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 چکیده

اثر آقای « جلد اول ،نگاهی دوباره به تربیت اسالمی»هدف مقاله حاضر، نقد و بررسی کتاب 

دکتر خسرو باقری است. روش مورد استفاده در نقد کتاب، نقد درونی بود و در این زمینه، کتاب در 

شناختی، سه شناختی، ساختاری و محتوایی مورد بررسی قرار گرفت. در نقد روشسه حوزه روش

-؛ تأکید بر مبانی انسان«تربیت»قبول به ارکان دینی در فهم رویکرد دین به ور:  عدم توجه قابلمح

« تربیت»و « تعلیم»و تفکیک « تربیت اسالمی»شناختی و غفلت از سایر مبانی موردتوجه در جریان 

و پذیرش اصالت برای هریک از آنها، مورد بررسی قرار گرفت. در نقد ساختاری، سه محور: 

بندی سنی در تربیت و تحلیل و ترکیب نامناسب بررسی ربط منطقی فصول، اصرار به مرحله

و انحراف از « تربیت»های انسان بررسی شد و در بخش محتوایی دو محور،  تحدید تعریف ویژگی

های مورد تحلیل و نقد قرار گرفت. یافته« اخالق»و « تربیت»معنای توافقی تربیت  و خَلط میان 

رغم اینکه ظاهراً الگوی جدید و بدیعی در پرداختن به تربیت، ه انتقادی کتاب نشان داد، بهمطالع

شناختی و الگوی مورداستفاده مؤلف در های موجود در حوزه روشمطرح شده است، اما محدودیت

تنها نوآوریِ کارآمدی صورت دهنده آن است که نهبندی آن، نشانکشف تعریف تربیت و صورت

و « تربیت»است، بلکه با نگاه محدود به عناصر مؤثر در تربیت و خَلط میان دو حوزه  نگرفته

های رقابتی آن که مزیتطوریاست، بهنیز با چالش مواجه شده« تربیت»؛ کارکردهای دقیق «اخالق»

 شدت با چالش مواجه نموده است.برای گفتگو با رویکردهای رقیب در دنیای معاصر را به

 .یاخالق؛ مطالعه انتقاد ت؛یترب ؛اسالمی تیترب :اهواژهکلید
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  و بیان مسأله مقدمه
تدر تربيتدي هاي غنيهاي دستيابي به ديددگاههاي تربيتي يكي از ضرورتمطالعه انتقاديِ ديدگاه

است. هرچند برخي ازجمله سلطاني بر اين باورند كه نقد كتاب به مفهوم كندوني ن  سدابقه چنددا  

در جامعه ما ندارد و ننچه در گذشته وجود داشته است، بيشدتر بده مفهدوم انكدار و يدا ت ييدد طوالني 

(، اما بررسدي ييشدينه ايداي يلمدي جامعده ايدرا  در 91 :9631كامل يك متن بوده است )سلطاني، 

دهد كه در اين حوزه يويايي و كالمي و اقهي، نشا  مي د هاي گذشته، در رد و نقدهاي السفيسده

هاي اخير كده رويكردهداي رغم اين مهم، مت سفانه در دههتوجهي وجود داشته است. بهك قابلتحر

مطدر  شدده « تربيدت ديندي»هاي يلمي مدر  و محتواهاي ديني در بسدترِ تربيتي با تركيبي از روش

، ويژه در حدوزه تربيدت دينديهاي متفكرا  تربيتي معاصر، بهتر مقاالت انتقادي به ديدگاهاست، كم

اندد شود و اكثر متفكرا  اعال در حوزه تربيت ديني كه اثدري در ايدن زمينده ارانده نمودهمشاهده مي

(، تمددام همددت خددوير را بددر طددر  9611يزدي، ، مصددبا 9636؛ داوودي، 9633و  9631)بدداقري، 

  تر به نقد يلميِ رويكردهاي مشابه يا رقيد  )در يرصده متفكدرااند و كمهاي خود گذاشتهديدگاه

اند. حتي در برخي موارد كه به الگوهاي مواجهه با تربيت ديندي اشداره شدده اسدت داخلي( يرداخته

هاي ( تنها به نقد كلدي رويكردهدا )ادارز از ارانده نمونده9631؛ نوذري، 9631زاده قمصري، )صادق

رسددد، ايددن مسددرله، در نظر مييينددي در نثددار موجددود متفكددرا  معاصددر( بسددنده شددده اسددت. بدده

هاي نقدنشدده مواجده مدت، نتايج مناسبي را دربر نداشته باشد و جامعه با انبدوهي از ديددگاهالنيطو

تبعِ نبود نقد و ايجاد چالر در ننها، از قدرت مناسبي براي تغيير بسترِ تربيتي خدود خواهد بود كه به

 برخوردار نخواهند بود.

