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 پیام پژوهش

های علـوم انسـانی و  رشـتهها به منابع و متون درسی با نگـرش اسـالمی در  نیاز گسترده دانشگاه
هشی که خود را موظف به پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـا ومحدود بودن امکانات مراکز علمی و پژ

ها و مراکـز پژوهشـی در مسـیر  کند، امکانات موجود با همکاری دانشـگاه دانند، ایجاب می می
از دوبـاره کیفـی و کّمـی منـابع درسـی  یاهداف مشترک به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقـا

  .کاری جلوگیری به عمل آید
ها  به همین منظور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

کار مشترک خود را بـا انتشـار کتـاب  پنجاه و ششمین، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی، )سمت(
  .کنند به جامعۀ علمی کشور عرضه می )رویکرد تطبیقی(درآمدی بر فلسفه تربیت اسالمی 

کارشناسی ارشد در مقطع  علوم تربیتیبرای دانشجویان رشتۀ  درسیکتاب حاضر به عنوان منبع 
مندان نیز  بر جامعۀ دانشگاهی و حوزوی، سایر عالقه  امید است عالوه. تدوین شده است و دکترا

  .مند شوند از آن بهره
شــود بــا همکــاری، راهنمــایی و پیشــنهادهای  تقاضــا مینظران ارجمنــد  از اســتادان و صــاحب

اصالحی خود ما را در جهت اصالح این اثر و تدوین دیگر آثـار مـورد نیـاز جامعـه دانشـگاهی 
  .یاری دهند

و نیز از آقای بهروز رفیعی دانیم از گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  در پایان الزم می
سـیدعلی  آقـای ارزیـاب اثـرو همچنـین  اند اثر را بر عهده داشتهکه ترجمه، تلخیص و اضافات 

  .کنیمتشکر و سپاسگزاری  زاده حسینی
    

 چهار
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  دیباچه
گمـان . تربیت اسالمی مفهومی نوپدید در ادبیـات تربیتـی جهـان اسـالم اسـتتعلیم و فلسفه 
بـاره نیـز شـمار آثـاری کـه در .برسدسال هم  پنجاهبه  حتی الحطاصاین کاربرد رود پیشینه  نمی

بـه  اسـت نگارش یافته فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و یا با عنوان فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
 تربیـت اسـالمیتعلـیم و در حوزه متون آموزشی فلسفه  ،فقر نگارش .رسدبیست مورد هم نمی

تـوان مـی دهـد،قد مـی این قلم شناخت که آگاهی کتاب مایه آنتا  که چنان ،شدیدتر است بسیار
  .باره فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی قلمی نشده استآموزشی درادعا کرد که تاکنون متنی 

دراسة مقارنة : سالمیةاال تربیةال فلسفة«ز کتاب گذرد، برگرفته اکتابی که از منظر خواننده گرامی می
حدیث خامه دکتر ماجد عرسان کیالنـی  ،»معاصرةال تربویةال والفلسفات  سالمیةاال تربیةال بین فلسفة

فلسـفه تربیـت «بـا عنـوان  آمـده ودرن به قلـم پارسـی این قلمرا کلکبه  ترپیش ،قضا قلماست که به 
  .است شده منتشر »های تربیتی معاصراسالمی و فلسفهمطالعه تطبیقی فلسفه تربیت : اسالمی

از پـنج  کـار حاضـر. در شش بخش و سی و یک فصل سامان یافتـه اسـت کیالنی، اصل کتاب
  . بخش و بیست و شش فصل برآمده است

 ،که عنوان آن اهمیت پژوهش در فلسفه تربیت اسالمی است یکمبخش  فصول چهارگانه در
ثبــاتی مفهــوم فلســفه تربیــت در بــی ؛مفهــوم و محتــوا و جایگــاه فلســفه تربیــت :از ترتیب بــه

هـای نیـاز نظـام ؛بخش انسـان از بحـران کنـونی رهایی: فلسفه تربیتی دیگر ؛های غرب پژوهش
  .سخن رفته است ،تربیتی جهان اسالم به فلسفه تربیت اسالمی

طبیعت انسان در فلسفه تربیت اسالمی  که عنوان آن در بخش دوم ،های پنجم تا هشتمفصل
 ؛ضـعف طبیعـت انسـان ؛و تحـول طبیعـت او منشأ انسـان: گنجانده شده با این عناوین ،است
  .نیاز انسان به تربیت میانه ؛های طبیعت انسانمؤلفه
را  شناسـی در فلسـفه تربیـت اسـالمی یعنی هستی های نهم تا سیزدهم که بخش سومعنوان فصل 
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رابطـه  ؛تسـخیر: رابطه انسـان بـا طبیعـت ؛عبادت: رابطه انسان با آفریدگار: اند چنین استتشکیل داده
  .و پاداش مسؤولیت: رابطه انسان با آخرت ؛ابتال: رابطه انسان با زندگی ؛عدل و احسان: انسان با انسان

های  بردارنده فصلدر  که نظریه شناخت در فلسفه تربیت اسالمی نام گرفته است بخش چهارم
 آبشـخور ؛معنای شـناخت و اهمیـت و هـدف آن: هاستچهاردهم تا بیست و یکم و با این عنوان

حـواس؛ اهـل  وحی، عقـل و: ی شناختابزارها ؛های شناخت حوزه ؛شناخت و نقش انسان در آن
های آن؛ همکاری علوم دینـی و طبیعـی پیامبران و عالمان؛ زبان شناخت؛ حقیقت و گونه: شناخت

در بخـش   متـا بیسـت و ششـ مهای بیسـت و دوفصل .هاو تأثیر آن بر شکوفایی و فروپاشی تمدن
مفهـوم، : با این عناوین ؛است آمده ها در فلسفه تربیت اسالمی خوانده شده،که نظریه ارزش پنجم

