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  چکیده
د سهمی در هاي علم تربیت دینی است تا بتوان هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت، ابعاد و مؤلفه :هدف

کاربردي و  -این پژوهش از نوع بنیادي :روش. افزایش دانشهاي بنیادین در این حوزة معرفتی داشته باشد
 دینی؛ تربیت علم در این پژوهش مراد از :ها یافته. است) اسنادي(تحلیلی از نوع  -روش مطالعۀ توصیفی

 دینی يها انگیزه و اهداف راستاي در و باشد برخوردار الهی گیري جهت از که است انسانی یا تجربی علم
در رأس تمامی مسائلی که پیش روي نظام تعلیم و که  است الزم دینی، تربیت از تعریف این با. گیرد قرار

تربیت قرار گرفته است بر هماهنگی تربیت با فطرت انسان، تقدم تزکیه بر تعلیم، کرامت انسانی، معرفت و 
تکیۀ انحصاري بر عقل و پیشرفتهاي  :گیري نتیجه. عمل تأکید شود بصیرت، عقالنیت و پیوند علم و

به همین جهت، حضور دین به خوبی احساس . علم، نیاز به هدف متعالی دارد. علمی، راهگشا نیست
علم تربیت دینی به واسطۀ اندیشه توحیدي به انسان، براي موجودات ماهیت از اویی در این راستا، . شود می

قائل است و با توجه به تعریف از انسان و تبیین خاص از نیازهاي او، در راستاي کمال انسان و به سوي اویی 
پس جاي تردید نیست که عالم تربیتی اگر منابع نقلی دین را در کنار کاوشهاي تجربی،  .و قرب الهی است

م غیر ملتفت به منابع رسد که با رهاورد عال پردازي قرار دهد، به نتایجی می دستمایۀ پژوهش علمی و نظریه
  .دینی، متفاوت خواهد بود

  .شناسی شناسی، روش علم دینی، تربیت، تکامل انسان، معرفت :واژگان کلیدي
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  مقدمه) الف
اي که هر  ترین جنبۀ زندگی است؛ به گونه ترین و اساسی تعلیم و تربیت در زندگی بشر، مهم

هاي انسان در  توانایی. شود مور زندگی میگونه اعوجاج و انحراف در آن، باعث انحراف در همۀ ا
در اسالم به این موضوع مهم . یابد کند و انسانیت انسان تحقق می زندگی، بروز و ظهور پیدا می

هدف غایی در تربیت اسالمی، . توجه بسیار شده و قواعد مناسبی براي رشد انسان تعیین شده است
وجود او به طور کامل شکل بگیرد و رفتارهاي پرورش انسان مقرّب الهی است که شاکلۀ دینی در 

توان یافت که خداوند،  فلسفۀ خلقت بشر را نیز در همین نکته می. دارتر از او سر بزند دینی ریشه
با . انسان را براي این آفرید که او به وسیلۀ تربیت صحیح، کمال یابد و به سر منزل مقصود برسد

  .کند ت و جایگاه خاصی پیدا میعلم به این هدف غایی، تربیت دینی اهمی

نگاه به تربیت از زاویۀ . بحث ارتباط دین و تربیت از دیرزمان همواره مورد توجه بوده است
خواهی در مکاتب تربیتی قرون گذشته و یگانه شاخصۀ غیر قابل  دین و حاکمیت، نوعی آرمان

اما پس از . شده است میتردید بوده است؛ تا جایی که هرگز احساس تقابل میان دین و تربیت ن
غرور حاصل از خیزش انسان به سوي علم تجربی و وانهادن جانب دین، این امر با سؤال جدي 

هاي قرن اخیر، بسیاري از مکاتب تربیتی و  مواجه شد؛ تا جایی که پس از رنسانس و در حدود نیمه
یگر را به عنوان یک رویکردهاي موجود، بحث از دخالت دین در تربیت و ارتباط آن دو با یکد

هاي دینی و بازخوانی مجدد آن مطابق با  لزوم نگاهی دوباره به آموزه. اي تلقی کردند امر حاشیه
تغییرات جهان امروز از یک طرف و گرایش انسان دردمند و خسته از دستاوردهاي فرهنگی 

این بحث را فراهم  هاي دینی و آرمانی از طرف دیگر، موجبات توجه دوباره به فنّاوري و دلبستگی
  )78: 1378مشایخی راد، (.کرده است

دستیابی به یک نظام کارامد تعلیم و تربیت در کشوري همچون جمهوري در این راستا، 
اسالمی ایران که از تمدنی کهن برخوردار بوده و عقاید و ارزشهاي اسالمی در آن حاکم است، 

رزشهاي ملی و اسالمی و در نهایت، تالش مستلزم بررسی تناسب اصول این نظریه با عقاید و ا
از این رو، آگاهی دقیق و . اي کارامد در عرصۀ تعلیم و تربیت است روشمند براي تدوین نظریه

سازي مبانی و مسائل  گیري از آن در پژوهش، بازنگري و بومی عمیق از معارف اسالمی و بهره
سازي علم تربیت  بحث مفهومین میان، اي برخوردار است که در ا علوم انسانی، از جایگاه ویژه

هاي موضوع مورد  توجه به زیرساخت. آید دینی، از موضوعات مهم در مجامع پژوهشی به شمار می



  

  

  

  
  41  هاي علم تربیت دینی  تبیین ماهیت، ابعاد و مؤلفه 

اي دارد،  طلبد و آنچه در این باب اهمیت ویژه بحث و عوامل جانبی آن، دقتی در خور توجه را می
تواند تمامی مراحل یاد شده  آنچه می در این میان،. وضوح مفهوم و آشکار کردن جوانب آن است

روست و انتظار دارد که  دهی کند، مسائلی است که جامعۀ عصر حاضر و آینده با آن روبه را جهت
بحث  بنابر این،. نهاد تعلیم و تربیت، افرادي را پرورش دهد که بتوانند از عهدة حل مسائل برآیند

