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  مقدمه

بـه نحـوي کـه هـر متخصصـی      . دین مقدس اسالم داراي نظامی فراگیر و شامل اسـت  

چـرا کـه   . متعهد و منصفی از هر ملتی ، به نحوي با نظرات دین اسالم سر و کـار دارد  

یگر ادیان الهی بر تمام شئونانسـانی اعـم از اقتصـاد، اجتمـاع، سیاسـت،      اسالم همانند د

سر این واقعیت به طـور  . و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت اشراف دارد ... حکومت، 

پـس منطقـا ایـن برنامـه     . اند دانستهاجمال این است که اساساً دین را برنامه زندگی بشر 

  .باید در تمام شئون زندگی او منطبق باشد

. تعلیم و تربیت اسالمى با عرف علوم تربیتىِ رایج فاصله دارد و با آن غریـب اسـت  

زیرا علوم تربیتى معاصر تا آنجا که در قلمرو علوم تجربـى قـرار گرفتـه، راه خـود را از     

. ها جدا کرده و درپى آن بوده است که دانشى تجربى به دست دهـد ها و ایدئولوژى آیین

و  هـا  نیـی آگونـه اسـتغنا از   ایـات تعلـیم و تربیـت نیـز ایـن     حتى در حوزه اهـداف و غ 

ها همچنان ادامه یافته زیرا رسیدگى به ایـن امـور، بـه طـور غالـب، برعهـده       ایدئولوژى

  .)1378، رفیعى(فلسفه تعلیم و تربیت نهاده شده است

تعلیم و تربیت پیش از هر چیز دیگر به فرهنگ جوامع وابسته اسـت ، یعنـی وقتـی    

نسل جوان را تربیت کنیم ، نفوذ فرهنگ در این امـر آنقـدر زیـاد اسـت کـه       میخواهیم

جاي هیچ شکی در آن نیست از این روي تحـول در تعلـیم و تربیـت مسـتلزم تغییـر و      

  .تحول در فرهنگ در زمینه هاي فرهنگی تعلیم و تربیت در جامعه است 

نفوذ و غلبـه اسـالم در    اما در سرزمین ما و نیز برخى از کشورهاى اسالمى، به دلیل

ساحت اندیشه و حیات مردم، سـخن گفـتن از نسـبت میـان اسـالم و تعلـیم و تربیـت        

گیـرى علـوم تربیتـى در تـاریخ معاصـر، در      به موازات شکل. اى یافته استاهمیت ویژه

کشورهاى اسالمى نیز تالشى جهت سامان دهى میراث کهن اندیشه و فرهنـگ اسـالمى   

اى در هیـأت علـوم   اى که بتوان از میان این میراث انبوه، سامانهنهصورت پذیرفته، به گو

. تربیتى فراهم آورد و آن را پاسخى به نیازهاى این کشورها در تعلیم و تربیـت دانسـت  

سخن گفتن از تعلیم و تربیت اسـالمى، کـم یـا بـیش حـاکى از روى آوردن بـه چنـین        

  .چالشى است

اى کوتاه به ماهیـت و تاریخچـه تعلـیم و    شارهدر این نوشتار سعى برآن است که با ا
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اى دانشگاهى، روشهاى تحقیق و دستاوردهاى آن نیز مورد تربیت اسالمى به منزله رشته

  .توجه قرار گیرد

: توان چنین گفتاى دانشگاهى مىدر مقام تعریف تعلیم و تربیت اسالمى به منزله رشته

یشه است که مستقیم یا غیرمستقیم از متـون  تعلیم و تربیت اسالمى، ناظر به نظامى از اند

ها و روابـط موجـود در حـوزه    اسالم سرچشمه گرفته و حاوى شناختى نسبت به پدیده

  .هاست آنو نحوه ایجاد تغییر در  ها آنهاى مطلوب عملى تعلیم و تربیت، صورت

وضوح بخشیدن به این تعریف، مستلزم توضیح برخى مفاهیم اساسـى اسـت کـه در    

  .کار رفته استآن به 

در نظـر گرفتـه   » نظـامى از اندیشـه  «که تعلیم و تربیت اسـالمى از آن رو  نخست این

شده که ناظر به نوعى دانش است؛ دانش نسبت به آنچه در حوزه عملى تعلیم و تربیـت  

  .)1378، رفیعى(گذرد یا باید بگذردمى

متون «ن دانش از ای» مستقیم و غیرمستقیم«دومین و سومین مفهوم، سرچشمه گرفتن 

مراد از مفهوم اخیر، یعنى متون دینى اسـالم، متـون رسـمى اسـالمى     . است» دینى اسالم