های ارزشی و پیشـرفت  ها؛ چالش میان نظاماسالمی ارزش بندیها؛ تقسیماهمیت و تقسیم ارزش
  .ها در تربیت جدیدها؛ بحران ارزش انسان؛ نقش تربیت در بهبود ارزش

  
  امتیاز آنایستگی کار و وجه ب

ربیتی معاصر، های ت کتاب فلسفه تربیت اسالمی، مطالعه تطبیقی فلسفه تربیت اسالمی و فلسفه
که آبشخور کتاب حاضر است، به علتی چند سزاوار بازنویسی و اصـالح بـوده کـه ایـن باریکـه 

هـای کتـاب  شـماری از برتری رو، تنها بـه برشـماردن جستار جای بازشکافت آن نیست؛ از این
  :شود ونی از کتاب پیشین بسنده میکن

  اصل کتاب، کما بیش به نیم کاهش یافته است؛ ستبری. ١
  ساختاری شده است؛−بازسازی معنایی، مطالب برخی از فصول، مانند فصل یکم. ٢
، هـا دسـت ناموزونی نمود؛ ایـن کار رفته در کتاب ناهماهنگ می از اصطالحات به ای پاره. ٣

  یکدست شده است؛
ای  گونـه نمودنـد، بـه شمار آیات و روایاتی که ذیل موضوعی یگانه آمده و تکـراری مـیاز . ۴

  منطقی و روشمند کاسته شده است؛
  شده است؛ نهادی ترجمه آیات و روایات، بازبینی پی. ۵
  تر شود؛ زشی نزدیکوتر از گذشته و به متون آم تالش شده است، متن کتاب روان. ۶
  برگ مطالبش هرس علمی شده است؛ همه کتاب مطالعه و شاخ و. ٧
  نمود، راست و درست شده است؛ اندک مواردی که ترجمه ناراست می. ٨
  کتاب به طراحی آموزشی آراسته شده است؛. ٩
  به تاریخ زادن و مردن همه اعالم کتاب اشاره شده است؛. ١٠



 3 ديباچه  

  .شده است آوردهنمود، در پانوشت  معادل انگلیسی همه اعالم و شماری از واژگان که بایسته می. ١١
  

 :ت شودیته عناکن اثر به چند نیه اش از مطالعیپ شایسته است
هـای رفتـاری آن ز در آغاز هـر فصـل از هـدفیه، نتاب اشاره شدکلی کتاب به اهداف کدر آغاز  .١

 است؛ از خواننده تابک کلیبا انتظارات  خوانندهی یار آشناکن یهدف از ا. اد شده استیفصل 
که دربردارنده نکات اصلی  خالصه فصلاست با عنوان  فراهم شده ایدهکیچ هر فصلبرای  .٢

  هر فصل است؛
هـای ی و پـرورش مهـارتریادگیـدر امـر  خوانندهت فعاالنه کده، برای مشارکیپس از هر چ .٣

ری با عنوان خودآزمون فصل آورده شـده اسـت یادگیهای تیای از فعال، مجموعهر در اوکتف
  است؛ هر فصل هایتهکن نیتربرگرفته از مهمه ک
هـدف از . ، موضوعی چند ذیل عنوان پرسش و پژوهش آمـده اسـتهر فصل یپایانپاره پیش از  .۴

مطرح شـده  موضوعات درخور پژوهش در حوزه مباحث  شماری از آشنایی خواننده با ،این کار
 د؛نمقاالت پژوهشی شود موضوع نتوان ها میاین پرسش و پژوهش در آن فصل است؛

توانـد  ن آثـار مـییمطالعه ا. است تر فزونن فراز هر فصل معرفی منابعی برای مطالعه یفرجام .۵
 شتر با موضوع هر فصل سودمند افتد؛ یی بیدر آشنا

بـه اصـل کتـاب بـاز شمار رود ن امر اگر کاستی ببرخی از فصول کتاب کوتاه افتاده است، ای .۶
 های بعدی کتاب ترمیم شود؛ در چاپامید است این رخنه . گرددمی

در کنار فصل نخست کتاب ترکیبی است از مطالب برگرفته از فصول گوناگون خود کتاب که  .٧
 ساختار و بیانی تازه یافته است؛هایی،  هافزود

بـار کـم هـابخـش نسـبت بـه دیگـر در عـین بـداعت، هاست،باره ارزشبخش پنجم که در .٨
 ؛های پسین کتاب جبران شودرود در چاپو امید می برانه استنماید، این کاستی َج  می

آیات در مـتن آورده اصل نیز . ترجمانی درخور شوند ،شده است آیات و روایاتتالش بسیار  .٩
 آن یاری رساند؛  قرآن کریم و فارسی شده آشنایی بیشتر با متن خواننده را در شده است تا

خواننـده را بـه  برخوردار باشد تـاشیوا  و معیار تن از زبانم در حد توان، کوشش شده است .١٠
 .ادامه مطالعه کتاب برانگیزد

 
 ترری بهتر و آسانیادگیدی چند برای شنهایپ
ه در درس، کـد یابین رهگذر درید تا از اینکس استاد را فراموش نیش از درس و تدریمطالعه پ .١
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جویید، این امر هـم هن آشنا با موضوع در درس شرکت و با آمادگی و ذ ستیسخن بر سر چ
 ؛برای شما سود آموزشی دارد و هم برای استاد

د ینباشـ کیـای نه در درس، تنها شـنوندهکب ین ترتید، به اییت جوکری، فعاالنه شریادگیدر  .٢
شـه از یهم. دیـوجـد آور س بـهید تا استاد را در تدریز باشین و جویا اریای هوشه پرسندهکبل

ز یـو بـه همـه چ نگـردمـی د و شـاگردیـگوآن، استاد مـی ه درکآموزشی مرده  داشتن فضای
 تن زنید؛ راستیخواهد، بهشد مگر آنچه استاد مییاند می