زي شده و چگونه صورت گیرد تا به هدف اصلی پردا تعلیم و تربیت چگونه باید مفهوماز اینکه 
  .خود که تربیت انسان مؤمن است نایل آید، از جمله اهداف اصلی این پژوهش است

  :رخی پژوهشهاي داخلی در راستاي پژوهش حاضر عبارتند ازب

مبانی متافیزیکی اندیشۀ اسالمی، بنیانی براي تکوین «در پژوهشی با عنوان  )1383(باقري
هاي علمی در وراي خود، داراي مبانی  به این نتیجه رسید که نظریه» شناختی روانهاي  نظریه

این مبانی نقش مهمی را در تحول . ند؛ خواه این امر به صراحت بیان شود یا نشودا متافیزیکی
در نظر گرفتن این دیدگاهها به منزلۀ مبانی . کنند هاي علمی، تقریباً در همۀ مراحل آن ایفا می نظریه

  .هاي علمی نوینی شود تواند منجر به فراهم آوردن نظریه ین، مینو

سازي علوم و آثار  تبیین و تحلیل اسالمی«در پژوهشی با عنوان  )1383(سجادي و برخورداري
سازي علوم، عبارتند  ، دریافتند که رویکردهاي مد نظر مسلمانان براي اسالمی»آن بر تعلیم و تربیت

هر کدام از این رویکردها، داللتهایی . فرض انه، تغییر پارادایم و تغییر پیشگرای استنباطی، سنّت: از
را براي تعلیم و تربیت در بر دارد و در جهت تحقق مطلوب خود نیازمند سه حوزة انتقادي، 

  .شناسانه و تربیتی است شناسانه، دین معرفت

: ن در زندگی مدرننگاهی به کارکردهاي معرفتی دی«در پژوهشی با عنوان  )1389(قربانی
رسد نقش  ، به این نتیجه رسید که در حل بحران زندگی مدرن، به نظر می»بررسی نقش علم دینی

هاي دیگر مقدم است؛ زیرا دین قادر است پاسخ  دین، به خصوص ادیان الهی، بر عوامل و مؤلفه
نها را بیابد به انسان تواند پاسخ آ پرسشهایی را که انسان مدرن از طریق علم و متافیزیک مدرن نمی

  .گوشزد کند

، دریافت که فرایند تکوین »علم دینی از امکان تا تحقق«در پژوهشی با عنوان  )1389(سلیمانی
هاي دینی، در  هاي متافیزیکی برگرفته از اندیشه علم دینی به این نحو قابل تصور است که پشتوانه

دیگر؛ هر گاه مضامین متافیزیکی بتوانند  به سخن. مراحل مختلف فعالیت علمی به کار گرفته شود
بینی و تفسیر، تأثیرآفرینی خود  گزینش مسئله، طرح پژوهش، انجام مشاهده، پیش: در مراحلی چون
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هاي دینی  را آشکار کنند، فرایندي شکل گرفته است که محصول آن، دانشهایی متناسب با اندیشه
  .خواهد بود

پژوهشی در زمینۀ ماهیت علم تربیت دینی ه، تاکنون گرفت با توجه به تحقیقات متعدد صورت
هاي علم تربیت  بنابر این، هدف پژوهش حاضر، تبیین ماهیت، ابعاد و مؤلفه .صورت نگرفته است

  .تا بتواند سهمی در افزایش دانشهاي بنیادین در این حوزة معرفتی داشته باشددینی است 

  

  روش پژوهش) ب
در روش . تحلیلی است -ردي و روش مطالعه توصیفیکارب -این پژوهش از نوع بنیادي

اي سامان  آید، به گونه تحلیلی، اطالعاتی که از طریق بررسی اسناد، مدارك و کتابها به دست می
براي پاسخگویی به . )1376سرمد و همکاران، (شود که بتوان به پرسشهاي پژوهشی پاسخ داد داده می

مورد نیاز به روش اسنادي و با  هاي دادهم تربیت دینی، سؤال اصلی پژوهش؛ یعنی تبیین ماهیت عل
آثار مکتوب و مقاالت مربوط (و منابع دست دوم ) قرآن کریم(گیري از منابع دست اول  بهره

  .گیرد شود و مورد بررسی تحلیلی قرار می آوري می جمع )دربارة موضوع تحقیق

  

  تعاریف) ج
  تعریف علم تربیت. 1

در علمیت تعلیم و تربیت یا آموزش  د،در حوزة تعلیم و تربیت فعالن در میان اندیشمندانی که
هاي مربوط به خود، اختالف نظر  و پرورش، به عنوان یک علم مانند دیگر علوم، البته با ویژگی

 و و واقعیتهاي مربوط را بیان موقعیتهاهر علمی سعی دارد تا قلمرو خود را مشخص، . وجود دارد
علمی کردن تعلیم و تربیت  ۀفعالیتهایی در زمین ،در قرن نوزدهم. ا کشف کندقوانین حاکم بر آن ر

تا باالخره در قرن بیستم براي اولین بار شخصی به نام . کننده نبود ولی چندان قانع ،صورت گرفت
» واقعیات و قوانین تربیت«را زیر عنوان معناي " 2طرح کلی علم پداگوژیک "  1لوسین سل لوریه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Lucien  Cellerier. 
2 The general design  of  pedagogic science 
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هدف تعلیم : کرد و معتقد بود مؤلف مذکور از علمیت تعلیم و تربیت به شدت دفاع می. دکرمنتشر 
بر آن تأثیر  ،دنرس هایی است که در تربیت به ظهور می جستجوي قوانین مربوط به پدیده ،تربیت و

این علم موجب نظم و روشنی : او معتقد است. نی استنتاج شده استد و از مقدمات معینگذار می
بینی کنیم که در شرایط یکسان، نتایج فالن روش یا  اي پیش دهد تا اندازه ه ما اجازه میشده و ب

