلسفه تعلیم و ترهاي فلسفه در اسالم نمیاز نظام یکبرخوردار باشد. از هیچ

 اندبهرههایی بیهاي فلسفی از چنین ویژگینظام که خود اینچرا ،هایی باشدویژگی

گاه  ،فشارندمی ( که به برگرفتن فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی از فلسفه اسالمی پا255ص ،1385کسانی)بهشتی،  .21

و به ویژه قرآن کریم  اند و براي کشف فلسفه تربیت دینی از نگاه اسالم، به متون مقدسعمل کار دیگر کرده در

 1اند.بسنده کرده

گوید، عرفان، معرفت نفس است و شارع عارف مید: حكمت، معرفت نفس است، گویحكیم می» اند:بزرگان ما گفته .21

گردد که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند.) حسن حاصل می ،قول هر دو را امضا کرده است. از ین سخن

توان ه فلسفه تعلیم و تربیت را نیز می( این سخن بدان معنی نیست که همه چیز و از جمل51، ص 1371زاده آملی،

ن و روایات یک سو توان پذیرفت که قرآندارد و نمی اي وجودن فلسفه است برگرفت. چنین مالزمههمااز برهان که 

گمان به د. اگر چنین شود بیورد و براي کشف فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، به فلسفه اسالمی روي آننهاده شو

برابري با فلسفه و برهان نیست اگر ترجیح بال مرجح تن داده شده است و این ستم به قرآن است چون هنر قرآن 

 فرضی فلسفه و برهان با قرآن است. و هماهنگی برابري ،هنري باشد

کاوي در قرآن کریم براي کشف فلسفه تعلیم و تربیت افتادن در دام تفسر به رأي از پیتوان به بهانه هراس از نمی .22

دارد و به وانهادگی قرآن بیمی پایه و مایه منطقی ناسالمی تن زد چه این کار ربطی به تفسیر به راي ندارد و چنین 

 گذارد از قرآن کریم استفاده شود آن است که گمان رود جز آنچههایی که نمیانجامد زیرا یكی از حجابکریم می

به باید تدبر و تفكر در آیات قرآن را  توان و نباید از قرآن برداشت کرد، واند نمیو نوشته مفسران از قرآن فهمیده

، 1372انجامد)امام خمینی، ي فاسدي به مهجوري بیشتر قرآن میبهانه هراس از تفسیر به رأي وانهادند. چنین رأ

 (.  199ص

 یمربیان بشرند، ناگزیر فلسفه تربیتو اهل بیت مكرمش)ع( (صر آنكه چون پذیرفتیم که رسول خدا)سخن آخ .23

گفته و کرده  است، توضیح آنكه: ا(ایشان را باید از خود آنان برگیریم که در واقع برگرفتن این فلسفه از قرآن کریم 

تنها  متشابه وجود دارد؛ ج( در قرآن کریم محكم و خواست خداوند است؛ ب( این بزرگان طابق النعل بالنعل قرآن و

پس براي استنتاج فلسفه تربیت اسالم ناگزیر باید به  نی بگشایند.د رمز از متشابهات قرآشایستگی دارن معصومان)ع(

 فلسفه که مربیان بشر و مفسران و مدرسان آن کتابند روي آورد، نه ت و عترتقرآن کریم که کتاب تربیت بشر اس

 .یاسالم

                                                           
 (.97-87، ص7324. بنگريد به )بهشتي،  7
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اسالمی  تواند به فلسفهنمی وا و نیز روش و ساختار سخنبنا براین، فرض نخست باطل است و فلسفه تربیت اسالمی در محت

 .1مسبوق و مقید باشد

ته برداري از ته فلسفه تربیت در ایران که گرنماید که تحصیل در رشچنین می پافشاري بر اين فرض:يابي  ريشه   

فیلسوفان هاي فلسفی پژوهان باور کنند که میان اندیشهشماري از تربیتدر غرب است موجب شده است  یتربیتهاي فلسفه

آن نظام  نمایندگان آورد و به واقع با مطالعه هر نظام فلسفی به مطالعه آراي فیلسوفان کههاي گوناگون را پدید میکه فلسفه

یان نظام فلسفی و فلسفه توان به فلسفه تربیتی آن نظام فلسفی هم دست یافت، چراکه ممی ،داخته شده استاند پرفلسفی