اظر بـر انتظـارات آموزشـی و هـا نـن هـدفیـا. دیـنکدقـت مطالعـه  را به تابکلی کاهداف  .٣
 شودش رهنمون یبماکتواند شما را تاب است و مطالعه آنها میکن یر اری دیادگیهای  تیفعال
 ؛دید در پی چه باشیتاب باکن یه در اک
پس از مطالعه هـر فصـل چـه  دریابید کهد تا ینکمطالعه  نیکرا  هر فصل رفتاریهای هدف .۴

 ؛رودمی امیدشما از تغییر رفتاری 
د تـا یـنک اصطالح مرورو به سردستی مطالعهواکاوانه هر فصل، آن را ش از مطالعه جدی و یپ .۵

 ؛ردیلی از بحث در ذهنتان جان بگکی یِشما
 ؛دینکدقت مطالعه  دی فصل است بهیلکهای ه ناظر بر جنبهکده هر فصل را کیچ . ۶
ا د تا آنچـه ریآمده، به مطالعه درس روز بپرداز ن فرصت فراهمیپس از درس استاد، در نخست .٧

 ؛دیاد نبریاز  ایدفراگرفتهط آموزشی یدر مح
 ،ق و مانـدگاریـری عمیادگیار در کن یا. دینکلی خود مباحثه یدوستان تحص د بایاآنچه را آموخته .٨

 کند؛وانگهی قدرت بیان و شجاعت ادبی شما را آشکار و پرورده می ؛ارساز استکار یبس
ان هـر فصـل یـی چنـد در پایهـاری شما، پرسشیادگیهای تیدن به فعالیت بخشینیبرای ع .٩

بـا  ،شـتر و بهتـریب رییادگیـجـا دارد بـرای . دیـپاسـخ دهد به آنهـا یوشکب ؛آورده شده است
  .دیار بپردازکن یصورت گروهی به ادوستانتان و به

  :است به یاد دارید که سعدی گفته. ١٠
  

 تـا ،بخوانید و بخوانید و بخوانید :توانیدتا می سر از پا نشناسید و ،چون گوی ،در میدان علم پس
   .و ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنید گوی سعادت برید ،در سپهر دانایی ثریا شوید و به چوگان دانش

  بهروز رفیعی 
  ٢۶/١/١٣٩٣   

  که تحمل کند نشیب و فراز    آرزومند کعبه را شرط است



  
  
  
  
  
  

  های کلی کتابهدف
  
  

 با اهمیت پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی اجمالیآشنایی  .١

 های تربیتی غرب و انتقادهای وارد شده بر آنهاشناخت کوتاه فلسفه .٢

 طبیعت انسان در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی با اجمالی آشنایی .٣

 نسبی هستی شناسی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی شناخت .۴

 اجمالی نظریه شناخت در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دریافت .۵

 ها در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیآشنایی کوتاه با نظریه ارزش .۶

 در غرب های تربیتیشناخت اجمالی کاستی و نامرادی فلسفه .٧

 های تربیتی غربتوانایی نسبی مقایسه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی با برخی فلسفه .٨

  پرورش نسبی مهارت پژوهش در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی .٩

  
  

 





 
 
 
  
  
  
  
 

 

         بخش اول   

 اهمیت پژوهش در فلسفه تربیت اسالمی





  
  

  

  
    لفصل او 

  
  تفلسفه تربی و جایگاه مفهوم و محتوا

  یهای رفتار هدف
    :بتواند فصل این خواننده پس از مطالعهرود امید می

  .اندفلسفه تربیت را بر چند اساس تعریف کردهبگوید  .١
 .فلسفه را تعریف کند .٢
 .تعریف شده استچگونه تربیت این متن  بیان کند در .٣
 .تعریف کند را تربیتفلسفه  .۴
 .در فعالیت تربیتی بیان کندرا جایگاه فلسفه تربیت  .۵
 .با فلسفه تربیت اسالمی بیان داردرا نسبت فلسفه  .۶
  .شرح دهدآبشخور فلسفه تربیت اسالمی را  .٧

 
 تتعریف فلسفه تربی. ١
بـا  1؛دست نـداده اسـت بر تعریفی یگانه از آن همداستانی مفاهیمی است که ، ازتربیتفلسفه  

دو تعریف از تعاریف فراوان  واگفت جا بهدر این. اند آن را تعریف کنند بسیاری کوشیده این حال،
 فلسـفه بـهفلسـفه تربیـت  منـدینیازاعتقاد بـه  نخستتعریف  شالوده .کنیمبسنده می ،موجود
  :نیازی فلسفه تربیت از فلسفه است بی باور ،تعریف دوممایه  و بن است؛

در ایـن . انـدنهـادهتربیت پی فلسفه اساس اعتقاد به ارتباط میان فلسفه باه برتعریفی ک )الف
چیسـت و  هفلسـف مفهـوممعلوم داشت کـه ، نخست باید برای تعریف فلسفه تربیتدیدگاه، 
  :تربیت کدام است معنای

                                                            
  .۴۴١، صالعلمیة للتربیة  الموسوعة الرشیدی،. ١
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 : دو گونه فعالیت داللت دارد این واژه بر :فلسفه .١
داشـت و هـا و ایجـاد تجزیه و تحلیل کـه هـدفش شـناخت مطالـب و تبیـین اندیشـه) الف

   ت؛روشن و دقیق از معانی اس برداشتی
  ،طبیعت ،ماورای طبیعت: حوزه پنجای روشن و دقیق در یابی به نظریهتالش برای دست )ب

 .ها ، ارزش، شناختانسان
 اخالق و و تربیت یعنی فعالیت عملی دارندگان علوم و معارف برای انتقال دانش: تربیت .٢

 .رآداب و رسوم از نسلی به نسل دیگ
  :توان چنین تعریف کردرا می پایه این دو تعریف، فلسفه تربیت بر

های تربیتی و کوشش برای برپایی پیوند میان آنها تحلیل فعالیت فلسفه تربیت یعنی تجزیه و
  .هاطبیعت و طبیعت و انسان و شناخت و ارزش با ماورای
بـا  سـازگار. ت از فلسفه صورت بسـته اسـتتربیفلسفه نیازی بی باور تعریفی که بر پایه )ب