  .شیوة تربیتی چه خواهد بود

اعم از تربیت بدنی، ذهنی  ؛علم تربیت است ،تعلیم و تربیت: آمده است »1لغتنامۀ بویسون«در 
استفاده ...  اسی، تاریخ وشن هاي علومی نظیر فیزیولوژي، روان از داده ،در این علم. و اخالقی

  .شود می

پل و نیز اشخاصی مثل  3جان دیویی .داند می نیز تعلیم و تربیت را یک نظریۀ علمی 2دورکیم
 :و معتقدند دانند ریزي شده می خطوط اصلی آن را پیدانسته، آن را به دالیل مختلف علم 4 الپی

یتها و موقعیتهاي مختلف تعلیم و تربیت هایی که واقع علوم تربیتی از مجموع نظم و مقررات و شیوه
تشکیل  ،کند جویی می را در بافت تاریخی، اجتماعی، اقتصادي، فنی و سیاسی آن پی

  )1375، شکوهی(.شود می

تعلیم و تربیت یک علم  ،توان نتیجه گرفت که در هر صورت می ،از مجموع آنچه گفته شد
  :است؛ از جملههاي منحصر به خود  یژگیالبته این علم نیز مانند علوم دیگر داراي و .است

نوع زندگی فردي و . است و انسان موجودي پیچیده است انسانموضوع تربیت، ) یک
اي  هاله  سیاري از ابعاد وجودي او هنوز دراست و باجتماعی او نیز دائماً در حال تحول و دگرگونی 

نیز از جهات مختلف داراي پیچیدگی علم تعلیم و تربیت  ،به همین دلیل. از ابهام باقی مانده است
  .اي است فوق العاده

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Dictionary  BUISSON. 
2 Durkheim 
3 John Dewey 
4 Paul LAPI. 
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این علم از . است 1اي علم تعلیم و تربیت یا علوم تربیتی، از جملۀ علوم بین رشته) دو
اي از علوم انسانی و غیر انسانی از قبیل تاریخ، اقتصاد، آمار، ریاضیات، فیزیولوژي،  مجموعه

  .برد بهره می...  شناسی و حتی فلسفه و هنر و مردمشناسی،  شناسی، انسان شناسی، جامعه روان

. بلکه علمی کاربردي است ،علم تعلیم و تربیت صرفاً یک علم نظري محض نیست) سه
شود و اساساً سودمندي علم تعلیم و  هاي این علم در عمل براي تربیت انسان به کار گرفته می یافته

  .به کاربردي بودن آن است ،تربیت

هاي علمی، یک  ها و نظریه م و تربیت، همانند برخی علوم دیگر، عالوه بر یافتهدر تعلی) چهار
هاي علمی در عمل به کار گرفته  ها و نظریه تا آن یافته شود ریزي می سیستم و نظام تربیتی نیز پی

و روشهاي ... ها،  ها، خط مشی اي از اهداف، مبانی، اصول، شیوه این سیستم داراي سلسله. دنشو
آنچه دربارة جوان بودن علم تعلیم و تربیت گفته شد، نه تنها دربارة نظام تربیتی صادق . ستا ویژه

به مراتب از خود علم تعلیم و تربیت  ،است، بلکه باید گفت نظامهاي تربیتی موجود در عالم
  .ندتر جوان

ها، شود و داراي کتاب تحصیلی در دانشگاه تدریس می ۀعنوان رشته تعلیم و تربیت ب) پنج
  )1387نژاد،  کامرانی(.استها و انجمنهاي تخصصی  نشریه

  تعریف علم دینی. 2

شود که  از بررسی پژوهشهاي تجربی و دستاوردهاي علمی در بستر تاریخ علم آشکار می
هاي علمی  از طبیعت نیستند و مفاهیم نظري و مابعد الطبیعی در نظریه برگرفتهمفاهیم علمی صرفاً 

گیري  بینی آنان در نحوة شکل اهداف علمی پژوهشگران و نگرش کلی جهان. کامالً نفوذ دارند
گذارد؛ زیرا اهداف علمی دانشمندان، نوع پرسشهاي نظري آنان را تحت تأثیر قرار  علم تأثیر می

بینی و فضاي ذهنی رایج در روزگار خود و با تحت تأثیر قرار دادن  دهد و با توجه به جهان می
دانند و این تأثیرگذاري نه تنها  هاي خاصی از پاسخها را شایستۀ فحص و بحث می ها، گونه پارادایم

امروزه در فلسفۀ . شود پذیري نیز ظاهر می در مقام گردآوري علم، بلکه در مقام داوري و آزمون
ها  ها و فرضیه که آغاز علم، مشاهده و ادراك حسی است و بر نظریه -2علم این ادعاي پوزیتیویستی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Interdisciplinary 
2 positivisty 
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گاهی مطمئن براي بنا کردن دانش تجربی،  طرفانه، تکیه دارد و مشاهدات و ادراکات حسی بی تقدم
هاي مشاهدتی به قوانین عام، استقرا است و عینیت  عینی و یقینی است و تنها روش راه یافتن گزاره

مالً کا -هاي متافیزیکی داوري به مشاهده و شناخت پدیدارهاست به دور از تخیالت، سالیق و پیش
  )229: 1389سلیمانی، (.نفی شده است

گیري دینی یا سکوالر  نخست، جهت: تبیین مقولۀ علم دینی از جهات مختلفی ضرورت دارد
در واقع؛ مسئلۀ علم دینی . ؛ دوم، حل تعارض و تقابل علم و دینبشريعلوم در حیات و تمدن 

ري دینی و دستاوردهاي علمی سامان گی فرضهاي دینی بر علوم به جهت عالوه بر اینکه با تأثیر پیش
علم «بنابر این، مفهوم . رساند دهد، به حل مسئلۀ تعارض و چالش میان علم و دین نیز مدد می می

. شود فرضهاي علم در نظر گرفته می هاي بنیادین دین، همچون پیش بدین معناست که آموزه» دینی
هایی را در خصوص امر مورد مطالعه  آنها، فرضیه فرضها و با الهام گرفتن از عالم با اتّکا به این پیش