 .تربیتی استنتاج کرداي فلسفهتوان اي، میاز هر فلسفه قی وجود دارد از این روست کههاي الزم و منطستگیب تربیتی

در ذهن  ،یباري در پی چنین برداشتی از رابطه فلسفه با فلسفه تربیت و تسري آن به فلسفه اسالمی و فلسفه تربیت اسالم    

فلسفه تربیت ایده آلیسم از فلسفه ایده  مبنی بر این که براي مثال چون: قیاسی شكل گرفته است ،پژوهانشماري از تربیت

ز فلسفه پراگماتیسم، و فلسفه تربیت رئالیسم از فلسفه رئالیسم، و فلسفه تربیت ناتورالیسم و فلسفه تربیت پراگماتیسم ا آلیسم،

 ، پس فلسفه تربیت اسالمی را هم باید از فلسفه اسالمی استنتاج کرد و الغیر.شوداز فلسفه ناتورالیسم بر گرفته می

 :؛ زیراما این نتیجه گیري نارواستا     

و یا آراي  اندیهاي فلسفنظامبه آراي فلسفی فیلسوفان که نمایندگان  استنتاج فلسفه تربیتورند براي در غرب مجب  .7

ع نكنند منبع دیگري در چراکه اگر به این منابع رجو ؛اندکه اهل فلسفه و فلسفیدن بوده مراجعه کنند یمربیان بزرگ

 یار ندارند که هم پذیرفته همگان باشد و هم تهی از تحریف؛تاخ

رکاران اندنانكه شماري از دستچ هاي غربی در میان خود غربیان هم مخالف داردفلسفه تربیت از فلسفه استنتاج .8

دانند و چنین لسفی مخالف و این کار را عقیم میهاي فنهادن فلسفه تربیت بر نظامفلسفه تربیت در غرب با پی

ه خود دستخوش هاي فلسفی، کسیستم توان و نباید بر بنیادکنند که آموزش و پرورش را نمیاستدالل می

 ند پی افكند؛هاي بی پایانستیزه

و سنت نبوي از نگاه  ،از نگاه شیعهروایات معصومان)ع(مسلمانان در چنین تنگنایی گرفتار نیستند زیرا قرآن کریم و  .3

 اهل سنت در اختیار است؛

بر فلسفه  اسالم سابقفراموش کرد که نباید اسالمی نیاز ندارد. اسالم براي تبیین تربیت مطلوب خود به فلسفه  .9

 .آن اسالمی است نه مسبوق به

 فرض دوم    

 برگرفت.و عترت را باید از قرآن  و روش و ساختار سخن درآن محتواي فلسفه تربیت اسالمی 

و  ناگزیر یا باید به تقلید از روش مشكل این فرض در روش و ساختار بحث است؛ چه، در این مورد هم مانند فرض پیشین  

و یا روشی نو آورد. تا به امروز در ادبیات تربیتی و فلسفی مسلمانان این دست  ،غرب تن داد در ساختار سخن در فلسفه تربیت

 نوآوري دیده نشده است.

                                                           
. ياد كردني است كه نبايد اين سخنان را مخالفت با فلسفه اسالمي پنداشت، هرگز! چه در اينجا سخن از پاي بست بر سر چيزي ديگر است و  7

براي برگرفتن فلسفه تربيت اسالمي، بايد به قرآن و عترت روي آن معلوم داشت آبشخور فلسفه تربيت اسالمي است. ادعاي نگارنده اين است كه 

آورد نه فلسفه اسالمي. روشن است كه اين سخن هيچ ربطي به رد و قبول فلسفه اسالمي ندارد مگر در حوزه تعيين آبشخور فلسفه تربيت 

 اسالمي، همين و بس.
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 فرض سوم     

روش و ساختار سخن در فلسفه  ، و بهبرگیریم متون مقدس در اسالمرا از فلسفه اسالمی و  یي فلسفه تربیت اسالممحتوا  

 .دهیم تربیت غرب تن

که، راستی را خلل نیفتاده است؛ توضیح آنیشین است، و به لحاظ محتوا هم بیاین فرض در روش و ساختار مانند دو فرض پ  

اند، چه نیازي به فلسفه اسالمی است که دستاوردي راستهاند و یا به پشتوانه عصمت آیانیوح که یا و عترتبا وجود قرآن 