ن یـا. ت استیتربی نهائی هاهدفاوی کپی وا ه درکت، دانشی است یفلسفه ترباین بینش، 
ی یارهایو مع کاودوامیها را ن هدفیا برآورنده یتیترب هایو شیوه های پژوهشروش ،دانش

ن یـبـا ا ؛ سـپس سـازگارشـکافدبازمی، کنندن مسائل داوری مییها درباره اآن اساسه برکرا 
 1.کندط، ارتباط برقرار مییر با محیفراگان یامور، م

 
  تمحتوای فلسفه تربی .٢

مقـوالت  در اوکندوکبه  −ن وجود داردلی آکن چارچوب ییه بر تعک توافقیبر  بنا− تیفلسفه ترب
  :پردازدزیر می
وی  اتیـن حیبـا قـوان ت او سـازگاریـترب از ایـن رهگـذر، تا 2،عت انسانیپژوهش در طب .١

     3.دریصورت پذ
 :در پی موضوع شش روابط انسان با کندوکاو در .٢
  طبیعت −                   آفریدگار −

                                                            
  .کتابهمین  ١۶نیز بنگرید به صفحه . ١

2. Human Nature. 

3  . Thompson, Thompson, Keith, Education and Philosophy, Oxford, Basil Black Well, Keit, 

1977, pp. 18−27. 
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   زندگی −                ها دیگر انسان −
  1خود −                    آخرت −
  اند؛دهینام 2شناسی را هستی هات آنیلسوفان تربیه فک عنی همان اموریی
 ند؛یگو 3شناسی ه به آن معرفتک ن روابطیا شناخت هایروش .٣
 4.شناسی ارزش م است؛ یعنی همانکروابط حا نیه بر اک ییارهایر معاوش دک .۴
 
 یتیت تربیت در فعالیگاه فلسفه تربیجا .٣

، مبـانی فلسـفی ،ت اسـت؛ زیـرا، از سـویییفلسفه ترب گاه نخست از آِن ی، جاتییت تربیدر فعال
از  تربیتـی سـامانههـر  ...و ابییـ، ارز، ابزارهای آموزشـیها ، روش، برنامه درسی، اصولاهداف

هـای  ی ایـن مؤلفـهیارآکـزان درسـتی و یـم ،رند؛ از سوی دیگریگفلسفه تربیتی آن سرچشمه می
توجه بـه . اند ای است که از آن برخاستهتییی همان فلسفه تربیاراکتربیتی به تراز و تابع درستی و 

  :دکنتر میمثال زیر مطلب را روشن
، ، پیـدایش هسـتیخـدا: ارهاعتقـادی خـود دربـوار با نـوع مبـانی ساز ،های تربیتیهمه فلسفه

هـا و  ، ارزشگیری انسان از طبیعـت، شکل بهره، نوع روابط انسان با دیگرانچگونگی زندگی انسان
روشن است که اختالف دیـدگاه . کوشندو تعالی آن می ی تحقق بقای نوع بشربرا ،سرنوشت انسان

بـرای مثـال، . انجامدنهادی، به تفاوت در برداشت مفهوم بقا و تعالی بشر می این مفاهیم پی ارهبدر
زنـدگی ایـن : داند که کامل کننده یکدیگرنـددو مرحله می ایراآن را د اسالم بقای نوع بشر و تعالی

نگی انسـان و برداری و جاوداجهانی که مرحله آماده سازی است؛ زندگی آن جهانی که مرحله بهره
و  خـدا: یا از اساس با مفاهیمی چون ها و باورها،شماری از فلسفهنهایت تعالی اوست؛ حال آنکه 

مبـانی الهیـاتی بـرای هسـتی و زنـدگی با فرض پذیرش  اند؛ یابیگانه... و زو رستاخی آفرینش الهی
کـه ایندر  دیگـر، و از سـوی انـدا و آخرت را از یکدیگر گسسـتهمرحله دنی پسین انسان، از سویی،

از ، شـماری دهد یا در آخرت، با یکدیگر اختالف فراوان دارند؛ یعنـیتعالی بشر، در دنیا روی می
  .انددهیرا برگز نییدر بهشت زم آسانیتنگر، ید شماریو  ندا دهروی آور نها، به بهشت موعودآ

                                                            
از رابطه انسان با خود که در قرآن و سنت، سری بـس دراز دارد سـخن  در این اثر چونان اصل کتاب کیالنی. ١

 .نرفته است
2  . Ontology.          3. Epistemology.  
4  . Axiololgy. 
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 یاسالم با فلسفه نسبت فلسفه تربیت اسالمی .۴
 چونـانان فلسـفه یالزم است م فلسفه تربیت اسالمی با فلسفه اسالمی، نسبت بازشکافتبرای  

ه، فلسـفه کـح آنیتوضـ ؛فـرق نهـاد م و باورهـایای از مفاهمجموعه مثابهبه، با فلسفه رکروش تف
دربـاره عناصـر هسـتی  ر علمـیکـپـژوهش و تف گفتـار ووگفـت مراحـل بهر، کچونان روش تف

بارهـا  میرکه قرآن کن است یها و زمنش آسمانیآفر ارهبر درکرمجموعه تفیز امورن یا. پردازد می
ی یبـه جـا رشـانکه تفکـاسـت  شـمارده اسـتوارافراد دانشهای ژگییاز وو آن را خوانده بدان فرا

ا فلسـفه چونـان نظـام و اّمـ 1؛»ایدهیـافریگـزاف نبهنها را یپروردگارا ا« :ندیگو ه میک انجامد می
 و هستی و انسان دگاریم درباره آفریای از مفاههسامانم و باورها، دربردارنده یهای از مفامجموعه
 دسـتخوش ،و غیر وحیانی بودنشـان بشریبه اعتبار  مین مفاهیا. است و خود و آخرت و زندگی
بـا  فلسفه تربیت اسـالمی ،بنابراین ؛دهدمیدر آنها روی  بسیاریی هالغزش و خطایند وصواب 