قابل ذکر است که سیره عملى پیشوایان و بزرگـان  . است که شامل قران و احادیث است

  .دین نیز به طور عموم در ضمن احادیث و اخبار آمده است

ت؟ این مفهـوم بـه دو معنـا قابـل تصـور      چیس» مستقیم و غیرمستقیم«اما مقصود از 

حـاکى از آن اسـت کـه مطـالبى از قـرآن و حـدیث       » مستقیم«در معناى نخست، . است

به مطالبى است که در فرهنـگ اسـالمى و   ناظر» غیرمستقیم«و  شوداستخراج یا استنباط 

شـود کـه   در آثار دانشمندان مسلمان موجود است و از این جهت غیر مستقیم نامیده مى

  .)1379، اقرىب(کم یا بیش ملهم از متون رسمى اسالم بوده است

شناختى استوار اسـت و حـاکى از ایـن    فرضى دینبر پیش» مستقیم«معناى دوم واژه 

شناسى جـامع  این نوع دین. هاست سؤالاست که متون دینى اسالم، حاوى پاسخ به همه 

تـوان از دو شـکل   اسـاس مـى  براین .شودنگر، خود، با درجات مختلفى از قوت بیان مى

شناسـىِ  در شـکل قـوى، دیـن   . شناسـى سـخن گفـت   قوى و ضعیف در این نـوع دیـن  

هـاى  هاى کلى و جزئى مربوط به عرصهنگر حاکى از آن است که پاسخ همه سؤالجامع

مختلف و از جمله تعلیم و تربیت در متون دینى موجود اسـت و اگـر برخـى جزئیـات     
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تـوان بـا   آمـده اسـت کـه مـى     هـا  آندر » اصولى«نشده باشد امور در متون اسالمى ذکر 

).1372، جـوادى آملـى  (احکام مـوارد جزئـى مـذکور را بـه دسـت آورد      ها آن» تفریع«

به معناى جزئى کردن اصول یا قواعد کلى است به طورى کـه مـوارد جزئـى را    » تفریع«

از گنجانـدن  توان گفت که ایـن کـار عبـارت اسـت     به صورت عکس نیز مى. در برگیرد

  .موارد جزئى تحت پوشش یک یا چند اصل

منطقـه  «نگر، نظـر بـرآن اسـت کـه یـک      شناسى جامعسرانجام در شکل ضعیف دین

، صـدر (توانـد حکـم برخـى از امـور را معـین کنـد      وجود دارد که درآن فقیه مى» فراغ

دى کـه  به عبارت دیگر رفتارها و مـوار . منطقه فراغ مربوط به امور مباح است). ق1411

اند؛ امـا در عـین   در این منطقه قرار دارند مورد حکم شرع هستند؛ زیرا مباح دانسته شده

اى که از نزد خداوند دارد، با نظر بـه مصـالح جامعـه،    تواند با اذن و اجازهحال، فقیه مى

با توجه به ایـن نکتـه، منطقـه    . این امور مباح را در صورت لزوم، واجب یا حرام گرداند

بر پـیش فـرض   » غیرمستقیم«واژه . مورد حکم شرع است وهم مورد حکم فقیه فراغ هم

دین شناختىِ متفاوتى استوار است، حاکى از اینکه متون دینى اسالمى عهده دار پاسخ به 

هـاى مختلـف   همه مسائل نیست بلکه به نحوى گزینشى به مسـائل مربـوط بـه عرصـه    

، مسائل کلى و جزئى مـورد توجـه و   هابه عبارت دیگر، در برخى عرصه.پرداخته است

ها تنها به مسائل کلى و بنیـادى توجـه شـده    برخى عرصهپاسخگویى قرار گرفته، اما در

نیز بـه   ییها عرصهها نیز تنها به اشاراتى اکتفا شده و چه بسا اى از عرصهاست و در پاره

  .طور کامل مسکوت گذاشته شده باشد

این خواهـد بـود کـه دانـش تعلـیم و تربیـت       » تقیمغیرمس«با نظر به این مبنا، معناى 