ترجمان آن به زبان یی قرآن و اروبشري و ناگزیر دستخوش رخنه و دگرگونی است و به هیچ روي ثبات و صواب و اصالت و 

 است؟ یقرآن به الزام در فلسفه اسالمی است، توان ادعا کرد که آنچهوانگهی آیا می؟ را ندارد معصومان)ع(

   چهارمفرض 

سخن  روش و ساختار سخن از روش و ساختار شود و براي گزینشبرگرفته می و عترتمحتواي فلسفه تربیت اسالمی از قرآن  

و از مقبوالت این حوزه شده  و کاربردي عام یافته است و ساختار سخن تربیت در غرب که همان فلسفه چونان روشفلسفه  در

 پردازیم.کاوي آن میاین روش برگزیده این مقاله است، که در ذیل به پی شود.پیروي می ،است

 راه حل پيشنهادي. 9 

از این شده  و برگرفته روي آورد و محتواي شناساییو عترت  از نگاه این مقاله براي استنتاج فلسفه تربیت اسالمی باید به قرآن

این پذیرش و پیشنهاد مسبوق  عرضه نمود. متعارف فلسفه تربیت در غربهاي کتاب دو منبع پاك را در قالب ساختار سخن در

از فلسفه این پیشنهاد هاست. یعنی در اندیشهاي از افكار وچونان روش و فلسفه چونان سامانه به پذیرش تفاوت میان فلسفه

د قرآن و با وجوبراي استنتاج فلسفه تربیت اسالمی چراکه  شودپوشی میچشم هااي از افكار و اندیشهاسالمی به معناي سامانه

شود زیرا استفاده می در فلسفه تربیت غرب فلسفه چونان روش و ساختار سخن نیاز نیست. اما از به فلسفه اسالمیعترت 

 : شرح . به اینادبیات تربیتی و فلسفی ما از چنین روش و ساختاري بی بهره است

ناگزیر براي  ،اندفه تربیت اسالمی روشی نو نیاوردهفلس کشفتا زمانی که مسلمانان براي  روش و ساختار:آبشخور الف. 

 .ربیت در غرب سود جستاز روش و ساختار سخن در فلسفه تفه تربیت اسالمی پژوهش در فلس

 -حث کنونیبدست کم در حوزه  -ي دارد؛ چراکه، روش و ساختار سخناین کار نه خالف شرع است و نه با عقل ناسازگاز  

هیچ منعی ندارد که براي کاري شرعی،  :اندگراي مسلمان یاد کردهکه برخی از بزرگان عقلجنبه آلی و ابزاري دارد و چنان

، 1991ابزاري به کار گرفته شود که ساخته و پرداخته کافران است و شرع هم به کار گرفتن آن را ناروا ندانسته است)ابن رشد، 

 (.28ص

هاي اسالمی معاصر پیشینه دارد، یعنی هم کسانی که به کشف محتواي فلسفه تربیت ت نگاشت، در تربیرااین شیوه ک  

، (1967؛ جمالی، 1417؛ مدکور،1993زنتانی، ؛1391،کیالنی، 1387بهشتی، ؛ 1389اسالمی از آیات و روایات باور دارند)باقري،

(، و هم 264-255،262، ص1385دانند)بهشتی،تربیت اسالمی میور محتواي فلسفه و هم کسانی که فلسفه اسالمی را آبشخ

(، 1988اند)شیبانی، تواي فلسفه تربیت اسالمی شماردهکسانی که آیات و روایات و نیز فلسفه اسالمی را با هم آبشخور مح

 .اندمالً از این شیوه پیروي کردهع

سیري از شماري از فیلسوفان تربیت بر این باورند که پیامبران به یاري معارف وحیانی خود تفسیر یا تفا :محتوا آبشخور ب. 