ارتباط است؛ پس میان فلسـفه بی ا با فلسفه به مفهوم دومفلسفه به مفهوم نخست ارتباط دارد، امّ 
   .آیداز آن برنمی این و ندارد وجود نسبت زایشیفلسفه تربیت اسالمی هیچ  با

در پی  −ها مانند دیگر فلسفه−های اسالمی هم در فلسفه توان با کندوکاومیگفتنی است که 
، فلسـفه راقفلسـفه اشـ از ، فلسفه تربیت در فلسفه مشاء،مشاءاز فلسفه  و تعلیم و تربیت برآمد

و از هـر فلسـفه  ، فلسفه تربیت در حکمـت متعالیـهیهحکمت متعال از تربیت در فلسفه اشراق،
، هـای تربیتـیفلسـفه دسـت ایـنبرگرفـت؛  ای تربیتیفلسفه دیگری که در جهان اسالم پدید آید
اند کـه هایی تربیتیفلسفه تربیت اسالمی نیستند، بلکه فلسفه گرچه پایه و پیرنگ اسالمی دارند،

توان با بازکاوی آثار تربیتـی مربیـان بـزرگ می همچنین .اندپدیدار شدهدر دامن فرهنگ اسالمی 
های تربیتی را ا بسیار روشن است که چنین فلسفهامّ  هایی تربیتی دست یافت؛، به فلسفهمسلمان

  2.فلسفه تربیت اسالمی دانست الزامبه تواننمی

                                                            
 .سوره آل عمران ١٩١است به آیه  اشاره. ١
دل خـوش توان نیز درخور یاد است که برای کشف فلسفه تربیت اسالمی به آرای فیلسوفان مسلمان هم نمی. ٢

ای کـه فیلسـوفی داشت؛ زیرا، فلسفه تربیتی برگرفته از چنین آرایی، حتی نماینده فلسفه تربیت نحلـه فلسـفی
برای مثال با کنـدوکاو در . بدان گرایش دارد یا نماینده آن است هم نیست چه رسد به فلسفه تربیت اسالمی

ت باید اثبات کرد آنچه در این فلسفه تربیتی است ا نخستوان به فلسفه تربیتی دست یافت؛ امّ سینا می آرای ابن
مطابق با فلسفه مشاء و برگرفته از آن است؛ اگر چنین مطلوبی به اثبـات رسـید نعـم المطلـوب، در غیـر ایـن 

  . صورت فلسفه تربیتی کشف شده فلسفه سینوی تربیت است نه فلسفه تربیتی مشاء
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  یآبشخور فلسفه تربیت اسالم .۵
 م و سـیره و سـنتیرکـقرآن (ت اسالمی ینهادی تربمنابع پیاز آنجا که و نیز  بنابر آنچه گذشت 

ت یـه واجب اسـت محتـوای فلسـفه تربکاز آنچه  روشن و دقیقیهای چارچوب )معصومان
در متـون مقـدس اسـالمی از چون  ،به دیگر سخنو نهند؛ رو می شیپ، یرندآن برگ از را اسالمی
و نیز از روابط انسان با خدا، خـود،  شناسیارزش شناسی،معرفتشناسی، انسانشناسی، هستی

چنان و چنـدان کـه  اندمهم فلسفه تربیتهای که مؤلفهها، زندگی، آخرت، طبیعت، دیگر انسان
 و برافراشـتن سـازه ای اسـتوارشـالوده مصالح و ریخـتن برای کشف این ناچار ،اندیاد کرده باید

؛ زیـرا نـه فلسـفه اسـالمی روی آورد مقدس باید به این متون ،عظیم فلسفه تربیت اسالمی بر آن
این ناتوانی از آن روست کـه . تابدنمیرا برساختاری سترگ چنین  سنگینی ،گوهر فلسفه اسالمی

بسـامد تـاریخی  دارد و و پرنوسـان پـذیر ونیخواه ناخواه دگرگـ و انسانی ماهیتی اسالمی، فلسفه
  .ماندبه دیروز و فردایش نمی امروزش کهفراز و فرود آن نشان داده است پر

  
   لخالصه فص

فلسـفه تربیـت را . جود نـداردو درباره چیستی و تعریف فلسفه تربیت میان اهل نظر همداستانی
فلسـفه  .انـد تعریف کرده آن دو با یکدیگر ارتباطی یا بیفلسفه با تربیت با اعتقاد به پیوند  سازگار

، شناسـی انسان ارهبـوگفتـار درارچوب کلـی آن شـامل گفـتگونه تعریف کننـد، چـهر تربیت را
، ، زنـدگیها، دیگر انسان، طبیعتآفریدگار: گانه انسان باششبازشکافت روابط ( یشناس هستی
جایگــاه نخســت را در  تربیــت فلســفه. اســت شناســی ، ارزششناســی ، معرفت)، خــودآخــرت
، شـکافت اهـدافو گذشته از بیان مبـانی فلسـفی تربیـت، بـه شـرح های تربیتی دارد و فعالیت
وانگهـی میـزان . پـردازدهم مـی... و ، ارزیابی تحصیلی، ابزارهای آموزشی، برنامه درسیاصول

به تراز و تابع درستی و کـارایی فلسـفه تربیتـی حـاکم بـر  های تربیتیدرستی و کارایی این مؤلفه
ای  گونـه ،، باید گفت که اگر مراد از فلسفهه نسبت فلسفه تربیت اسالمی با فلسفهدربار. آنهاست

 ،ا اگر منظور از فلسـفهارتباطی هست؛ امّ  بیت اسالمیمیان فلسفه و فلسفه تر روش تفکر باشد،
و  نیاز و آبشـخور آن قـرآنای از مفاهیم و باورها باشد، فلسفه تربیت اسالمی از فلسفه بیسامانه

