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 چكيده

سه نگرش در تعليم و تربيت اسالمي وجود دارد. در نگرش نخست تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي توصيفي است 

اساس  كه برتوان بدان دست يافت. در نگرش دوم، نظامي استنباطي است كه از طريق بررسي آثار دانشمندان مسلمان مي

توان با استفاده از متون ديني براي همه مسائل تعليم و تربيت، پاسخي فراهم آورد. در نگرش سوم، تعليم و تربيت آن، مي

اسالمي به منزله نظامي استنباطي ـ تأسيسي تلقي شده است كه در آن برخي مسائل و مباحثِ مربوط به تعليم و تربيت 

ام هاي ديني، انجفرضو دسترسي به برخي موارد ديگر بر اساس روشهاي تجربي و پيش شوداز متون اسالمي استخراج مي

 .گيردمي

اي كوتاه به ماهيت و تاريخچه تعليم و تربيت اسالمي اشاره در اين نوشتار سعي برآن است كه با عنايت به مطالب فوق، با

 .مورد بررسي قرار گيرداي دانشگاهي، روشهاي تحقيق و دستاوردهاي آن نيز به منزله رشته

 هاي كليديواژه

هاي موجود در تعليم و تربيت اسالمي(؛ تاريخچه تعليم و تربيت اسالمي؛ روشهاي تحقيق تعليم و تربيت اسالمي )نگرش

 .هاي علوم تربيتيدر تعليم و تربيت اسالمي؛ رابطه تعليم و تربيت اسالمي با ساير رشته

 مقدمه

رف علوم تربيتيِ رايج فاصله دارد و با آن غريب است.زيرا علوم تربيتي معاصر تا آنجا كه در قلمرو تعليم و تربيت اسالمي با ع

ها جدا كرده و درپي آن بوده است كه دانشي تجربي به دست دهد. علوم تجربي قرار گرفته، راه خود را از آيينها و ايدئولوژي

 ها همچنان ادامه يافته زيرا رسيدگينه استغنا از آيينها و ايدئولوژيگوحتي در حوزه اهداف و غايات تعليم و تربيت نيز اين

 .به اين امور، به طور غالب، برعهده فلسفه تعليم و تربيت نهاده شده است

اما در سرزمين ما و نيز برخي از كشورهاي اسالمي، به دليل نفوذ و غلبه اسالم در ساحت انديشه و حيات مردم، سخن 

خ معاصر، گيري علوم تربيتي در تارياي يافته است. به موازات شكلاسالم و تعليم و تربيت اهميت ويژه گفتن از نسبت ميان

كه  ايدر كشورهاي اسالمي نيز تالشي جهت سامان دهي ميراث كهن انديشه و فرهنگ اسالمي صورت پذيرفته، به گونه



ي فراهم آورد و آن را پاسخي به نيازهاي اين كشورها در تعليم اي در هيأت علوم تربيتبتوان از ميان اين ميراث انبوه، سامانه

 .و تربيت دانست. سخن گفتن از تعليم و تربيت اسالمي، كم يا بيش حاكي از روي آوردن به چنين چالشي است

اي دانشگاهي، اي كوتاه به ماهيت و تاريخچه تعليم و تربيت اسالمي به منزله رشتهدر اين نوشتار سعي برآن است كه با اشاره

 .روشهاي تحقيق و دستاوردهاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد

 تعريف

 توان چنين گفت: تعليم و تربيت اسالمي، ناظر بهاي دانشگاهي ميدر مقام تعريف تعليم و تربيت اسالمي به منزله رشته

ها و وي شناختي نسبت به پديدهنظامي از انديشه است كه مستقيم يا غيرمستقيم از متون اسالم سرچشمه گرفته و حا

 .هاي مطلوب آنها و نحوه ايجاد تغيير در آنهاستروابط موجود در حوزه عملي تعليم و تربيت، صورت

 .وضوح بخشيدن به اين تعريف، مستلزم توضيح برخي مفاهيم اساسي است كه در آن به كار رفته است