توان بل باید بشر ترسیم شده است. از این رو میاند که بر پایه آنها خطوط کلی زندگی شایسته عالم و آدم پیش رو نهاده

شمار زندگی بشرند، از جمله کتب و منابع فلسفه تربیت به  پذیرفت که کتب آسمانی چون قرآن کریم که رهنمون الهی

  وانگهی(.  13، ص1381روند)جمعی از نویسندگان،می
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و آن را فلسفه قرآن کریم اي است، اند که قرآن کریم داراي فلسفهپژوهان، آشكارا بیان داشتهتربیتشماري از  وانگهی  

-97، ص1967)جمالی،  ها و طبیعت پرداخته شده استبا خدا و دیگر انسانروابط انسان اند که در آن از جمله به خواننده

هاي س واال برخوردار است و از گنجینهقرآن کریم در بر دارنده فلسفه تربیتی است که از محتوایی ب ،(. از این هم فراتر98

و باید همت   همال افتاده استه بیمیان آثار تربیتی کهن و تاز ( که در125)همان، ص  رودمیراث تربیتی بشر به شمار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( و صورت بخشید و پیش رو نهاد.149-148ص)همان،  ن کریم استنباط نمودکرد و این فلسفه تربیت را از قرآ

 نتيجه

 و عترت قرآن شمه اصلی اسالم یعنیاز دو سرچرا فلسفه تربیت اسالمی کرد تالش باید ، آنچه گذشتبا عنایت به  بنا بر این

هاي مشخص و روشنی از آنچه که در فلسفه تربیت وبچارچ و عترتگزینش از آن روست که در قرآن تالش و . این برگرفت

 یعنی:انده شوند. مطرح است وجود دارد که باید شناخته و شناس

که مفهومی دیگر از  و شیطان خود و خدا و طبیعت و دیگران و زندگی و رستاخیزبا قرآن کریم از روابط انسان  در  .1

 .فراوان سخن رفته است شناسی استهستی 

 شود.یی که از آن به خدا شناسی یاد مییعنی همان معنا ،است یاد کردهاز خداوند به فراوانی  قرآن کریم  .2

فه از آن اي که در فلسگو شده است یعنی همان مقوله فت ودر قرآن کریم در باره هستی و جهان و طبیعت بسیار گ .3

 شود.به هستی شناسی تعبیر می

 .در فلسفه شناسیانسانمربوط به انسان اشاره شده است، یعنی همان روشنی و فراوانی از مسایل در قرآن کریم به .4

هایی براي شناخت درست و توان به تبیین روشرهگذر آنها میوجود دارد که از  هاي عامیدر قرآن کریم چارچوب .5

 .به نظریه شناخت شهره شده استدر زبان فیلسوفان نادرست دست یافت؛ یعنی، همان چیزي که 

شناخت؛ توان درست را از نادرست و نیكی را از بدي بازیارهایی است که از رهگذر آنها میبردارنده مع در قرآن کریم .6

 .شودمییاد شده  شناسیاز آن به ارزش در ادبیات فلسفی اي که یعنی، همان مقوله

آمده در قرآن شناخت ارزششناخت و و معرفت شناختانسان شناخت وبنابراین، با وجود مفاهیم خداشناخت و هستی      

د در فلسفه تربیت اسالمی جایی شوآنچه که فلسفه اسالمی خوانده می کریم، آیا براي پرداخت و پذیرش این مقوالت بر اساس

 و اگر چنین شود آیا به ترجیح بال مرجح تن داده نشده است؟ ماند؟می

آیا هواداران برگرفتن فلسفه  نیست اما ربیت در میان مسلمانان(ت)تربیت در اسالم كر تأثیر فلسفه اسالمی براین مقاله من   

) که در قرآن و تربیت اسالمی اسالمی بر فلسفه ي ازتوانند به تأثیرمی -اي که باشدهر فلسفه -سالمی از فلسفه اسالمیتربیت ا

 ؟ ال اشاره کنندصد سچهاردر طول بیش از هزار و  روایات نمود یافته است(

فلسفه اسالمی بر این ثابتات که د توان مدعی شد، آیا مینبه دیگر سخن فلسفه تربیت اسالمی و تربیت اسالمی ثابتاتی دار    

باد فلسفه اسالمی لرزیده به ثابتاتی است که  گونه اگر جواب آري باشد باید پرسید این چهنهاده است؟  -مثبت یا منفی  -تأثیر

ر ریشه وحیانی هم دارند، و از آغاز اسالم تا کنون ب ا وجود این ثابتات کهو اگر پاسخ منفی است باید پرسید ب ،استو ریخته 

و چون چنین است آیا هیچ  آید؟فلسفه تربیت اسالمی میبه چه کار اند، فلسفه اسالمی فلسفه تربیت اسالمی حكومت کرده