اسـالمی برگرفتـه شـود،  های چندگانه فلسفهنحلهاز  هر یککه از  ایفلسفه تربیتی .سنت است
   .اسالمی، نه فلسفه تربیت استفلسفی  ناگزیر فلسفه تربیتی همان نحله
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  لفص خودآزمون
 .فلسفه را تعریف کنید .١
 .دتربیت را تعریف کنی .٢
 .اعتقاد به ارتباط فلسفه با تربیت، فلسفه تربیت را تعریف کنید پایه بر .٣
 .ارتباطی فلسفه با تربیت تعریف کنیدفلسفه تربیت را با فرض بی .۴
 گردد؟چارچوب کلی فلسفه تربیت بر محور چه مفاهیمی می .۵
 ؟کنندشناسی از چه روابطی بحث می در هستی .۶
 های تربیتی، جایگاه نخست از آن فلسفه تربیت است؟ چرا در فعالیت .٧
هـوم برای بازشکافت نسبت فلسفه با فلسفه تربیت اسالمی، اشاره شـد کـه فلسـفه بـه دو مف .٨

   .رود، آن دو مفهوم را بیان کنیدکار می به
گونـه ارتبـاطی اسـت، محتـوایی یـا روش چ اسـالمی ارتباط فلسفه تربیت اسالمی با فلسفه .٩

 شناختی؟
 آبشخور فلسفه تربیت اسالمی چیست و چرا؟ .١٠
 های اسالمی، فلسفه تربیت اسالمی نیست؟چرا فلسفه تربیتی برگرفته از فلسفه .١١
  

   شپرسش و پژوه
در چیسـت و آیـا میـان ایـن دو  بررسی کنید تفاوت تربیت اسالمی با فلسفه تربیت اسـالمی .١

 مفهوم مرز مشترکی وجود دارد؟
میان  ،های تربیتیفلسفه تربیت اسالمی یا دیگر فلسفه پذیرفتنی است که برای پژوهش درآیا  .٢

  مثابه روش فرق نهاد؟با فلسفه به ،ای از مفاهیم و باورهافلسفه چونان سامانه
 فلسفه چونان روش است؟ از بردن معادل استفاده ،آیا روش فلسفی پژوهش .٣
 .با روش تحقیق در تربیت اسالمی مقایسه کنید را روش تحقیق در فلسفه تربیت اسالمی .۴
 بـاایـن انگـاره  ارتبـاط ارهبـشـد، درشناسی ارائه  ای تازه از مفهوم هستی در این فصل، انگاره .۵

 .شناسی تحقیق کنید هستی از انگاره متعارف
فلسـفه تربیـت از مکاتـب کالمـی و عرفـانی و اخالقـی در باره روایی یا ناروایی برگـرفتن در .۶

 .فرهنگ اسالمی تحقیق کنید
  توان برای تربیتی واحد، چند فلسفه تربیتی داشت؟وارسید که آیا می .٧
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  رتمنابعی برای مطالعه فزون
نـرگس  بـا همکـاری خسرو بـاقری ،ش در فلسفه تعلیم و تربیتهای پژوهو روش رویکردها .1

 .١٣٨٩پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،  :، تهرانو طیبه توسلی سجادیه
، »یــا انســجام گــروی مبنــاگروی: تعلــیم و تربیــت اســالمی های فلســفهســاختار معرفتــی « .2

، ارائه شده در سـومین همـایش فلسـفه تعلـیم و تربیـت و نرگس سجادیه فررضا مدنیمحمد
  .ایران، اصفهان

، ، خسـرو بـاقری)جلـد نخسـت( ندرآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایرا .3
 .١٣٨٧شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  :تهران

فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی در کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تأملی بر رویکرد و روش « .4
، ١۴، ش٧، س، دو فصـلنامه تربیـت اسـالمی، علـی لطفـی»تربیت جمهوری اسالمی ایران

 .١۶۴−١۴١ص
، نـرگس »کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایرانپاسخی به نقد « .5

 .٢١۴−١٨۵، ص١۶، ش٨، دو فصلنامه تربیت اسالمی، سسجادی
 .١٣٩١ انتشارات طهوری، :، تهرانزادهعبدالحسین نقیبر، مینگاهی به فلسفه آموزش و پرورش .6
دفتـر امـور −وزارت آموزش و پرورش :، خسرو باقری، تهراننگاهی دوباره به تربیت اسالمی .7

 .١٣۶٨ها، کمک آموزشی و کتابخانه
چـارد یو ر وود هرسـتیـ، پـل هلـییت از نگـاه فلسـفه تحلیل مفهوم تربیتحل: تیمنطق ترب .8

 . ١٣٨٩ انتشارات علمی و فرهنگی،  :، تهرانمیی، ترجمه فرهاد کرترزیاستنلی پ
وزارت آمـوزش و  :، تهـرانمییم کری، عبدالعظ)قیبه بهانه طرح تلف( شمثابه پرور آموزش به .9

 .١٣٨١ ت، یم و تربیپرورش، پژوهشکده تعل
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشـه  :، تهرانکوشش عبدالحسین خسروپناهبه ، های مضاففلسفه .10

 .١٣٨۵اسالمی، 
، )جلد دوم(ف های مضا، در فلسفه، سعید بهشتی»فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز« .11

 .١٣٨۵پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  :، تهرانبه کوشش عبدالحسین خسروپناه
 .١٣٨٠ر، یرکبیام :، تهران، مهدی سجادیتیم و تربیکرد استنتاج در فلسفه تعلین روییتب .12
آسـتان قـدس  :، مشـهد، ترجمه سعید بهشتیاسمیت ، فیلیپ جیفلسفه آموزش و پرورش .13

 .١٣٧٠نشر،  رضوی انتشارات به
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 .١٣٨٨الملل،  شرکت چاپ و نشر بین :یزدی، تهرانتقی مصباح ، محمدآموزش فلسفه .14
 .١٩٨۵، المنشأة العامة، )لیبیا(س ، طرابلالتومی الشیبانی ، عمراالسالمیة التربیة فلسفة .15
العربیـة  الـدار :، تـونسالحمیـد الزنتـانی ، عبـدوالسـنة القرآن االسالمیة فی التربیة فلسفة .16