اسالمى، حاصل بسط و گسترش مباحث کلى یا اجمالى است که در متـون دینـى آمـده    

هـاى تجربـى در   تواند گشودن باب تحقیـق یکى از انواع این بسط و گسترش مى. است

دهاى کلى و بنیـادى اسـالم در بـاب انسـان باشـ     عرصه تعلیم و تربیت بر اساس آموزه

  ).تا، بیمصباح(

ایـن  . ها و روابط موجود در حوزه عملى تعلیم و تربیـت اسـت  مفهوم چهارم، پدیده

. در قلمرو عملى تعلیم و تربیت است ها آنها و روابط میان مفهوم شامل مجموعه پدیده

به طور مثال، معلم و شاگرد دو پدیده در این قلمرو هسـتند و تـدریس یکـى از روابـط     
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هاى اختالل یافته ایـن امـور نیـز بـه     پیداست که صورت. ر این قلمرو استد ها آنمیان 

  . طور ضمنى در این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است

این مفهوم نـاظر  . ها و روابط مذکور استپدیده» هاى مطلوبِصورت«مفهوم پنجم، 

و بـه  هـا  آنها و روابط مـذکور بایـد بـه سـوى     به اهداف و هنجارهایى است که پدیده

  .در آید ها آنصورت 

هاى مطلوب ها و روابط و دادن صورتدر این پدیده» نحوه ایجاد تغییر«مفهوم آخر 

به عبارت . هاى تعلیم و تربیت استاین مفهوم در برگیرنده اصول و روش. هاست آنبه 

و جزئـى  ) اصـول (دیگر، نحوه ایجاد تغییر، مشـتمل بـر قواعـد و دسـتورکارهاى کلـى      

  .ى ایجاد تغییر استبرا) روش(

  اسالمىتربیتوتعلیمازتلقىسه

بـه  » تعلـیم و تربیـت اسـالمى   «توان به این نتیجه راه یافـت کـه   از آنچه گذشت، مى

توانـد سـه تلقـى    عنوان نظام فکرى ناظر بر قلمرو عملى تعلیم و تربیت، دست کـم مـى  

  :استداشته باشد که لزوماً باهم قابل جمع نیستند و آن به شرح زیر 

در ایـن حالـت نظـام تعلـیم و     : تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظـامى توصـیفى  . 1

ازآنجا کـه ایـن   . آیدتربیت اسالمى از طریق بررسى آثار دانشمندان مسلمان به دست مى

یافته گونه آثار به طور عموم، توسط خود مؤلفان، نظم و نسق یافته و به صورتى سازمان

اى از آثار مورد نظر و گاه با تحلیـل  کم و بیش با توصیف سادهبه نگارش درآمده است، 

  .توان به مقصود نایل شدهاى جزئى، مىو طبقه بندى

در این دیدگاه، نظر بـرآن اسـت   : تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظامى استنباطى. 2

. توان براى همه مسائل تعلـیم و تربیـت پاسـخى در متـون دینـى اسـالمى یافـت       که مى

براین اسـاس،  . شناسى جامع نگر، پیش فرض این تلقى استنانکه گذشت، نوعى دینچ

را به طـور مسـتقیم از متـون     ها آنتوان پاسخ با در نظر گرفتن مسائل تعلیم و تربیت مى

در شکل قوى این تلقى، تصور برآن است که پاسـخ همـه مسـائلِ    . اسالمى استنباط کرد

را بـا وارسـى ایـن     ها آنن اسالمى موجود است وباید ریز و درشت تربیتى، عیناً در متو

عیناً در متون دینـى موجـود نباشـد     ها پاسخمتون به دست آورد و در صورتى که برخى 

توان با مشخص کردن اینکه مسأله یا رفتار مورد نظر، جزء فروع کـدامیک از اصـول   مى
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این تلقى، نظـر   در شکل ضعیف. مطرح شده در متون دینى است، حکم آن را معین کرد

برآن است که برخى موارد که در وهله نخست در دین مباح شمرده شده، ممکـن اسـت   

  .توسط فقیه و با نظر به مصالح، حکم وجوب یا حرمت بیابد

در این دیـدگاه نظـر   : توصیفی تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظامى استنباطى ـ  . 3

بـوط بـه تعلـیم و تربیـت، در متـون      برآن است که چون برخى از مسـائل و مباحـث مر  

اسالمى آمده است استخراج و استنباط این مطالب، نشانگر جنبه اسـتنباطى ایـن دیـدگاه    

را بـا   هـا  آناى از مسایل در متون اسالمى مورد توجه قرار نگرفته و پاسـخ  است اما پاره