هاي دینی است و از سوي  از یک سو، ملهم از آموزه: ها دو بعد دارد این فرضیه. آورد فراهم می
ها در عرصۀ تجربه و کاربرد، توانایی تبیین،  هر گاه این فرضیه. دیگر، حاصل پردازش عالمان است

به بیان . گیري خواهد بود زد، علم دینی در جریان شکلرا از خود آشکار سا کنترلبینی و  پیش
  :تر؛ ظهور علم دینی در گرو شروط ذیل است دقیق

هاي دینی در قلمرو مورد نظر از علوم تجربی، چندان وفور و غنا داشته باشد که  آموزه) یک
  .فرض آن علم استفاده کرد بتوان از آنها به عنوان پیش

جهت قلمرو علم مورد نظر  درهایی  بندي فرضیه راي صورتفرضهاي مهیا شده ب از پیش) دو
ها از این جهت است که ممکن است موارد مختلفی از منابع  تأکید بر صورت فرضیه. استفاده کنیم

شود،  کم الزم است صورتی که بر این موارد افکنده می هاي ما راه یابد، اما دست متفاوت به فرضیه
  .هاي دینی باشد از آموزهملهم 

یافته از  ها وکنترلهاي نشئت بینی پیشها، شواهدي براي تبیینها،  در مقام آزمون این فرضیه) سه
  .آنها به دست آید

اي در  که بتوان نظریه باشدهاي مستظهر به شواهد، در حدي  تعداد این گونه فرضیه) چهار
  .مورد موضوع مورد مطالعه در علم شکل داد
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دینی بودن علم در . دینی نامید علمتوان آن را  که میاي، حاوي علمی است  چنین نظریه
فرضهاي برگرفته از  اي که از پیش اینجا به این معناست که نظریۀ علمی، صبغۀ دینی دارد؛ صبغه

  )1380باقري، (.هاي دینی نشئت یافته است آموزه

  

  هاي علم دینی مؤلفه) د
  شناسی معرفت. 1

که چون الهیات علم به مرزهاي  استفلسفۀ علم، بر آن با تأکید بر ارتباط الهیات علم و  1هلر
ها و  تواند جنبه فوق طبیعی دسترسی دارد و با آگاهی از اینکه جهان آفریدة خداوند است، می

. )1996هلر، (ابعادي از جهان را آشکار سازد که با پژوهشهاي تجربی علم، چنین چیزي امکان ندارد
گیرند؛ زیرا دین،  ز مجرد و مادي، در حوزه و قلمرو دین قرار میبنابر این، تمام عوالم هستی، اعم ا

  .نفوذ خود به هر دو حوزة مادي و الهی را دارد گسترشبه ویژه دین الهی، قابلیت 

که عبارتند (عالمه جعفري مناسبات دین را در این دو قلمرو، با تقسیم به ارتباطات چهارگانه 
انسان با خدا، ارتباط انسان با جهان هستی، ارتباط انسان با ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط : از

اساساً در قلمرو دین، از هر نوع معرفتی در ارتباطات چهارگانه، : کند ، چنین بیان می)انسانهاي دیگر
ایشان . معارف کلی و دریافتهاي شهودي وجود دارد که پاسخگوي سؤاالت زیربنایی انسان است

کند که  را در قلمرو فقه، به عنوان یک دانش دینی، بررسی و تأکید می ارتباطات چهارگانۀ مذکور
چون دین از دو رکن اساسی اعتقادات و برنامۀ حرکت به سوي اهداف تشکیل شده است، این 

شود که ابعاد گوناگون آنها در فقه و اعتقادات اسالمی آورده  برنامه شامل اخالقیات و احکام می
  )126: 1386جعفري، (.شده است

در این نگاه و اکثر دیدگاههاي متفکران اسالمی، با نظر به سه رکن مهم دین؛ یعنی باورها و 
دانند و تأکید  اعتقادات، اخالقیات و احکام، قلمرو دین اسالم را نیز در هر سه رکن مذکور می

براي  دارند که اسالم، دینی است که هم حوزة فردي و هم حوزة اجتماعی در قلمرو آن است؛ زیرا
پاسخگویی به نیازهاي اساسی انسان و تأمین سعادت حقیقی او، دخالت در هر دو حوزة فردي و 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Heller 
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از سوي دیگر، با وجود تکامل و بلوغ تاریخی عقل انسان، نیاز او . اجتماعی ضرورت اساسی دارد
ن اما عقل هیچگاه توا. هاي دینی براي هدایت زندگی خودش همواره اساسی بوده است به آموزه

نیاز کند؛ زیرا عقل محدودیتهاي  آن را نداشته تا جاي دین و وحی الهی بنشیند و انسان را از آن بی
  .تواند کنه واقعیتهاي دینی را بفهمد فراوانی دارد که تنها با دستیاري دین می

شناختی علم دینی، عقل انسان را چراغ دین و کاشف  اهللا جوادي آملی در بعد معرفت آیت
داند و تأکید دارد که عقل، مصباح شریعت است و  عتقادي، اخالقی و قوانین فقهی میمحتواي ا

پندارند، نگاهی افراطی به شأن عقل در قلمرو دین  کسانی که آن را میزان دین و شریعت می
بنابر این، با توجه به اینکه علم تجربی تنها به تبیین تجربی دلخوش کرده . )1386جوادي آملی، (دارند
تواند با  لذا ناتوان از تبیین بسیاري از پدیدارهاي طبیعی و انسانی است اما علم دینی می .است

هاي فلسفی دست زده وحتی بین آنها ارتباط علی  استفاده از التقاط روش وحیانی و عقالنی به تبیین
  .الزم را از طریق تبیین فلسفی نیز برقرار سازد

  شناسی انسان. 2

شود و نقش  انسان همان هستۀ باطنی اوست که فطرت نامیده می در نظریات دینی، ماهیت
تنظیم حیات انسانی و به کارگیري قواي عقالنی و تجربی و استمداد از  دراصلی و محوري را 