 .١٩٩٣للکتاب، 
 .١۴١١النهضة العربیة،  دار :، بیروت، علی احمد مدکوراالسالمی التصور فی منهج التربیة .17
 .١۴٢٠المکتبی،  الدار :، دمشق، احمد عمرالقرآن والسنة التربیة فی فلسفه .18
، هللالـرحمن صـالح عبـدا ، عبـداالسـالمیة التربیة اسسه وصلته بالنظریة اسیرالد المنهاج .19

  .١۴٠۵مرکز الملک فیصل للبحوث والدارسات االسالمیة،  :الریاض



 
 
 
  

  مفصل دو
  

  بغر  هایدر پژوهش تیثباتی مفهوم فلسفه ترببی

  یهای رفتار هدف
    :بتواند فصل این خواننده پس از مطالعهرود امید می

 .بازگویدی جهان شهای آموزبرای بازنگری در نظام ١٩٧٠در  را یونسکو هایفعالیتای از گوشه .١
 .های تربیتی غرب را بیان داردثباتی فلسفهعلت بی .٢
 . ایدئالیسم را اندکی شرح دهدفلسفه تربیتی  .٣
  .شکافدرا کمابیش باز فلسفه تربیتی رئالیسم .۴
 .از پس شرحی کوتاه درباره فلسفه تربیتی پراگماتیسم برآید .۵
 .بگوید سه فلسفه تربیتی پراگماتیسم و رئالیسم و ایدئالیسم میان را چالش حقیقی و صوریعلت  .۶
 .بیان کندبرای وارهیدن از بحران در فلسفه تربیت  را های غربتالش .٧
 .های تربیتی دیگری پدید آمده استاز سه فلسفه اصلی تربیتی چه فلسفهبگوید  .٨
 .بازگوید اندایدئالیسم کردهه فلسفه تربیتی که ب را انتقادهایی .٩
 .بیان دارد اندا که به فلسفه تربیتی رئالیسم کردهانتقادهایی ر .١٠
 .بازگویدگرایی شده است که از فلسفه تربیتی پراگماتیسم پیشرفتانتقادهایی را   .١١
 .برشمارد اندگرایی کردهانتقادهایی را که به فلسفه تربیتی بازسازی .١٢

  
 المللـی  کمیسـیون بـین« کمیسیونی تشکیل داد با عنـوان ١٩٧٠در آستانه سال  1سازمان یونسکو

      )١٩٨٨−١٩٠٨( 2، کـه بـه ریاسـت ادگـار فـورکمیسـیونکـار ایـن . »توسعه تعلـیم و تربیـت
                                                            

1  . unesco.           2. Edgar Foure.  
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بـود تـا از ایـن  جهـان کشـورهای های آموزشی حاکم بـرنظامچند و چون بررسی  تشکیل شد،
 دن کـرد و بـاکشور دیـ ٢٣از  کمیسیون .دها فراهم گردزمینه بازنگری فراگیر در این نظام رهگذر
گونـاگون  کـه در کشـورهای را پـژوهش ٨١ سال گذشته آشنا شد و ٢۵سکو در های یونپژوهش

  .دبررسی بود شده
نهاده  یونسکو در اختیار اعضای ١٩٧٢در سال که  یاد شده کمیسیونگزارش رسمی  اساسبر
 تـییتربهای با فلسفه تی سازگاریهای تربو ساختن سامانهتی تازه یهای ترب جاد نظامیای اتا بر شد
شـتر یدر ب بـاریا یـشه یشرفته، همیشورهای پک حاکم بر تیینظام تربد، راهنمای آنها باشد، یجد
   :ای دوگانه داردجنبه ،موارد

 ؛ توجه دارد در آموزش ناوریمقدمات ف تدریسبه  )الف
 .نخبه است های اجتماعیدر پی پرورش گروه )ب
. کننـدوارد مـی خـود به محیط بومی اهژگییبا همان و را ن نظامیهم، ماندهشورهای عقبک

 ط اجتمـاعی و انسـانییو محـ ز دارد و آن ناسازگاری با فضـای فرهنگـیین گریی دبین نظام، عیا
 1.تاس رندهیشورهای پذک

  
  رتی معاصیترب هایفلسفهش یدایپ .١

ثباتی این آید که گمراهی و بی، برمیهای تربیتی غربحاکم بر نظام های تربیتیاز بررسی فلسفه
ن انگـاره، جنبـه یـا. اسـت و زندگی عتیو طب آنها از انسان ها برخاسته از انگاره کلیساییفلسفه

   2.ردکآن دوره و دیار را رهبری می تییهای ترب تیه فعالکای را پدید آورد عقالنی فلسفه تربیتی
 نفوذ کلیسا و تراز حوزهاز ، با دانشمندان علوم طبیعی با باال گرفتن رویارویی اصحاب کلیسا

بـه  ،نیـازاحساس این . جسته احساس شد باید در پی روشی تازه در تربیت برآمدکاسته و جسته
  :پیدایش دو مکتب در فلسفه تربیت انجامید

ایـن  .گـرددبـاز مـی به روزگار افالطـون آننهادهای پیشینه و پیکه  3مکتب ایدئالیسم) الف
  :اساس شاخه نخستبر: دکننبه دو شاخه تقسیم می ،انسان ازاش با توجه به انگاره را مکتب

                                                            
 .۴٠، صآموختن برای زیستنو دیگران،  پتروفسکی .١

2. Cremin, Lawrence, A., American Education: The Colonial Experience 1607−1783, New 

York, Harper and Row Publishers, 1970, pp.333−356. 