به عبارت دیگر،  .اندتوان به دست آورد، زیرا این مسائل از نوع اکتشافىنیز نمى» تفریع«

پرده برداشتن از واقعیتى در خارج موردنظر است، نه ذکر حکم فقهى یک مورد یا رفتار 

هـاى  توان این مسائل را در نظر گرفـت کـه یـادگیرى و اخـتالل    به طور مثال، مى. معین

دهد؟ و پاسخ به این گونه مسـائل نیازمنـد   یادگیرى در آدمى طى چه سازوکارى رخ مى

در اینجا با علمى تجربى . هاى مورد نظر استو تأسیس دانشى درباره پدیدهپایه گذارى 

تـوان از متـون   هـاى ایـن مطالعـه تجربـى را مـى     سروکار خواهیم داشت اما پیش فرض

و ) انسـان (هاى موضوع مورد مطالعه که شامل ویژگى ها فرضاین پیش . اسالمى گرفت

امـا تکیـه بـراین    . اسـتنباطى اسـت   روش مطالعه این موضوع است، از جمله همان امور

هـاى  و بـه دسـت آوردن یافتـه    هـا  آنها و آزمـون  و پیشنهاد کردن فرضیه ها فرضپیش 

  .جدید، ناظر به جنبه تأسیسى این تلقى است

تـوان بـه   از جملـه، مـى  .انـد براى تعلیم و تربیت اسالمى، ادوار و مراحلى را ذکـر کـرده  

ت که دربرگیرنده نیم قـرن اول هجـرى اسـت بـا     دوره نخس: بندى زیر اشاره کردتقسیم

دوره دوم که خـود شـامل دو   . پیدایش و توسعه سواد خواندن و نوشتن قرآن همراه بود

بود، با آشنایى با علوم و فنون سـایر ملـل   ) هجرى 600تا  351واز  350تا  50از(بخش 

طـول انجامیـد،   تا قرن سیزدهم بـه  ) حمله مغول(دوره سوم که از قرن هفتم . همراه بود

دوره چهـارم کـه شـامل قـرون سـیزدهم و      . دوره رکود تعلـیم و تربیـت اسـالمى بـود    

چهاردهم است، متضمن رویارویى تعلیم و تربیت اسالمى با تحوالت فزاینـده تعلـیم و   

  .تربیت جدید است

البته تقسیم بندى مذکور بیشتر ناظر بر جریان عملىِ تعلیم و تربیت اسالمى است تـا  
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تاریخچه تعلیم و تربیت اسالمى به ایـن  . اى دانشىو تربیت اسالمى به منزله رشتهتعلیم 

توان تا قـرون دوم و سـوم هجـرى، بـا نظـر بـه آثـار اخالقـى و تربیتـى          معنا را نیز مى

 256در گذشـته  (محمد بن سـحنون  » آداب المتعلمین«اندیشمندان مسلمان مانند کتاب 

آراى تربیتى علماى اخـالق، فیلسـوفان یـا عارفـان      ازآن پس نیز. به عقب بازگرداند) ق

تـوان بـه منزلـه    سینا، غزالى و مولـوى را مـى  مسلمان، همچون فارابى، ابن مسکویه، ابن

  .هایى از زنجیره اندیشه اسالمى در باب تعلیم و تربیت در نظر گرفتحلقه

تمایزى در نظـر  اما اگر تعلیم و تربیت اسالمى را به منزله رشته دانشى و دانشگاهىِ م

از حـدود نـیم قـرن    . گیریم، در این صورت، تاریخچه آن بسیار معاصر خواهـد گردیـد  

پیش، برخى از متفکران مسلمان همچون محمد قطب، در حوزه تعلیم و تربیت اسالمى، 

امـا یکـى از نقـاط عطـف در ایـن جریـان، تشـکیل        . انـد اندیشه و نگارش را آغاز کرده

 1997(هجـرى   1397ورهاى اسالمى شامل ایران در سال مجمعى جهانى متشکل از کش

نفـر از دانشـمندان مسـلمان شـرکت      330در این مجمـع، حـدود   . در مکه بود) میالدى