در نظر گرفته شده كه ناظر به نوعي دانش است؛ دانش « ز انديشهنظامي ا»كه تعليم و تربيت اسالمي از آن رو نخست اين

 .گذرد يا بايد بگذردنسبت به آنچه در حوزه عملي تعليم و تربيت مي

وم است. مراد از مفه« متون ديني اسالم»اين دانش از « مستقيم و غيرمستقيم»دومين و سومين مفهوم، سرچشمه گرفتن 

ن رسمي اسالمي است كه شامل قران و احاديث است. قابل ذكر است كه سيره عملي اخير، يعني متون ديني اسالم، متو

 .پيشوايان و بزرگان دين نيز به طور عموم در ضمن احاديث و اخبار آمده است

حاكي  «مستقيم»چيست؟ اين مفهوم به دو معنا قابل تصور است. در معناي نخست، « مستقيم و غيرمستقيم»اما مقصود از 

ناظر به مطالبي است كه در فرهنگ « غيرمستقيم»كه مطالبي از قرآن و حديث استخراج يا استنباط گردد و از آن است 

شود كه كم يا بيش ملهم از متون اسالمي و در آثار دانشمندان مسلمان موجود است و از اين جهت غير مستقيم ناميده مي

 .رسمي اسالم بوده است

شناختي استوار است و حاكي از اين است كه متون ديني اسالم، حاوي پاسخ ضي دينفربر پيش« مستقيم»معناي دوم واژه 

ز دو توان اشود.براين اساس ميشناسي جامع نگر، خود، با درجات مختلفي از قوت بيان ميبه همه سؤالهاست. اين نوع دين

نگر حاكي از آن است كه پاسخ شناسيِ جامعشناسي سخن گفت. در شكل قوي، دينشكل قوي و ضعيف در اين نوع دين

هاي مختلف و از جمله تعليم و تربيت در متون ديني موجود است و اگر برخي هاي كلي و جزئي مربوط به عرصههمه سؤال

آنها احكام موارد جزئي « تفريع»توان با در آنها آمده است كه مي« اصولي»جزئيات امور در متون اسالمي ذكر نشده باشد 

به معناي جزئي كردن اصول يا قواعد كلي است به طوري كه موارد جزئي را در برگيرد. « تفريع» 2ست آورد.مذكور را به د

 .توان گفت كه اين كار عبارت است از گنجاندن موارد جزئي تحت پوشش يك يا چند اصلبه صورت عكس نيز مي

واند توجود دارد كه درآن فقيه مي« منطقه فراغ»نگر، نظر برآن است كه يك شناسي جامعسرانجام در شكل ضعيف دين

منطقه فراغ مربوط به امور مباح است. به عبارت ديگر رفتارها و مواردي كه در اين منطقه  3حكم برخي از امور را معين كند.



اي كه از نزد تواند با اذن و اجازهاند؛ اما در عين حال، فقيه ميح دانسته شدهقرار دارند مورد حكم شرع هستند؛ زيرا مبا

خداوند دارد، با نظر به مصالح جامعه، اين امور مباح را در صورت لزوم، واجب يا حرام گرداند. با توجه به اين نكته، منطقه 

 .فراغ هم مورد حكم شرع است وهم مورد حكم فقيه

يش فرض دين شناختيِ متفاوتي استوار است، حاكي از اينكه متون ديني اسالمي عهده دار پاسخ بر پ« غيرمستقيم»واژه 

به عبارت ديگر، در  4هاي مختلف پرداخته است.به همه مسائل نيست بلكه به نحوي گزينشي به مسائل مربوط به عرصه

ي ها تنها به مسائل كلي و بنيادر برخي عرصهها، مسائل كلي و جزئي مورد توجه و پاسخگويي قرار گرفته، اما دبرخي عرصه

ها نيز تنها به اشاراتي اكتفا شده و چه بسا عرصه هايي نيز به طور كامل مسكوت اي از عرصهتوجه شده است و در پاره