فطرت به عنوان جوهرة انسان، اصول ارزشهاي انسانی را به عنوان . کند کالم وحیانی ایفا می
اش، دغدغه و مخاطرة  جانبه کند و با وسعت همه حفظ میصورت ثابت و پایدار در طول زمانها 

انسان نسبت به جوانب شناخته شده و ناشناخته، دنیوي و اخروي، محدود و نامحدود حیاتش را 
بدین ترتیب در اندیشۀ اسالمی، انسان مطلوب، موجودي داراي فطرت . دارد همواره زنده نگه می

خداوند دارد که با حرکت در مسیر فطرت الهی  الهی است و معرفت و گرایشی اصیل نسبت به
تواند به همۀ شناختها، گرایشها و اعمال خود جهتی الهی داده، به آرمانهاي واال و  خویش، می

همچنین در نظریات اسالمی، طرحوارة انسان به منزلۀ عامل، . اهداف متعالی خویش دست یابد
توان عملهاي  ی در نظر گرفته شده است که میبیانگر این است که در اندیشۀ اسالمی، انسان عامل

بدین ترتیب، . صادر شده از وي را به خود او منتسب ساخت و او را منشأ عملش در نظر گرفت
توان اذعان کرد وقتی عمل با این مبانی از فرد سر زند، وي در قبال آن مسئولیت خواهد داشت  می

ه قرار داد و هنگامی که از انسان به عنوان توان او را در خصوص آن، مورد سؤال و مؤاخذ و می
رود  دهیم، انتظار می گوییم و عامل بودن او را در کانون هویت و کیستی او قرار می عامل سخن می
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شناسی  بنابر این، در انسان. که عمل بتواند جایگاهی گسترده در موجودیت او داشته باشد
یرد وآگاهی و قصد مسئولیت نسبت به اعمال گ آدمی به منزلۀ عامل مورد نظر قرار می اسالمی،

  )1388باقري، (.خود، از آن قابل حذف نیست

  

  شناسی علم دینی روش) هـ
یعنی مشاهده و استدالل (معموالً دیدگاه متفکران بر این است که در علم، تنها روش تجربی 

استفاده از روشهاي  هاي بسیار مهم علم دینی، داراي اعتبار است؛ در حالی که از ویژگی) استقرایی
به بیان دیگر؛ علم دینی، ضمن توجه به اهمیت . وحیانی و نیز عقالنی، عالوه بر روش تجربی است

محوري روش تجربی در علم، به خصوص علوم طبیعی، خود را از مواهب روشهاي وحیانی و 
نسانی توجه توان به نقش برجستۀ این روشها در علوم ا کند؛ به ویژه که می عقالنی محروم نمی

اهمیت تنوع روش در اینجا، . اند هاي زیادي داشت؛ زیرا متون دینی در این زمینه داراي داده
گرایی علمی در جهان غرب است؛ زیرا آنها  گرایی و تحویل اجتناب از گرفتار شدن در دام تقلیل

ربی مورد فهم به واسطۀ اعتقاد به حجیت روش تجربی تالش داشتند تا همۀ پدیدارها را به روش تج
دینی به جهان هستی، باعث استفادة آن از  علمو تبیین قرار دهند؛ در حالی که گسترة افق نگاه 

  )1389قربانی، (.هاي متعدد است روشهاي متعدد و در نتیجه، فراهم شدن امکان استفاده از تبیین

  

  ماهیت علم تربیت دینی) و
ه و تداوم فرهنگ دینی، مستلزم توجه به اساساً حفظ دین به عنوان زیربناي اعتقادي جامع
شود که آدمی  جانبۀ انسان وقتی حاصل می کیفیت تعلیم و تربیت است؛ چرا که تربیت واقعی و همه

با توجه به مباحث مطرح شده، علم . )96: 1387کشاورز، (مطابق دستورهاي دینی در زندگی رفتار کند
هاي معتبر یک دین به  به منظور آموزش گزاره مجموعۀ اعمال عمدي و هدفدار،تربیت دینی شامل 

داودي، (ها متعهد و پایبند شوند افراد دیگر است؛ به نحوي که آن افراد در عمل و نظر، به آن آموزه

بنابر این، علمی طبیعی یا انسانی است که از جهت گیري الهی برخوردار باشد و در راستاي . )1387
بینیم،  آنچه ما در قرآن تحت عنوان مطالعه در طبیعت می. هاي دینی قرار گیرد اهداف و انگیزه

قطبی  دینی جهتی توحیدي دارند و در متن آنها یک -هاي علمی مبین این مسئله است که گزاره
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براي آنکه جریان . توان مشاهده کرد را کامالً می» به سوي اویی«و » از اویی«بودن جهان و ماهیت 
یرد، نیاز به معیارهاي دقیق و شفاف است که با استناد به هدایتگري در جهت مطلوب صورت گ

  .شود هاي دینی بیان می آموزه

  هماهنگی با فطرت. 1

فطرت بر وزن فعله، از مادة فطر مشتق شده و به معناي شق و پاره کردن، شکافتن، بیرون 
عناي آفرینش، هاي فارسی به م واژة فطرت در لغتنامه. )1392درودي و ملکی، (آمدن و جدا شدن است

بنابر . )17179: 11، ج 1337دهخدا، (ضمیر و صفتی که هر موجود در آغاز خلقتش داراست، آمده است
هایی قرار داده شده است که او را از سایر  این، در وجود انسان، از سوي خداوند متعال ویژگی

اگرایی و سایر طلبی، خد جویی، زیباگرایی، عدالت کند؛ خردورزي، حقیقت موجودات متمایز می
مجموعۀ وضعیت زندگی آدمی باید به . اند هاي ذاتی، از جملۀ این استعدادهاي فطري ویژگی

اند که در زمین خلقت انسان وجود  ها، که به مثابۀ بذرهایی اي سامان یابد که این ویژگی گونه
  .دارند، رشد کنند