ند  نقاط قوت و ضدع  يدك اثدر و نقد كتاب كه با هدف وارسي دقيق براي شناسايي و شناسا

 داندر در حدوزه (، به توسعه91 :9631شود )ملكي، هاي ن  انجام ميارانه ييشنهاد براي راع كاستي

شدود و اداهرا  كند. مقاالت انتقادي، بيشتر در حوزه ادبيات و هنر مشداهده ميموردبحث كمك مي

تربيتدي، ضدمن  ار گراتده اسدت. در حدوزهگيري قرتر مورد توجه و بهرهوتربيت كمدر اياي تعليم

ويژه نقد كتداب(، كمبود مقاالت انتقادي درخصوص منابع موجود در يرصه رويكردهاي تربيتي )به

؛ ميالندي، 9633؛ خدداياري ادرد، 9631رضواني و غفداري،  نثار اندك موجود نيز )ازجمله سعيدي

اند و نويسدندگا  بيشدتر وجه دقيق قرار دادهتر مورد تشناسي نقد و ابعاد نقد نثار را كم( روش9631
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صدورت )به هاي مختل  يك اثدر، بده ارانده ديددگاههاي خود با بخرها و مخالفتبر موااقتمبتني

نقدد و بررسدي  رسدد ضدمن ضدرورت توجده بده توسدعهنظر مياند. با اين توضيح، بهجزني( يرداخته

اي شود. در مقاله حاضر تالش شده يز توجه ويژهشناسي نقد ندرخصوص منابع تربيتي، بايد به روش

نگداهي »ايرا  معاصر كتداب  وتربيت جامعهتعليم است يكي از نثار ارزشمند و موردتوجه در يرصه

، مدورد نقدد و بررسدي 9633اثدر نقداي دكتدر خسدرو بداقري، « جلدد اول د دوباره به تربيت اسالمي

اي بدراي دقدت بيشدتر در مواجهده بدا مفهدوم ا زميندهشناختي، ساختاري و محتوايي قرار گيرد تروش

مدورد اسدتفاده انديشدمندا   9)و نه نظام تربيتي اسدالم(« نظام تربيت اسالمي» و ارانه« تربيت اسالمي»

نگداهي دوبداره بده »هداي نويسدنده اثدر شود در مقاله حاضر ديدگاهتربيتي قرار گيرد. خاطر نشا  مي

شود و اينكه اديا شود نويسنده در نثدار ، بررسي و تحليل انتقادي ميدر اثر موردنقد« تربيت اسالمي

يرداخته است و نقددهاي موجدود « تربيت اسالمي»ديگري به توضيح و تبيين رويكرد خود در زمينه 

شدود؛ چراكده اگدر نويسدنده را ياسخ داده است، به مفهوم نبود كاستي در اثر موردنقد محسوب نمي

بدار تجديدد چدا (  19دانست؛ بايد تاكنو  )يس از اثر موردنقد، ضروري ميچنين تغييراتي را، در 

باشدد و اسدتناد بده داد. بنابراين، مالك اصلي نويسندگا ، كتاب موردنقد مياصالحاتي صورت مي

 باشد.شده درخصوص اثر موردبحث مي سازي نقد ارانهساير نثار نويسنده تنها براي روشن

 

 پیشینه )معرفی کتاب(
 وتربیت ها و اهمیت کتاب در عرصه تعلیمیویژگ

از سوي انتشدارات  9633بار در سال كه اولين« نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، جلد اول»كتاب 

د  33هاي اي از ن  درقال  مقداالتي در سدالچا  رسيده است )و قبل از ن  بخر يمدهمدرسه به

ود(؛ بده قلدم نقداي دكتدر خسدرو بداقري كده در چا  رسيده بشماره از مجله تربيت به 91در  9631