 .گذاشته شده باشد

مباحث  ط و گسترشاين خواهد بود كه دانش تعليم و تربيت اسالمي، حاصل بس« غيرمستقيم»با نظر به اين مبنا، معناي 

هاي تواند گشودن باب تحقيقكلي يا اجمالي است كه در متون ديني آمده است. يكي از انواع اين بسط و گسترش مي

 5هاي كلي و بنيادي اسالم در باب انسان باشد.تجربي در عرصه تعليم و تربيت بر اساس آموزه

ها و روابط م و تربيت است. اين مفهوم شامل مجموعه پديدهها و روابط موجود در حوزه عملي تعليمفهوم چهارم، پديده

ميان آنها در قلمرو عملي تعليم و تربيت است. به طور مثال، معلم و شاگرد دو پديده در اين قلمرو هستند و تدريس يكي 

د در اين مفهوم مور هاي اختالل يافته اين امور نيز به طور ضمنياز روابط ميان آنها در اين قلمرو است. پيداست كه صورت

 .توجه قرار گرفته است

ها ها و روابط مذكور است. اين مفهوم ناظر به اهداف و هنجارهايي است كه پديدهپديده« هاي مطلوبِصورت»مفهوم پنجم، 

 .و روابط مذكور بايد به سوي آنها و به صورت آنها در آيد

اين مفهوم در برگيرنده  .هاي مطلوب به آنهاستو دادن صورت ها و روابطدر اين پديده« نحوه ايجاد تغيير»مفهوم آخر 

هاي تعليم و تربيت است. به عبارت ديگر، نحوه ايجاد تغيير، مشتمل بر قواعد و دستوركارهاي كلي )اصول( و اصول و روش

 .براي ايجاد تغيير است (جزئي )روش

 سه تلقی از تعليم و تربيت اسالمی

به عنوان نظام فكري ناظر بر قلمرو عملي « تعليم و تربيت اسالمي»ين نتيجه راه يافت كه توان به ااز آنچه گذشت، مي

 :تواند سه تلقي داشته باشد كه لزوماً باهم قابل جمع نيستند و آن به شرح زير استتعليم و تربيت، دست كم مي

تربيت اسالمي از طريق بررسي آثار تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي توصيفي: در اين حالت نظام تعليم و  -1

آيد. ازآنجا كه اين گونه آثار به طور عموم، توسط خود مؤلفان، نظم و نسق يافته و به دانشمندان مسلمان به دست مي

هاي اي از آثار مورد نظر و گاه با تحليل و طبقه بندييافته به نگارش درآمده است، كم و بيش با توصيف سادهصورتي سازمان

 .توان به مقصود نايل شدي، ميجزئ



ليم و توان براي همه مسائل تعتعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي استنباطي: در اين ديدگاه، نظر برآن است كه مي -2

ن شناسي جامع نگر، پيش فرض اين تلقي است. برايتربيت پاسخي در متون ديني اسالمي يافت. چنانكه گذشت، نوعي دين

توان پاسخ آنها را به طور مستقيم از متون اسالمي استنباط كرد. در شكل نظر گرفتن مسائل تعليم و تربيت مياساس، با در 

قوي اين تلقي، تصور برآن است كه پاسخ همه مسائلِ ريز و درشت تربيتي، عيناً در متون اسالمي موجود است وبايد آنها را 

توان با مشخص رخي پاسخها عيناً در متون ديني موجود نباشد ميبا وارسي اين متون به دست آورد و در صورتي كه ب

كردن اينكه مسأله يا رفتار مورد نظر، جزء فروع كداميك از اصول مطرح شده در متون ديني است، حكم آن را معين كرد. 