داشتند و به بررسى وضعیت بحرانى تعلیم و تربیت در کشورهاى اسـالمى و ضـرورت   

از . داختندهاى اسالمى در جهت هدایت جریان تعلیم و تربیت پرتنظیم و تدوین اندیشه

تـر  تـر یـا فنـى   آن پس چهار مجمع دیگر نیز تشکیل شده است که به بررسى امور عملى

) مـیالدى  1980(هجـرى   1400مجمع دوم سـال  . تعلیم و تربیت اختصاص داشته است

هجـرى   1407و مجمع پنجم در سـال  » تربیت معلم«در اسالم آباد پاکستان تحت عنوان 

هاى پیشین برگـزار  در کشور مغرب جهت ارزیابى مجمعدر شهر رابیتا ) میالدى 1987(

  .گردید

درایران، پس از انقالب اسالمى، رشته تعلیم و تربیت اسالمى بـه طـور رسـمى، بـه     

ــت مــدرس در ســطح   1360اى دانشــگاهى در ســال صــورت رشــته در دانشــگاه تربی

  .کارشناسى ارشد تأسیس گردید

  روش

تعلـیم و تربیـت اسـالمى در نظـر بگیـریم،      برحسب اینکه چه ماهیت یا هـویتى بـراى   

هـاى  بـه مـوازات تلقـى   . هاى مختلفـى خواهـد داشـت   روشهاى تحقیق در آن، صورت

توان از روشهاى مختلف تحقیـق  مختلفى که از تعلیم و تربیت اسالمى مطرح گردید، مى
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  .در این حوزه سخن گفت

توصیفى، مـورد نظـر   اگر تلقى نخست، یعنى تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظامى 

بـر ایـن   . باشد، روش تحقیق متناسب باآن، روش توصیف و تحلیل محتوا خواهـد بـود  

اساس، محقق درپى آن است که با مطالعه آثار مکتوب اندیشمندان مسلمان، توصـیفى از  

در صـورتى کـه   . دیدگاه آنان درباره مسائل و مباحث تعلـیم و تربیـت بـه دسـت دهـد     

اى ازاین آثـار  م و نسق مطلوبى برخوردار باشد، کار با توصیف سادهاینگونه آثار، از تعلی

.یابدسامان مى

درغیر این صورت، الزم است با تحلیل محتواى آثار مختلف یک اندیشمند و تنظـیم  

برحسب مسائل و مباحث تعلیم و تربیت، توصیفى از دیدگاه وى در  ها آنو طبقه بندى 

  .این زمینه فراهم آید

تلقى دوم، یعنى تعلیم و تربیت اسالمى بـه منزلـه نظـامى اسـتنباطى، روش      با نظر به

تحقیق دراین رشته، همان استنباط فقهى و تفسیرى خواهـد بـود کـه از دیـر بـاز مـورد       

دراین روش، باتوسل بـه برخـى قواعـد و معیارهـا     . استفاده فقیهان و مفسران بوده است

آورند و به این ترتیب، تکـالیف افـراد را   کوشند حکم شرع را از متون دینى به دست مى

. هاى مختلف مشخص سازنددر موقعیت

اى است بر این مضمون که ظاهرِ کالمى کـه در  قاعده» حجیت ظهور«به عنوان مثال 

آیـد قابـل   متن دینى آمده، داراى اعتبار است و معنایى که از این ظـواهر بـه دسـت مـى    

نظر نیست بلکه ظهور با قیود خاصى همچـون   البته همواره ظهور لغوى مورد(اعتناست 

اینگونه قواعد، امکان استنباط احکام شرعى یا فهم متـون دینـى   ). ظهور عرفى مراد است

  .آوردرا فراهم مى

کارگیرى این شیوه به منزلـه روش تحقیـق در تعلـیم و تربیـت اسـالمى، بـه ایـن        به

وزه تعلیم و تربیت، به کمک هاى مربوط به حمعناست که محقق براى یافتن پاسخ سؤال

هاى دوگانه این تلقى، اصول و قواعد مذکور، در متون دینى کندوکاو کند، البته در شکل

در شکل اول عین پاسـخ سـؤال یـا    . در روش کار وجود خواهد داشت ها تفاوتبرخى 

کوشـد  و درصـورت لـزوم، محقـق مـى     شودمسأله مورد نظر در متون دینى جستجو مى

در . اصول ارجاع دهد و بعد از این کـارِ تطبیقـى، حکـم را مشـخص سـازد     فروع را به 
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  .دهدهاى اجتماعىِ وقت را نیز در تعیین حکم دخالت مىشکل دوم، مصالح و واقعیت

سرانجام با توجه به تلقى سوم یعنى تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظامى استنباطى 