3. Idealism. 
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  ؛برآمده است و عقل انسان از جسم. ١
  ؛واالترین بخش در انسان عقل اوست .٢
  ؛پروردن عقل است تربیتکار  .٣
  :اساس شاخه دومو بر 
  ؛و بدن انسان ترکیبی است از عقل و روح .١
  ر انسان روح است؛باالترین عنصر د. ٢
  .کار تربیت پرورش روح است. ٣

و رشـد  ، القـای اندیشـه، پـرورش تفکـرایدئالیسـم تربیتـی فلسـفه روش تربیتـی ،رو از این
  1.های معنوی است ارزش
 در سـده. گـرددباز می )م.ق٣٢٢−٣٨۴( 3ارسطو دورانبه  سرآغاز آن که 2سمیتب رئالکم) ب
کوئیناس، تالشسیزدهم در دوران . به گسترش این مکتب انجامید )١٢٧۴−١٢٢۵( 4های توماس آ
، )١۶١١−١۵٣١( 6، ریچـارد مولکاسـتر)١۵٩٢−١۵٣٣( 5مایکل دی مونته: کسانی چون معاصر،

  8.پیش کشیدنداین مکتب را دوباره وگفتار از گفت ،)١۶٧۴−١۶٠٨( 7جان میلتون
   :م شدیش تقسیبه سه گرا سمیرئال
 رد منظمی دارند؛کارکو  نددگاریده آفری، آفرحرو و ه اعتقاد دارد مادهک نییسم دیرئال .١
معتقـد اسـت کـه  و دهـددخالـت نمـی قت هسـتییر حقیدر تفس را خداوند شی کهیگرا .٢

 ؛جدایند یکدیگراز خداوند و حقیقت هستی به کمال 
ه عقل، ارتبـاطی کند و معتقد است کد میکیاز عقل تأ بر وجود مادی به دور شی کهیگرا .٣

 .ندارد به هستی محسوسات
همداسـتان ه همگـی کـ منشعب شد گوناگونیتی یهای تربفلسفه به رفتهرفته سمیفلسفه رئال 

                                                            
1. Scotter, Richard Van and Others, Foundation of Education: Social Perspective, Englewood 

Cliffs, N.J. Prentice−Hall, Inc., 1979, pp.44. 

2. Realism.          3. Aristotle.  
4. Thomas Aquinas.        5. Michel de Montaigne.  
6. Richard Mulcaster  .         7. John Milton.  
8. Howick, William., Phlosophyies of Western Educatiobn, Danville, Illinois, the Institute 

Printers & Publication,1971, pp.41−45. 
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م کحـا عـیین طبیشف قوانکد به یت بایترب و است ت مادییقی، همان واقعیه وجود حقک بودند
های علمی و راه برای این کار و همت گمارد عتیان مظاهر طبیشف نظم موجود مکز ین بر ماده و

 2تهــدیو آلفــرد وا )١٩٧٠−١٩٧٢( 1برترانــد راســل. ار گیــردکــرا بــه اتیاضــیروش منطــق و ر
   3.دباشن د مییاتب گوناگون در عصر جدکن میندگان ایاز نما )١٩۴٧−١٨۶١(

. سـر بـرآورد 4سـمیسومی با نام پراگمات تییوتاه، فلسفه تربکزمانی نه چندان  گذشت از پس
چـارلز ، سسـپ. شـدآغـاز  )١٩١۴−١٨٣٩( 5پیـرسز سندرس از زمان چارل ،تیین فلسفه تربیا

ــدارو ــلیو، )١٨٨٢−١٨٠۶( 6نی ــزیام جی ــه و) ١٩١٠−١٨۴٢( 7م ــام،ب ــان د فرج ــج  8ییوی
 هـایتـب، نوشـتهکن میا مکتوب ن منابعیترمهم. رشد و گسترش دادندآن را  )١٩۵٢−١٨۵٩(

کیـد  هـاآن پایبندی بـه داند و بررا درست می پندار و کرداری ،سمیپراگمات. ن استیچارلز دارو تأ
  .دنکه درخور کاربست و ارزیابی باش ،کندمی

اسـت و  مغـزهر چـه هسـت وجود ندارد،  به مفهوم الهیاتی آن لدر فلسفه پراگماتیسم، عق 
و پیوسـته در تحـول  ، ماده پویاجهان. اند، اموری نسبیو اخالق و هنر ؛ و فرهنگهایشفعالیت
ــه. اســت ــاپی هــایانســان از راه بازســازماندهی تجرب  ســازواری و ســازگاری اجتمــاعی و 9پی

ش ی، بـد بـر روشیبا تیدر ترب، این فلسفه تربیتی برپایه. سازدای خود را میی، دنشناختی ستیز
بر  و اد دادیرا  به روش علمی رکو تف آموختن، چگونهآموزباید به دانش د کرد؛کیتأ د درسیاز موا

ه بـر محـور مجموعـه کـش از آنیب ،تییوه تربین شیا 10.درکه کیت وه حل مسئلهیروش علمی و ش
   .گرددالت او میکو مش آموزهای دانشه خواستهیبچرخد بر پا نییشیابت پق ثیحقا

  
 یتیان سه فلسفه اصلی تربیوقوع چالش م .٢

رد اشـم یهنک هایفلسفهاز آن دو را  و تاختتندی  به سمیسم و رئالیدئالیفلسفه ا ، برییویجان د
ی یهـا ، برنامـهن دو فلسـفهیا. ندریناپذ دگرگونی نهاده بر مبانیپی ت سنتِی یم و تربیتعل پی در هک

                                                            
1  . Bertrand Russell.        2. Alfred whitehead.  
3. Scotter, Richard Van and Others, Foundation of Education: Social Perspective, Englewood 

Cliffs, N.J. Prentice−Hall, Inc.,1979, pp.44. 

4  . Pragmatism.         5. Charles Sanders Peirce.  
6. Charles Robert Darwin.      7. William James.  
8. John Dewey.         9. Continuous Reconstruction.  
10  . Scotter, Richard Van and Others, Op. Cit., pp.42−45. 