سط ن است تودر شكل ضعيف اين تلقي، نظر برآن است كه برخي موارد كه در وهله نخست در دين مباح شمرده شده، ممك

 .فقيه و با نظر به مصالح، حكم وجوب يا حرمت بيابد

تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي استنباطي ـ تأسيسي: در اين ديدگاه نظر برآن است كه چون برخي از مسائل و  -3

اطي اين جنبه استنب مباحث مربوط به تعليم و تربيت، در متون اسالمي آمده است استخراج و استنباط اين مطالب، نشانگر

دست  توان بهنيز نمي« تفريع»اي از مسايل در متون اسالمي مورد توجه قرار نگرفته و پاسخ آنها را با ديدگاه است اما پاره

اند. به عبارت ديگر، پرده برداشتن از واقعيتي در خارج موردنظر است، نه ذكر حكم آورد، زيرا اين مسائل از نوع اكتشافي

ر هاي يادگيري دتوان اين مسائل را در نظر گرفت كه يادگيري و اختاللرد يا رفتار معين. به طور مثال، ميفقهي يك مو

هاي دهد؟ و پاسخ به اين گونه مسائل نيازمند پايه گذاري و تأسيس دانشي درباره پديدهآدمي طي چه سازوكاري رخ مي

توان از متون هاي اين مطالعه تجربي را ميداشت اما پيش فرضمورد نظر است. در اينجا با علمي تجربي سروكار خواهيم 

هاي موضوع مورد مطالعه )انسان( و روش مطالعه اين موضوع است، از اسالمي گرفت. اين پيش فرضها كه شامل ويژگي

ست آوردن ها و آزمون آنها و به دجمله همان امور استنباطي است. اما تكيه براين پيش فرضها و پيشنهاد كردن فرضيه

 6هاي جديد، ناظر به جنبه تأسيسي اين تلقي است.يافته

 تاريخچه

بندي زير اشاره كرد: دوره نخست توان به تقسيماند.از جمله، ميبراي تعليم و تربيت اسالمي، ادوار و مراحلي را ذكر كرده

رآن همراه بود. دوره دوم كه خود كه دربرگيرنده نيم قرن اول هجري است با پيدايش و توسعه سواد خواندن و نوشتن ق

هجري( بود، با آشنايي با علوم و فنون ساير ملل همراه بود. دوره سوم كه  655تا  351واز  355تا  55شامل دو بخش )از

از قرن هفتم )حمله مغول( تا قرن سيزدهم به طول انجاميد، دوره ركود تعليم و تربيت اسالمي بود. دوره چهارم كه شامل 

 .دهم و چهاردهم است، متضمن رويارويي تعليم و تربيت اسالمي با تحوالت فزاينده تعليم و تربيت جديد استقرون سيز

البته تقسيم بندي مذكور بيشتر ناظر بر جريان عمليِ تعليم و تربيت اسالمي است تا تعليم و تربيت اسالمي به منزله 

توان تا قرون دوم و سوم هجري، با نظر به آثار اخالقي عنا را نيز مياي دانشي. تاريخچه تعليم و تربيت اسالمي به اين مرشته

ق( به عقب بازگرداند.  256محمد بن سحنون )در گذشته « آداب المتعلمين»و تربيتي انديشمندان مسلمان مانند كتاب 

و مولوي  سينا، غزاليه، ابنازآن پس نيز آراي تربيتي علماي اخالق، فيلسوفان يا عارفان مسلمان، همچون فارابي، ابن مسكوي

 .هايي از زنجيره انديشه اسالمي در باب تعليم و تربيت در نظر گرفتتوان به منزله حلقهرا مي



اما اگر تعليم و تربيت اسالمي را به منزله رشته دانشي و دانشگاهيِ متمايزي در نظر گيريم، در اين صورت، تاريخچه آن 

د نيم قرن پيش، برخي از متفكران مسلمان همچون محمد قطب، در حوزه تعليم و بسيار معاصر خواهد گرديد. از حدو

اند. اما يكي از نقاط عطف در اين جريان، تشكيل مجمعي جهاني متشكل از تربيت اسالمي، انديشه و نگارش را آغاز كرده