در بعـد نخسـت، روش تفسـیرى و    . ، روش تحقیق، دو بعـدى خواهـد بـود   توصیفی ـ 

استنباطى براى فهم متون دینى و استخراج و تنظـیم مطـالبى بـه عنـوان پـیش فرضـهاى       

البته این عالوه برمطـالبى اسـت کـه از متـون     (گیرد تحقیق تجربى مورد استفاده قرار مى

بـل  دینى در زمینه محتواهاى نظام تعلیم و تربیت مانند اهداف یا اصول تعلیم و تربیت قا

هـاى نـوین در   فـراهم آوردن دانـش   توصـیف و در بعد دوم، در جهـت  ). حصول است

هاى برگرفته از متون اسـالمى، الزم اسـت از   عرصه تعلیم و تربیت براساس پیش فرض

الهـام گرفتـه از پـیش     ییها هیفرضبه دست دادن . هاى تحقیق تجربى استفاده شودروش

جـویى شـواهد بیرونـى،    ى، جز از طریق پـى هاى تربیتهاى مذکور در مورد پدیدهفرض

روش تجربى در اینجا به معناى عام کلمه بکار رفته اسـت کـه   . قابل بررسى نخواهد بود

از این جهـت،  . مراد از آن، وارسى شواهد بیرونى برضد یا به نفع فرضیه مورد نظر است

نجا قابل طـرح  هاى کمى و کیفى مطرح شده است، در ایآنچه به منزله تقابلى میان روش

هاى روش تجربـى در معنـاى عـام    نیست، زیرا هر دو نوعِ مذکور همچون زیر مجموعه

  .کلمه است

  گیرينتیجه

رویکرد نوین تعلیم و تربیت حرکت و تحولی را بوجود آورده است که حامـل تـاثیرات   

. شـود ختلـف ارزیـابی و قضـاوت    کـه در زمینـه هـاي م    باشـد یممثبت و منفی زیادي 

که البتـه بایسـتی    اند نمودههاي گوناگون براي تسهیل امر یادگیري و آموزش اقدام رسانه

زیر نظر معلمین مجرب و کار آزموده هدایت و کنترل گردند تـا بـاز دهـی چشـمگیري     

  .داشته باشند 

هاى علوم تربیتى بسـتگى بـه آن دارد   نوع رابطه تعلیم و تربیت اسالمى با سایر رشته

  .قى مذکور را در مورد تعلیم و تربیت اسالمى در نظر بگیریمکه کدامیک از سه تل

اگر تلقى اول، یعنى تعلیم و تربیت اسالمى به منزله نظامى توصیفى، موردنظر باشـد،  

به عبارت دیگر، بررسـى  . جایگاه آن در رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت خواهد بود

اى تـاریخى و فلسـفى بـه رشـته     صبغهآثار اندیشمندان مسلمان در باب تعلیم و تربیت، 
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دهد و به این ترتیب، بایـد آن را در کنـار سـایر دیـدگاههاى     تعلیم و تربیت اسالمى مى

  .تاریخى و فلسفى تعلیم و تربیت قرار داد

اگر تلقى دوم، یعنى تعلیم و تربیت اسالمى به منزلـه نظـامى اسـتنباطى   
1
مـورد نظـر    

به عبـارت دیگـر،   . یت، رابطه استغنا و غرابت استهاى علوم تربباشد رابطه آن با رشته

در این تلقى تصور برآن است که تعلیم و تربیت اسالمى از علوم تربیتى معاصر بى نیـاز  

توان در متون دینـى جسـت و بـه    و با آن بیگانه است، زیرا پاسخ هر مسأله تربیتى را مى

ه در علوم تربیتى به دست تردیدى نیست در حالى که آنچ ها پاسخعالوه در درستى این 

سخنى که صدق آن : یابدجا نشأت مىغرابت از همین. آید، ممکن است برخطا باشدمى

  .قطعى است با سخنى که خطا بودن آن همواره محتمل است بیگانه خواهد بود

بـدان اشـاره شـد مطـرح      تـر  شیپاین نوع رابطه در مورد شکل نخست این تلقى که 

توانـد  اى ازنوع مکملیت مىیعنى در اعتقاد به منطقه فراغ، رابطهاست، اما در شکل دوم، 

براین اساس، تصور بر این خواهد بود که آنچه در متون دینـى در  . مورد توجه قرار گیرد