ترین و  دهد، مهم تعلیم و تربیت در بین مجموعه اموري که زندگی آدمی را شکل می
لزوم این هماهنگی به . اثرگذارترین عامل است و باید با استعدادهاي عالی فطرت هماهنگ باشد

از نظر عقلی اگر وضع حاکم بر فطرت با فطرت همسو نباشد، . طور کامل مورد تأیید عقل است
دهد و محیط غیر تواند عقل را رشد  محیط غیر عقالنی نمی. کنند استعدادهاي عالی آدمی رشد نمی

اگر انسان داراي یک سلسله فطریات باشد، . تواند معنویت را در انسان پرورش دهد معنوي نمی
قطعاً تربیت باید با در نظر گرفتن همان فطریات صورت گیرد؛ چون تربیت یعنی رشد و پرورش 

هاي  سله ویژگیها یک سل دادن و این بر اساس قبول کردن یک سلسله استعدادها و به تعبیر امروزي
  )106: 1383ملکی، (.انسان است

اسالم با توجه به جامعیت دیدي که نسبت به همۀ موجودات و به خصوص انسان دارد، او را 
براي حرکت در مسیر کمال، آن را درون انسان به  خداوندداند که  واجد فطرت و امور فطري می

ن بالفعل و انسان بالقوه است و چنانچه از ودیعه گذاشته است؛ چرا که انسان در هنگام تولد، حیوا
با درك صحیح از فطرت، . رسد عقل و شرع تبعیت کند، فطرتش شکوفا شده، به فعلیت می

شناخت فطرت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که در نوع تربیت . توان به پرورش انسان پرداخت می



  

  

  

  
50  58در دانشگاه اسالمی  مطالعات معرفتی 

نباشد یا شناخته نشود، تربیت معناي اي دارد و اگر استعدادهاي فطري  کننده و شیوة آن نقش تعیین
  )1378رهبر و رحیمیان، (.مشخصی نخواهد داشت و قابل هر نوع تفسیر و توجیهی خواهد بود

  تقدم تزکیه بر تعلیم. 2

به معنی » یزکو -زکا«تزکیه یکی از مفاهیم کلیدي تعلیم و تربیت دینی است که از مادة 
به عبارت دیگر؛ . رود عناي تهذیب به کار میافزایش و پاك شدن است و در اصطالح، به م

واژة تزکیه به . شود هاست که این خود باعث رشد و تعالی انسان می پیراستن نفس از آلودگی
این . عنوان یکی از عناصر و اجزاي تربیت اسالمی، نخستین بار در قرآن کریم به کار رفته است

مقدم بر تعلیم و به عنوان یکی از عناصر مهم  )2: عهو جم 164: آل عمران(واژه در دو آیه از قرآن کریم
  )1387داودي، (.تربیت اسالمی به کار رفته است

: فرمایند دانند و می در بیانات خود، تقدم پرورش بر آموزش را تقدم رتبی می) ره(امام خمینی
اگر نفوس . ستاگر قبل هم نباشد، همراه باید باشد و رتبۀ آن مقدم ا. است آموزشپرورش قبل از 

امام (کند تزکیه نشوند، تطهیر نشوند، از آن اوصاف فاسد بیرون نروند، علم اثر سوء در آنها می

آنچه نظام آموزش و پرورش اسالمی را از همۀ نظامهاي : معتقدند) ره(حضرت امام. )1378خمینی، 
همان اصل مهمی  سازد، اصل مهم و اساسی در تربیت اسالمی، تزکیه است؛ تربیتی دیگر برتر می

هدف مکاتب تربیتی غیر دینی، پرورش . که در نظامهاي غیر دینی مورد غفلت قرار گرفته است
بعد مادي انسان و تکیۀ صرف بر علم و تخصص است و از همین غفلت است که تمدن امروزي 

  )1382ندایی، (.بشر را به پرتگاه سقوط کشانده است

  کرامت انسانی. 3

ر محور تعلیم و تربیت انسان نقش دارد، به صفت کرامت ستوده است؛ خداوند همۀ آنچه د
که معلم انسانهاست، ) ص(و از پیامبر )3: علق(معلم شما، خداي اکرم است: فرماید در قرآن کریم می

بنابر این، با نظر به معیار کرامت ذاتی آدمی که اختصاص . )19: تکویر(به عنوان کریم یاد کرده است
در واقع؛ در گام نخست باید به کرامت انسانی . رد، باید در امر تربیت توجه داشتبه انسانها دا

در . توجه داشت و با نظر به این نوع تلقی از آدمی، قطعاً نوع رفتار ما با متربیان متفاوت خواهد بود
ابل شود و در روابط انسانی، روحیۀ اعتماد متق واقع؛ تکریم منزلت، موجب ایجاد امنیت در فرد می

تکریم منزلت، موجب مصونیت فرد در برابر . شود کند و امکان اقدام به امر تربیت مهیا می ایجاد می
  )1387کشاورز، (.شود لغزشهاي اخالقی می
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  نگري جامعیت. 4

هیچ یک از . نگري تعلیم و تربیت دینی به ماهیت انسان است جانبه منظور از جامعیت، همه
اینکه . ماند و هر کدام باید به رشد مقرر خود برسد اسالم دور نمیهاي شخصیت انسان از نظر  جنبه

که همۀ ابعاد  کسیرشید یعنی . شود، مراد همین انسان است در قرآن، انسان رشید معرفی می
ها راکد و معطل بماند یا اینکه در  اگر یک جنبه رشد کند و سایر جنبه. وجودي او رشد کرده است

خطري که . بد، پرورش واقعی و اصیل به وقوع نخواهد پیوستجهت غیر اصولی خود رشد یا
بقیه  انسانی که یک بعد وجودي او رشد کند و. بعدي دارد، انسان تربیت شده ندارد انسان یک

هاي  رشد نکند، با استفاده از بعد رشدیافته براي رسیدن به برخی اهداف مادي و غریزي از توانایی
جامعیت در قرآن با اعتدال در تربیت، رابطۀ بسیار نزدیک . کند یخود به عنوان ابزار استفاده م