نفر از  335مع، حدود ميالدي( در مكه بود. در اين مج 1331هجري ) 1331كشورهاي اسالمي شامل ايران در سال 

دانشمندان مسلمان شركت داشتند و به بررسي وضعيت بحراني تعليم و تربيت در كشورهاي اسالمي و ضرورت تنظيم و 

هاي اسالمي در جهت هدايت جريان تعليم و تربيت پرداختند. از آن پس چهار مجمع ديگر نيز تشكيل شده تدوين انديشه

 1395هجري ) 1455تر تعليم و تربيت اختصاص داشته است. مجمع دوم سال ا فنيتر ياست كه به بررسي امور عملي

ميالدي( در شهر  1391هجري ) 1451و مجمع پنجم در سال « تربيت معلم»ميالدي( در اسالم آباد پاكستان تحت عنوان 

 .هاي پيشين برگزار گرديدرابيتا در كشور مغرب جهت ارزيابي مجمع

 1365اي دانشگاهي در سال اسالمي، رشته تعليم و تربيت اسالمي به طور رسمي، به صورت رشتهدرايران، پس از انقالب 

 .در دانشگاه تربيت مدرس در سطح كارشناسي ارشد تأسيس گرديد

 روشهاي تحقيق

لفي اي مختهبرحسب اينكه چه ماهيت يا هويتي براي تعليم و تربيت اسالمي در نظر بگيريم، روشهاي تحقيق در آن، صورت

توان از روشهاي مختلف تحقيق هاي مختلفي كه از تعليم و تربيت اسالمي مطرح گرديد، ميخواهد داشت. به موازات تلقي

 .در اين حوزه سخن گفت

اگر تلقي نخست، يعني تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي توصيفي، مورد نظر باشد، روش تحقيق متناسب باآن، روش 

ا خواهد بود. بر اين اساس، محقق درپي آن است كه با مطالعه آثار مكتوب انديشمندان مسلمان، توصيف و تحليل محتو

توصيفي از ديدگاه آنان درباره مسائل و مباحث تعليم و تربيت به دست دهد. در صورتي كه اينگونه آثار، از تعليم و نسق 

يابد. درغير اين صورت، الزم است با تحليل محتواي آثار مياي ازاين آثار سامان مطلوبي برخوردار باشد، كار با توصيف ساده

مختلفِ يك انديشمند و تنظيم و طبقه بندي آنها برحسب مسائل و مباحث تعليم و تربيت، توصيفي از ديدگاه وي در اين 

 .زمينه فراهم آيد

نباط يق دراين رشته، همان استبا نظر به تلقي دوم، يعني تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي استنباطي، روش تحق

فقهي و تفسيري خواهد بود كه از دير باز مورد استفاده فقيهان و مفسران بوده است. دراين روش، باتوسل به برخي قواعد 

ف هاي مختلكوشند حكم شرع را از متون ديني به دست آورند و به اين ترتيب، تكاليف افراد را در موقعيتو معيارها مي

اي است بر اين مضمون كه ظاهرِ كالمي كه در متن ديني آمده، داراي قاعده« حجيت ظهور»به عنوان مثال  مشخص سازند.

آيد قابل اعتناست )البته همواره ظهور لغوي مورد نظر نيست بلكه ظهور اعتبار است و معنايي كه از اين ظواهر به دست مي

اعد، امكان استنباط احكام شرعي يا فهم متون ديني را فراهم با قيود خاصي همچون ظهور عرفي مراد است(. اينگونه قو

 .آوردمي



هاي كارگيري اين شيوه به منزله روش تحقيق در تعليم و تربيت اسالمي، به اين معناست كه محقق براي يافتن پاسخ سؤالبه

انه اين هاي دوگكند، البته در شكلمربوط به حوزه تعليم و تربيت، به كمك اصول و قواعد مذكور، در متون ديني كندوكاو 

تلقي، برخي تفاوتها در روش كار وجود خواهد داشت. در شكل اول عين پاسخ سؤال يا مسأله مورد نظر در متون ديني 