التحصدديل كارشناسددي ارشددد و دانشددجوي دكتددري رشددته السددفه هاي نگددارش كتدداب اارزسددال

 

عنوان نظامی که براساس فهم انسان در هر دوره زمانی و موقعیت به« نظام تربیت اسالمی». باید توجه داشت که 1

های دینی است و وزهکه نظامی جامع و مکنون در آم« نظام تربیتی اسالم»شود با مکانی طراحی و تدوین می

ای دهی ذهنی انسان جهت درك بهتر خواست دین اسالم از فرایند تربیت آدمی است، مقولهای برای جهتوسیله

 متفاوت است.
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وتربيت دانشگاه تهرا  است، به رشته تحرير درنمدده اكنو  استاد السفه تعليموتربيت بود و همتعليم

تربيتي يلدوم وتربيدت اسدالمي در رشدتهاست. اين كتاب كه يكي از مندابع مهدم و معتبدر درع تعليم

ويژه در سدطح تربيتي )بدههداي مدرتبب بدا يلدومالتحصديال  گرايرشدود و اغلد  اارزمحسوب مي

خوبي با ن  نشنايي دارند، تا كندو  )زمدا  تددوين مقالده حاضدر در تابسدتا  تحصيالت تكميلي( به

بير از يكصد و ينجداه هدزار نسدخه از بار مورد تجديد چا  قرار گراته است و  19( بير از 9611

يرورش( ووتربيت ايرا  )متخصصا  اين حوزه و معلما  شاغل در نظدام نمدوزشن  در جامعه تعليم

توزيددع و تدددريس شددده اسددت. ايددن كتدداب كدده يكددي از منددابع معتبددر و اصددلي تربيددت اسددالمي، در 

شدود، در تربيتي، محسوب ميهاي وابسته به يلومهاي كارشناسي ارشد و دكتري در گرايرنزمو 

(، مورد بازبيني و تجديد نظر قرار 9611جز يك مورد در چا  سوم )هاي باز نشر خود، بهتمام سال

نگراته است. در تجديد نظر چا  سوم نيدز بندابر توضديح م لد  كتداب، تنهدا بخشدي از اصدل اول 

منتقل شده اسدت و سداختار هاي يمومي انسا ( به اصل چهارم )بخر مباني تربيت( كتاب )ويژگي

اصل چهارم را با تغييراتي مواجه نموده اسدت و البتده توضديحي نيدز )تمثيدل تربيدت( بده بخدر دوم 

 (.9611ترشد  مفهوم تربيت به كتاب اضااه شده است )مقدمه چا  سوم، كتاب، با هدف روشن

يكدي از « ت اسالميتربي»و « تربيت ديني»اين كتاب كه در اكثر كت  و مقاالت مرتبب با حوزه 

هاي متعدد كتاب، مورد تجديد نظر تنها از سوي م ل  در چا باشد، نهمنابع اصلي مورد ارجاع مي

هاي وتربيدت نيدز تداكنو  )در حدد بررسدياي قرار نگراته است، بلكه متخصصدا  حدوزه تعليمويژه

ردي از معرادي كتداب اند و تنهدا مدوام لفا  مقاله حاضر( نقدد يدا توضديحي بدر ايدن كتداب نداشدته

تدرين خورد. شدايد بتدوا  گفدت مهمچشم ميدر برخي نشريات به 9(9631و ايماني، 9631)اميدوار،

اي دربداب يندوا  نظريدهيدردازي؛ بدههداي نظريدهبررسي انتقادي به اين منبع درقال  جلسات كرسي

لد  يدنج جلسده ؛ درقا9633، صورت گراتده اسدت )ايدن بررسدي انتقدادي در سدال «تربيت اسالمي»

توجه اين است كه اوال  در جلسات كارشناسي با حيور ناقدا  و داورا  انجام شده است(. نكته قابل

بر جلد اول و دوم كتاب نگداهي دوبداره بده تربيدت يرداز )حداقل مبتنيمذكور منظومه اكري نظريه

ر ناقددا  و داورا  اسالمي و حداكثر تمامي مستندات نويسنده در حوزه تربيدت اسدالمي( مدورد نظد

تدرين مسدرله مدورد شدده در ايدن جلسدات، مهمبوده است و ثانيا  ضمن انتشار محدود مباحث مطر 

 