 رسد، نه!اسالمی تصور پذیر است؟ به نظر میزایشی میان فلسفه اسالمی و فلسفه تربیت  ینسبت

 منابع 

 قرآن کریم .1

 هنهج البالغ .2
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 تهران، انتشارات هرمس. فلسفه و ساخت سخن،(، 1389ابراهیمی دینانی، غالمحسین) .3

 ، بیروت، دارالفكر.مقدمه(، 1988ابن خلدون، عبدالرحمن) .4

، قدم له و علق فصل المقال و تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من االتصال(، 1991ابن رشد، ابوالولید محمد بن احمد)  .5

 علیه البیر نصري نادر، بیروت، دارالمشرق.

  .القاهرة، دار العرب، تسع رسائل في الحكمة و الطبيعيات، (1989ابن سینا) .6

انجمن  -تهران، دانشگاه بوعلی سینا -، با مقدمه و حواشی و تصحیح احسان یارشاطر، همدانپنج رساله(، 1388ابن سینا) .7

 آثار و مفاخر فرهنگی.

العالمیة ) ضمیمه المذهب التربوي عند ابن سینا، عبداالمیر شمس الدین، بیروت، الشرکة علم االخالق(، 1988ــــــــــ ) .8

  للكتاب(.

 ، قم، بوستان کتاب.حكمت ناب: بررسي شبهه تأويل گرايي و تفكيك گرايي(، 1389ارشادي نیا، محمد رضا) .9

، ویراستار سید محمود صادقی، طرح روي جلد رؤياي خلوص: بازخواني مكتب تفكيك(، 1383اسالمی، سید حسن)  .11

 علیرضا قراگزلو، قم، انتشارات صیحفه خرد.

داشت مجموعه مقاالت بزرگ مفسر رباني: ، «و مكتب تفكیک رحمه اهللمیرزا جواد تهرانی »(، 1388ـــــــــــ ) .11

به کوشش جمعی از فضالي خراسان، تهیه و تدوین دفتر فرهنگی مفاخر خراسان، آيت اهلل ميرزا جواد آقا تهراني، 

 علیه السالم.ویراستار مهدي جوهرچی، قم، مؤسسه معارف اسالمی امام رضا 

 ، ترجمه سعید بهشتی، تهران، شرکت به نشر.فلسفه آموزش و پرورش(، 1371اسمیت، فیلیپ جی) .12

 ، تهران، دفتر نشر کتاب.المفردات في غريب القرآن(، 1414االصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب) .13

 ترجمه احمد آرام، تهران، نشرپژوهش هاي اسالمی.، احياي فكر ديني در اسالماقبال الهوري، محمد)بی تا(،  .14

، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مناسبات دين و فلسفه در جهان اسالم(، 1386اکبریان، رضا) .15

 اسالمی.

 س(.] تهران[، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)آداب الصلوة) آداب نماز(،(، 1372امام خمینی سالم اهلل علیه) .16

، تهران، سازمان پژوهش و برنامه الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران(، 1391باقري، خسرو) .17

 مرکز پژوهش هاي فرهنگی و اجتماعی. -ریزي آموزشی

، تهران، شرکت انتشارات علمی و درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران(، 1389) ـــــــــ .18

 فرهنگی

 ، بیروت، مؤسسة الرسالة.الصحوة السالمية وآفاق التربية(، 198/ 1418برغیش، محمد حسن ) .19

 ، قم، بوستان کتاب.فلسفه دين(، 1386بهشتی، احمد) .21

شرکت چاپ و نشر بین  ، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی،تأمالت فلسفي در تعليم  و تربيت(، 1389سعید) بهشتی، .21

 الملل.

 ، تهران، اطالعات.زمينه اي براي بازشناسي و نقادي فلسفه تعليم و تربيت در جهان غرب(، 1386)ـــــــــ  .22

، به کوشش عبدالحسین خسروپناه، فلسفه هاي مضاف، «فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز»(،1385) ـــــــــ .23

 تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

 ، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.ه قرآنمباني تربيت از ديدگا(، 1387بهشتی، محمد) .24
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، بیروت، انوار التنزيل و اسرار التأويل(،1418سعید عبداهلل بن عمر بن محمد الشیرازي) والبیضاوي، ناصرالدین اب .25

 دارالكتب العلمیة.