در غیر این صورت، هم انسان . توان انسان معتدل به وجود آورد با تربیت جامع است که می. دارد
جانبه بودن یک قانون یا یک مکتب، دلیل منسوخ شدن خود را  یک. بیند و هم تربیت او لطمه می

پوشی از هر یک از  ر و حاکم که در زندگی انسانها فراوان است، چشمعوامل مؤث. به همراه دارد
ترین رکن جاوید ماندن، توجه به همۀ جوانب  مهم. کند آنها خود به خود عدم تعادل ایجاد می
جانبه بودن تعلیمات اسالمی، مورد قبول  جامعیت و همه. مادي و روحی و فردي و اجتماعی است

  )59: 1380مطهري، (.شناسان است اسالم

  معرفت و بصیرت. 5

این شاخص به معناي نوعی . یکی از ابعاد اساسی تربیت دینی، معرفت و بصیرت است
در قرآن . آگاهی عمیق و گسترده است که نتیجۀ آن، پیوند میان انسان و واقعیت مورد نظر است

ن ابصر فلنفسه قد جائکم بصائر من ربکم فم«: کریم نیز این مؤلفه مورد تصریح قرار گرفته است
؛ به راستی بینشهایی از نزد رب شما برایتان آمده است؛ پس هر کس در )104: انعام(»فعلیهاومن عمی 

پرتو آن بینا شود، به سود خود چنین کرده است و هر کس کوري ورزد، به زیان خود عمل کرده 
  .است

لم و آگاهی در اهمیت و لزوم کسب معرفت براي رشد انسان، همین بس که اگر آدمی ع
کسی که از دانش . تواند تکالیف الهی را بشناسد تا به اطاعت از آنها تن در دهد نداشته باشد، نمی

پیامبر . تواند به هدف حیات خویش دست یابد تا در آن مسیر گام بردارد تهی باشد، چگونه می
ن تعمی لیس االعمی من یعمی بصره انما االعمی م«: فرمایند در این خصوص می) ص(اکرم
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شیروانی، (؛ کور آن نیست که چشم او کور است، بلکه کور آن است که بصیرتش کور است»بصیرته

از سوي خداوند مأمور شد به صراحت اعالم کند که حرکت او و ) ص(پیامبر اسالم. )362: 1385
ومن قل هذه سبیلی ادعوا الی اهللا علی بصیره انا «: بینی است پیروانش بر مبناي بصیرت و روشن

  )108یوسف، (.»اتبعنی

  عقالنیت. 6

. هاي اساسی تربیت دینی، عقالنیت است که الزمۀ هر دو مفهوم تربیت و تدین است از مؤلفه
تربیت دینی چه هنگامی که معطوف به اعتقادات و اخالق و چه هنگامی که معطوف به عبادات و 

در . ت، کامالً برجسته استحضور عقالنیت در اعتقادا. اي عقالنی دارد احکام است، چهره
شود، موجه و مدلّل یافتن آنها الزم  اعتقادات که به لحاظ اهمیت، سنگ بناي تدین نیز محسوب می

بنابر این، فکر؛ تالش و . )1384باقري، (بر فرد تحکّم کرد آنهاتوان در قبول  و ضروري است و نمی
یابد و با توجه به ویژگی تفکر  جریان میپویشی است که به هنگام مواجهۀ انسان با مسائل، در وي 

وقفۀ اندیشۀ آدمی را هدایت کرد؛ که این امر در واقع بیانگر شاخص  در آدمی، باید این پویش بی
  .تعقّل است

در زبان عرب، عقل به معناي بند و بازداري است؛ که در قرآن کریم، مفهوم خاصی براي 
ورزي به معناي آن است  در سطح شناخت؛ عقل .آن در دو سطح شناخت و عمل به کار رفته است

که افراد تالشهاي شناختی خویش را به نحوي تحت ضبط و کنترل درآورند که از کجروي در 
سه عامل در . اندیشه مصون بمانند و در نتیجۀ آن، به شناخت یا بازشناسی امر مورد نظر راه یابند

کفایت ادلّه، برخورداري از علم و کنترل  ارزیابی: بازداري شناخت از کجروي، نقش عمده دارند
هاي  ورزي به معناي عملی است سنجیده که توسط بازداري در سطح عمل؛ عقل. حب و بغض

اند به تأمل  شود و چون افراد به کمک شناختهایی که به دست آورده برخاسته از تأمل کنترل می
م عمل به معناي پوییدن در پرتو ورزي در مقا پردازند، بنابر این، عقل دربارة عمل خود می

قرآن . بدین ترتیب، میان تعقّل، معرفت و عمل، مالزمت برقرار است. )18: 1382باقري، (شناختهاست
و ما ... «: روید و براي عاقل بودن باید عالم بود دارد که عقل جز بر بستر علم نمی کریم بیان می

کذلک یبین اهللا لکم «: شود با تبیین هموار می و راه علم نیز )43: عنکبوت(»یعقلها اال العالمون
  )242: بقره(.»آیاته

  



  

  

  

  
  53  هاي علم تربیت دینی  تبیین ماهیت، ابعاد و مؤلفه 

  پیوند علم و عمل. 7

در بسیاري ازآیات قرآن کریم، از ایمان به خدا و عمل صالح، به عنوان دو امر در کنار هم 
شود؛ چرا که ایمان بدون عمل، هیچ ثمري  یاد شده است که موجب رستگاري و نجات آدمی می

ال نخواهد داشت و به همین دلیل از دیدگاه قرآن کریم، عمل، سازندة شخصیت انسان را به دنب
. هر کس بر اساس آنچه کرده، درجاتی است براي؛ )132: انعام(»و لکل درجات مما عملوا«: است

هر گاه «: دارند بیان می) ص(تربیت دینی مستلزم عملگرایی است؛ چنان که رسول خدابنابر این، 
ماند که روشنگر مردم است و خویشتن را  نکند، به چراغی می و عملعالم بداند 