كوشد فروع را به اصول ارجاع دهد و بعد از اين كارِ تطبيقي، حكم را مشخص گردد و درصورت لزوم، محقق ميجستجو مي

 .دهدهاي اجتماعيِ وقت را نيز در تعيين حكم دخالت ميوم، مصالح و واقعيتسازد. در شكل د

سرانجام با توجه به تلقي سوم يعني تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي استنباطي ـ تأسيسي، روش تحقيق، دو بعدي 

 ظيم مطالبي به عنوان پيشخواهد بود. در بعد نخست، روش تفسيري و استنباطي براي فهم متون ديني و استخراج و تن

گيرد )البته اين عالوه برمطالبي است كه از متون ديني در زمينه محتواهاي فرضهاي تحقيق تجربي مورد استفاده قرار مي

نظام تعليم و تربيت مانند اهداف يا اصول تعليم و تربيت قابل حصول است(. در بعد دوم، در جهت تأسيس و فراهم آوردن 

يق هاي تحقهاي برگرفته از متون اسالمي، الزم است از روشر عرصه تعليم و تربيت براساس پيش فرضهاي نوين ددانش

ز هاي تربيتي، جز اهاي مذكور در مورد پديدهتجربي استفاده شود. به دست دادن فرضيه هايي الهام گرفته از پيش فرض

در اينجا به معناي عام كلمه بكار رفته است كه مراد  جويي شواهد بيروني، قابل بررسي نخواهد بود. روش تجربيطريق پي

اي كمي هاز آن، وارسي شواهد بيروني برضد يا به نفع فرضيه موردِ نظر است. از اين جهت، آنچه به منزله تقابلي ميان روش

ربي در هاي روش تجو كيفي مطرح شده است، در اينجا قابل طرح نيست، زيرا هر دو نوعِ مذكور همچون زير مجموعه

 .معناي عام كلمه است

 هاي علوم تربيتیرابطه با ساير رشته

هاي علوم تربيتي بستگي به آن دارد كه كداميك از سه تلقي مذكور را در نوع رابطه تعليم و تربيت اسالمي با ساير رشته

 .مورد تعليم و تربيت اسالمي در نظر بگيريم

منزله نظامي توصيفي، موردنظر باشد، جايگاه آن در رشته تاريخ و فلسفه اگر تلقي اول، يعني تعليم و تربيت اسالمي به 

اريخي و اي تتعليم و تربيت خواهد بود. به عبارت ديگر، بررسي آثار انديشمندان مسلمان در باب تعليم و تربيت، صبغه

في تعليم ديدگاههاي تاريخي و فلسدهد و به اين ترتيب، بايد آن را در كنار ساير فلسفي به رشته تعليم و تربيت اسالمي مي

 .و تربيت قرار داد

لوم تربيت، هاي عاگر تلقي دوم، يعني تعليم و تربيت اسالمي به منزله نظامي استنباطي مورد نظر باشد رابطه آن با رشته

ربيتي معاصر وم ترابطه استغنا و غرابت است. به عبارت ديگر، در اين تلقي تصور برآن است كه تعليم و تربيت اسالمي از عل

توان در متون ديني جست و به عالوه در درستي اين پاسخها بي نياز و با آن بيگانه است، زيرا پاسخ هر مسأله تربيتي را مي

 جا نشأتآيد، ممكن است برخطا باشد. غرابت از همينترديدي نيست در حالي كه آنچه در علوم تربيتي به دست مي

 .عي است با سخني كه خطا بودن آن همواره محتمل است بيگانه خواهد بوديابد: سخني كه صدق آن قطمي

اين نوع رابطه در مورد شكل نخست اين تلقي كه پيشتر بدان اشاره شد مطرح است، اما در شكل دوم، يعني در اعتقاد به 

اين خواهد بود كه آنچه در متون تواند مورد توجه قرار گيرد. براين اساس، تصور بر اي ازنوع مكمليت ميمنطقه فراغ، رابطه