 ن، بیروت، منشورات عویدات.، تعریب فؤاد شاهیموسوعة علم النفس(، 1997پارو، فرانسواز و دوالن دو رون) .26

 ، تونس، الشرکة التونیسة للتوزیع.تربية االنسان الجديد(، 1976الجمالی، محمد فاضل) .27

 ، زیر نظر علیمحمد کاردان، تهران، سمت.علوم تربيتي: ماهيت و قلمرو(، 1381جمعی از نویسندگان) .28

محمد حسین الهی زا ده، ویرایش سعید بند  ، تحقیق و تنظیمتفسير انسان به انسان(، 1385)جوادي آملی، عبداهلل .29

 مرکز نشر اسراء.علی، قم،

 ، قم ، نشر اسراء.رحيق مختوم(، 1375) ــــــــــ .31

 ، قم، مرکز نشر اسراء.شريعت در آينه طريقت(، 1372ــــــــــ ) .31

 .277، شماره ماهنامه پاسدار اسالم،«مدیریت اسالمی و علوم بشري» (، 1383ــــــــــ )  .32

عنی بتصحیحه و ، تحف العقول عن آل الرسول(، 1363محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة) والحرانی، اب .33

 التعلیق علیه علی اکبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بهم المشرفة.

تهران،  مؤسسه مطالعات و تحقیقات  قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند،(، 1371حسن زاده آملی، حسن) .34

 فرهنگی.

 قم، دلیل ما. الهيات الهي و الهيات بشري)نظرها(،،  الف(1388) حكیمی، محمد رضا .35
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خراسان، تهیه و تدوین دفتر فرهنگی مفاخر خراسان، ویراستار مهدي ، به کوشش جمعی از فضالي جواد آقا تهراني
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 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمیمكتب تفكيك(، 1377ـــــــــ ) .37

 هدایت.تهران، سروش ، درآمدي بر نظريه هاي معرفت شناسي در انديشه اسالمي(، 1387خاکیان، مرتضی) .38

تهران،  ،ارزیابان احمد بهشتی و سید حسن سعادت مصطفوي فلسفه فلسفه اسالمي،(، 1389خسروپناه، عبدالحسین) .39

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. سازمان انتشارات

 سال دهم. ،35شماره ،فصلنامه قبسات، «هویت فلسفه اسالمی» (، 1384ـــــــــ ) .41

، مقدمه محمد رضا حكیمی، قم، متأله قرآني مجتبي قزويني خراساني(، 1382رحیمیان فردوسی، محمد علی) .41

 انتشارات دلیل ما.

 ، الكویت، مؤسسة الكویت للتقدم العلمی.الموسوعة العلمية للتربية(، 2114الرشیدي، بشیر صالح و آخرون) .42

، م و تربيت و مباني آن)جلد سوم: امام محمد غزالي(آراء دانشمندان مسلمان در تعلي(، 1387رفیعی، بهروز)  .43

 دانشگاه. و حوزه پژوهشگاه -سمت قم، –تهران 

 الدوحة. دارالثقافة. الدراسات االنسانية في ميزان الرؤية االسالمية ) دراسة مقارنة(،(، 1984رمزي، عبدالقادر هاشم ) .44

 ، الدوحة، دارالثقافة.االجتماعية التربوية النظرية االسالمية في فلسفة الدراسات(، 1414)ـــــــــــ  .45

 ، طرابلس، الدار العربیة للكتاب.فلسفة التربية االسالمية في القرآن و السنة(، 1993الزنتانی، عبدالحمید الصید) .46

، به تصحیح و مقدمه هنر شيخ اشراق مجموعه مصنفات درحكمة االشراق) (،1372سهروردي، شهاب الدین یحیی) .47

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)پژوهشگاه(.کربن، تهران، 
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، به تصحیح و مقدمه هنري کربن، تهران، مجموعه مصنفات شيخ اشراق) در المطارحات(،  1372) ــــــــــــ  .48

 مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی)پژوهشگاه(.

 اطالعات. ، تهران،رشپرو -فلسفه جديد تربيت و يا فلسفه جديد در آموزش (، 1388شعاري نژاد، علی اکبر) .49
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