 بیشتر در معرفی جلد دوم این کتاب است. 1831. مقاله ایمانی، 1
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توجه در جلسات مذكور، بررسي سطح قوام و قابليت طر  موضوع درقال  يك نظريه بدوده اسدت 

  تر نقد اساسي نظريه )با ساختار موردتوجه در مقاله حاضر( مدنظر بوده است.و كم

 ساختار و محتواي کتاب 

كتاب درقال  ينج اصل و با ااهري منظم و مرتبب، طراحي و ساختاربندي شده اسدت. در كدل 

الميزا ( بخر به محتوا، قدرن  كدريم )بدا محوريدت تفسديركتاب تالش شده است، منبع اصلي الهام

 باشد. 

است و بنابراين، « انسا »ت اساع، م ل  در اصل اول با اين استدالل كه محور اصلي تربيبراين

(، بددا اسددتفاده از مفدداهيم 91: 9631، درك دقيددق توصددي  انسددا  در قددرن  مهددم اسددت )بدداقري

كند تصويري از انسا  )ازمنظر دين اسالم و با محوريدت مورداستعمال قرن  درباره انسا ، تالش مي

شدود و در يايدا  دازي مدييدرقرن ( ارانه نمايد. اين تصوير در دو نگاه تحليلي و تركيبدي، صدورت

رسدد كده در هدر دوي ننهدا، اصل اول به ارانه دو سيما از انسا  )با غلبه هواي نفس و غلبه يقل( مي

 (.  11-11: 9631او هستند )باقري، « يمل»و « سعي»هاي كليدي انسا  ويژگي

در مفهوم  در اصل دوم، م ل  با بيا  اين مطل  كه طر  اسالم براي ساختن و يرداختن انسا ،

كندد بدا محدورقرارداد  ريشده (، تدالش مي16: 9631گنجدد )بداقري، ( نميوَبَ)از ريشه رَ« تربيت»

بپدردازد. در يايدا  ايدن اصدل م لد  در « تربيت اسالمي»( از اين مفهوم، به ارانه تعريفي از بَبَ)رَ

 نويسد: تعري  تربيت اسالمي مي

داد  بده ينوا  رب خوير، تدنجها  و برگزيد  او بهينوا  رب يگانه انسا  و شناخت خدا به»

 (.39: 9631)باقري، « زد  از ربوبيت غيرربوبيت او و تن

شود كه درواقع، طر  اسالم در سداختن و يدرداختن انسدا ، معطدوف بده البته ايشا  يادنور مي 

ذكددر شددد(  كدده سددابقا گونه)هما « تربيددت»انسددا  اسددت و مفهددوم « سدداختنربوبي»و « شددد ربوبي»

، در سراسر كتداب، «تربيت»دليل كثرتِ استعمال مفهوم درراستاي بيا  اين مهم مناس  نيست، اما به

و « شددد ربوبي»جا منظددور همددا  بددا اندددكي تسددامح، از ايددن مفهددوم اسددتفاده شددده اسددت و در همدده

 (.31: 9631بوده است )باقري، « ساختنربوبي»

هاي قرنني كه به بيا  او، وضعيت نهدايي يدا ييگيري واژهكند با در اصل سوم، م ل  تالش مي

( و همچنين بررسي نسبت ننها بدا 16: 9631دهند )باقري، اهداف زندگي انسا  را در قرن  نشا  مي

دست نورد. يكديگر )ارتباط يرضي و طولي(، هدف حيات انسا  در اين يالم )از منظر قرن ( را به
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كندد ينوا  هدف مبنايي وجود انسا  در هستي معراي ميرا به« تيبودي»در يايا  اين اصل، م ل  

ينوا  شدروني از ن  يرض با ن  )شامل: رشد، حيات طيبه، تقوا و قدرب( را بدههاي همو ساير هدف

(. البته م ل  با اين توضديح كده مسدرله كدانوني در يبوديدت، 36-31: 9631كند )باقري، مطر  مي

بدرد  بده يبوديدت، مسدرله ت و تدبيرگري( است و درواقع، انسدا  بدا راهباور به ربوبيت الهي )مالكي

داد  بده درواقدع، بداور و تدن ،(31: 9631گويد )باقري، اساسي وجود خوير )ربوبيت( را ياسخ مي