شود؛  بنابر این، باید دانست راه هدایت با پایبندي عملی محقق می. )108: 1387کشاورز، (»سوزاند می
را به عمل دعوت ] انسان[همانا علم و دانش، «: فرمایند می) ص(چرا که رسول گرامی اسالم

مند  و به مقتضاي آن عمل کرد، پایدار مانده و انسان از آن بهره[ کرد ابتاجکند؛ چنانچه آن را  می
  )33ح : 2، ج 1403مجلسی، (.»شود بندد و از وي جدا می و گر نه رخت برمی] شود می

با عنایت به مباحث مطرح شده؛ اسالم نظامی فراگیر است و تربیت فرایندي فراگستر؛ اگر چه 
کن است؛ چون اسالم در گوهر خویش فرایندي تربیتی است با تفکیک میان اسالم و تربیت نامم

انسان و جامعه با خود دارد، بدون تربیت  زندگیبه  دادندعوتی که اسالم براي سامان . هدف انسان
اي فلسفی که  بنابر این، اندیشه. پذیرد؛ زیرا این دعوت نیز خود فرایندي تربیتی است تحقق نمی

را راهبري کرده و به برنامه و روش تبدیل  تربیتدهد و بر پایۀ آن  یاسالم دربارة انسان ارائه م
این . دهد اي است که اسالم انسان را در درون و میان آنها سامان می گانه کند، در ساحتهاي سه می

اش  و رابطه) جامعه، طبیعت و جهان(رابطۀ انسان با خود، رابطۀ او با دیگري: سه ساحت عبارتند از
این سه، از . هیچ انسانی از این سه ساحت بیرون نیست. عال، که ساحت اصلی استبا خداوند مت

شود و سرانجام به راههاي عبادت  ساماندهی تمایالت و غرایز و ترجیح دادن عقل و اراده آغاز می
غایت وجود بشري در اسالم، عبادت و جانشینی خداست و به ناچار، . یابد و کمال نامتناهی ره می

ایات این عبادت هم باید راهی باشد که ساحتهاي زندگی انسان را در نوردد تا جانشینیِ مقاصد و غ
؛ من در زمین، )30: بقره(»انی جاعل فی االرض خلیفه«: محول به انسان از سوي خداوند تحقق یابد

و لقاي وجه خدا، میزان حقیقی هر تالش و کاري است  جهانی گمارم؛ زیرا زندگی آن جانشینی می
یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا «: کند انسان عمر خویش را در آن سپري می که

اي، پس به لقاي او  گمان تو به سوي پروردگارت سخت کوشنده بی! انساناي  ؛ )6: طارق(»فمالقیه
د بر توان بنابر این، نظام تربیتی از دیدگاه اسالم، باید از این مبنا برخاسته باشد و نمی. خواهی رسید
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بنابر این،  .اي غیر از مبانی اسالمی دارد، متّکی باشد هیچ نگرش مخالف دیگري که مبانی فلسفی
در علم تربیت دینی تالش بر آن است که انسان را از مرحلۀ دانستن به مرحلۀ بودن سوق داده، خیر 

  .قرار دهد... اعلی را به منزلۀ ارزش فراسوي امور علمی و
  

  گیري نتیجه) ز
علم نیاز . تکیۀ انحصاري بر عقل و پیشرفتهاي علمی راهگشا نیستدهد  نشان می بشرتجربۀ 

با توجه به آنچه در . شود به هدف متعالی دارد؛ به همین جهت، حضور دین به خوبی احساس می
پژوهش حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ باید در رأس تمامی مسائلی که پیش روي نظام 

یت قرار گرفته است، به غایت و هدف اصلی تعلیم و تربیت اسالمی؛ از جمله فعلیت تعلیم و ترب
یافتن قواي کامل انسان، محوریت یافتن ابعاد مختلف وجود آدمی حول محوریت انسان، تخلّق به 

توجه ویژه شود و همزمان با تالش براي ایضاح مفهومی این اهداف و غایات ... اخالق الهی و 
تأکید تعلیم و تربیت، پاسخگویی به این اهداف را نیز مورد سنجش قرار داد و  کارامدي الگوي

آید، بلکه بیشتر معطوف به  حاصل نمی... سازي علم تربیت، فقط با تغییر در محتوا و  کرد که دینی
. بینی فلسفی و نگاه به موضوع علم به عنوان خلقت الهی است تغییر نگرش به فلسفۀ علم و جهان

ردید نیست که عالم تربیتی اگر منابع نقلی دین را در کنار کاوشهاي تجربی، دستمایۀ جاي ت پس
رسد که با رهاورد عالم غیر ملتفت به منابع  پردازي قرار دهد، به نتایجی می پژوهش علمی و نظریه

  .دینی، متفاوت خواهد بود
  پیشنهادها

عی در مطرح کردن طرح مطالب و مفاهیم اسالمی با دقت و موشکافی الزم و س. 1
ترین آنها به عنوان اولین گام در جهت غنا بخشیدن به علوم تربیتی و  ترین و مرتبط واضح
  .شناسی موجود روان

سازي آن از قالبهاي تنگ  سعی در پر کردن خألهاي موجود در نظام تعلیم و تربیت و رها. 2
در کنار روشهاي تجربی گیري از علم حضوري  بهره: مادي و مطرح کردن مباحث جدید همچون

محض و غنابخشی برخی از مباحث که در تربیت دینی بیشتر مورد عنایت قرار گرفته است؛ مانند رشد 
 .ها و کمبودهاي مسائل مطروحه در قالب نقد وبررسی اخالقی و رشد شخصیت و توجه دادن به کاستی
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  منابع

 .قرآن کریم -

 ).ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثارحضرت امام: تهران. مصحیفه اما). 1378(اهللا امام خمینی، سید روح -

فصلنامه . »ساختارگرا)پسا(شناسی  بررسی تطبیقی طرحوارة اسالمی عمل با انسان«). 1388(باقري، خسرو -
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