يازند)ودر منطقه فراغ قرار دارد( مكمل يكديگر است. ديني در باب تعليم و تربيت آمده و آنچه علوم تربيتي بدان دست مي

به عبارت ديگر مواردي كه در منطقه فراغ قرار دارد و در درجه نخست از حيث شرعي مباح شمرده شده، با اطالع يافتن 

گردد، ممكن است حكم تاوردهاي علوم تربيتي در باب موارد مذكور و مصالحي كه براين اساس مشخص ميفقيه بردس

ا از كند، در اينجوجوب يا حرمت پيدا كند. از آنجا كه دستاوردهاي علوم تربيتي فقيه را در تشخيص اين مصالح ياري مي

 .آيدرابطه مكمليت سخن به ميان مي

رابطه  تأسيسي، رابطه آن با علوم تربيتي از نوع -ني تعليم و تربيت به منزله نظامي استنباطي سرانجام، در تلقي سوم، يع

هاي به دست آمده از متون اسالمي، خواهد بود. هنگامي كه تعليم و تربيت اسالمي با تكيه بر پيش فرض 1رقابت الگويي

اند، ههاي متفاوتي به تحقيق تجربي پرداختيش فرضبه تحقيق تجربي روي آورد، نسبت آن با علوم تربيتي معاصر كه با پ

نسبت دو نظريه علمي خواهد بود كه در دامن دو الگوي علمي متفاوت قرار دارند. چنانكه تامس كوهن نشان داده است 

و گهاي انجام شده در حيطه يك الميان دو نظريه مربوط به دو الگوي علمي، رقابتي اساسي وجود دارد به نحوي كه تجربه

با قرار گرفتن در حيطه الگوي ديگر، محتاج تفسيري متفاوت و متناسب با فضاي الگوي جديد خواهد بود. بنابراين، تعليم 

هاي ها و تجربهاي از اين دست با علوم تربيتي برقرار خواهد ساخت. به عبارت ديگر، يافتهو تربيت اسالمي در اين تلقي، رابطه

علوم تربيتي بايد در چارچوب الگوي علمي اسالمي، متناسب با پيش فرضها و نظام مفهومي  هايانجام شده در ساير رشته

خاص آن، مورد تفسير قرار گيرد. اين رابطه، رقابتي پويا ميان تعليم و تربيت اسالمي و علوم تربيتي ايجاد خواهد كرد كه 

 .منجر به رشد و تحول در تعليم و تربيت اسالمي خواهد گرديد

الگوهاي علمي به نحوي كه مورد نظر كوهن بود، نيازمند به تجديدنظر  9ن نكته را بايد افزود كه همسنجش ناپذيريتنها اي

ي هاي علماست. اين تجديدنظر از آن رو الزم است كه رابطه همسنجش ناپذيري، جايي براي هيچگونه تداخل ميان نظريه

در  اي تنها و تنهادهد زيرا هر نظريهگرايي قرار ميهديد نوعي نسبيتگذارد. اين نوع رابطه، تالش علمي را در تباقي نمي

ي هاي متعلق به الگوهادهد و اين گفتگو ميان نظريهچهارچوب الگوي خود وبرحسب آن، فعاليتي معنادار و معتبر انجام مي

مشكالت به عنوان معياري براي ها را در حل سازد. البته كوهن كارآمديِ عملي اينگونه نظريهعلمي مختلف را ممتنع مي

گزينش يا طرد آنها در نظر گرفته است، اما تا آنجا كه چارچوب دروني الگوهاي علمي مورد نظر است، وي ميان آنها تداخل 

هاي الگوهاي مختلف را تجديدنظرِ مورد نياز در اين ديدگاه آن است كه امكان تداخل ميان نظريه .پذيردو ارتباطي را نمي

ن است ها ممكشناسي با يافتهها در حوزه روشاي اشتراكها و تداخلنيم بلكه احتمال آن را در نظر بگيريم كه پارهنفي نك

 .ظهور كند
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