ودر منطقه فراغ قـرار  (یازندباب تعلیم و تربیت آمده و آنچه علوم تربیتى بدان دست مى

مواردى که در منطقـه فـراغ قـرار دارد و در     به عبارت دیگر. مکمل یکدیگر است) دارد

درجه نخست از حیث شرعى مباح شمرده شده، بـا اطـالع یـافتن فقیـه بردسـتاوردهاى      

، ممکـن  شودعلوم تربیتى در باب موارد مذکور و مصالحى که براین اساس مشخص مى

در از آنجا که دستاوردهاى علوم تربیتـى فقیـه را   . است حکم وجوب یا حرمت پیدا کند

.آیدکند، در اینجا از رابطه مکملیت سخن به میان مىتشخیص این مصالح یارى مى

، توصـیفی  –سرانجام، در تلقى سوم، یعنى تعلیم و تربیت به منزله نظامى اسـتنباطى  

یرابطه آن با علوم تربیتى از نوع رابطه رقابت الگوی
2
هنگـامى کـه تعلـیم و    . خواهد بود 

هاى به دست آمـده از متـون اسـالمى، بـه تحقیـق      پیش فرض تربیت اسالمى با تکیه بر

هـاى متفـاوتى بـه    تجربى روى آورد، نسبت آن با علوم تربیتى معاصر که با پیش فـرض 

اند، نسبت دو نظریه علمى خواهد بـود کـه در دامـن دو الگـوى     تحقیق تجربى پرداخته

  .علمى متفاوت قرار دارند

                                                                                                                              
1. Inferential
2. paradigmatic
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نچنانکه تامس کوه
1
ان دو نظریه مربـوط بـه دو الگـوى علمـى،     نشان داده است می 

هاى انجام شده در حیطه یک الگو با قـرار  رقابتى اساسى وجود دارد به نحوى که تجربه

گرفتن در حیطه الگوى دیگر، محتاج تفسیرى متفاوت و متناسب با فضاى الگوى جدید 

ین دست با علوم اى از ابنابراین، تعلیم و تربیت اسالمى در این تلقى، رابطه. خواهد بود

هاى انجام شـده در سـایر   ها و تجربهبه عبارت دیگر، یافته. تربیتى برقرار خواهد ساخت

 ها فرضهاى علوم تربیتى باید در چارچوب الگوى علمى اسالمى، متناسب با پیش رشته

این رابطه، رقابتى پویـا میـان تعلـیم و    . و نظام مفهومى خاص آن، مورد تفسیر قرار گیرد

اسالمى و علوم تربیتى ایجاد خواهد کرد که منجر به رشـد و تحـول در تعلـیم و     تربیت

ري کـه همسـنجش ناپـذی    تنهـا ایـن نکتـه را بایـد افـزود     .تربیت اسالمى خواهد گردید

ایـن  . الگوهاى علمى به نحوى که مورد نظر کوهن بـود، نیازمنـد بـه تجدیـدنظر اسـت     

ناپـذیرى  تجدیدنظر از آن رو الزم است که رابطه همسـنجش 
2

، جـایى بـراى هیچگونـه    

این نوع رابطه، تالش علمى را در تهدیـد  . گذاردهاى علمى باقى نمىتداخل میان نظریه

اى تنها و تنها در چهارچوب الگوى خود دهد زیرا هر نظریهگرایى قرار مىنوعى نسبیت

هاى متعلـق  هدهد و این گفتگو میان نظریوبرحسب آن، فعالیتى معنادار و معتبر انجام مى

البتـه کـوهن کارآمـدىِ عملـى اینگونـه      . سـازد به الگوهاى علمى مختلف را ممتنـع مـى  

در نظـر گرفتـه    ها آنها را در حل مشکالت به عنوان معیارى براى گزینش یا طرد نظریه

 هـا  آناست، اما تا آنجا که چارچوب درونى الگوهاى علمى مورد نظر اسـت، وى میـان   

تجدیدنظرِ مورد نیاز در این دیدگاه آن است کـه امکـان   . پذیردنمىتداخل و ارتباطى را 

هاى الگوهاى مختلف را نفى نکنیم بلکه احتمال آن را در نظر بگیریم تداخل میان نظریه

هـا ممکـن اسـت ظهـور     شناسى با یافتهها در حوزه روشو تداخل ها اشتراكاى که پاره

.کند

                                                                                                                              
1. kohen,Tomas
2. Incommensurability
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