 كند.ينوا  غايت هدف تربيت انسا  تلقي ميربوبيت الهي را به

خود اختصداص ز كل كتاب( را بهدرصد ا 31در اصل چهارم، كه بيشترين حجم كتاب )حدود 

صورت كند بهها در ارايند تربيت، تالش ميدهد؛ م ل  ضمن بيا  چيستي مباني، اصول و روشمي

ينوا  مباني تربيت، اصدول تربيدت ازمنظدر اسدالم و هاي يمومي انسا  بهمنطقي، با قرارداد  ويژگي

اساع، م ل  به ل را ارانه نمايد. براينهاي ييشنهادي تربيت براي تحقق هر اصبر اصول، روشمبتني

 (.31-111: 9631يردازد )باقري، روش ازمنظر تربيت اسالمي، مي 66اصل و  91مبنا،  91معراي 

هر نظام تربيتي، بيا  مراحل تربيت اسدت،  كنندهدر اصل ينجم، م ل  با اين توضيح كه تكميل

 بدا محدور قدرارداد  حدديثي از امدام رضداكندد. او تالشي را براي تشدريح مراحدل تربيدت نغداز مي

 د بنددي مفهدوم دو سدويه اسدالمطباطبايي در الميزا ، درخصوص مرحله و تفسير يالمهالسالم  يليه

شدده در هداي ارانهويژه روشكندد ارايندد تربيدت )و بده(، تالش مي116-111: 9631ايما  )باقري، 

اساع، نويسنده ابتددا دو ني( تقسيم نمايد. براينهاي رشدي )و مشخصا  ستربيت اسالمي( را به دوره

كند. دوره تمهيد را به مرحله تولد )و بلكه قبدل ن ( تدا مرحله تمهيد و تربيت را از يكديگر جدا مي

( و دوره تربيت را از بلوز شريي تا يايدا  يمدر بيدا  113: 9631دهد )باقري، بلوز شريي نسبت مي

اي از مراحدل رشدد ايمدا ، تقدوا و يقدين را منتسد  بده مرحلدهكند و هريدك از مراحدل اسدالم، مي

گيري مرحلده گيري مرحله اسالم را در دهده دوم زنددگي؛ شدكلاساع م ل  شكلنمايد. براينمي

گيري گيري مرحلده تقدوا را در دهده چهدارم زنددگي و شدكلايما  را در دهه سوم زنددگي؛ شدكل

 (.139-111: 9631داند )باقري، ميمرحله يقين را در دهه ينجم به بعد زندگي، 

 هاي مثبت و مطلوب کتابویژگی

كليت مطر  شده درخصوص ساختار و محتواي كتاب حاكي از ن  اسدت كده كتداب سداختار 

كند. همچنين قلم )نسبتا ( ااهري منسجم و منطقي دارد و در خواننده نظم ذهني مناسبي را ايجاد مي

تري از كتداب داشدته كند تا درك راحتخواننده كمك مي روا  نويسنده و توضيحات تكميلي، به
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هداي ييندي از ارنيندد هدا( در ارانده مثالبر اين، تالش نويسنده )بدويژه در بخدر روش باشد. يالوه

كندد. مدوارد ذكدر شدده، سازي مخاطد  ايجداد مييملي تربيت اسالمي، توانايي بااليي را در همراه

تن اين اثر )در ميا  نثدار ادراوا  حدوزه تربيدت ديندي( در ميدا  شايد از مهمترين يوامل سنديت ياا

هداي وتربيت باشد. در واقع بايدد اذيدا  نمدود كده مطالعده كتاباندركارا  تعليممتخصصا  و دست

اسالمي )حتي نثار انديشمندا  بزرگي چو  مرحوم مطهري( كمتدر انسدجام موجود در حوزه تربيت

كندد، بلكده تاري نكادميك تنظيم شده است( به ذهن متبادر ميحاضر در اين كتاب را )كه در ساخ

وتربيدت نثار مشدابه، بيشدتر بده بيدا  مباحدث متعددد و متكثدر )و البتده بسديار مفيدد( در ايداي تعليم

 يردازند.مي

ينوا  توا  مزاياي متعدد ديگري را در كتاب حاضر )از جمله مورد يسند بود  ن  بههرچند مي

هاي مكرر اين كتاب مطر  نمود، اما از ننجا كده ينوا  داليل تجديد چا ( بهيك منبع دانشگاهي

اسدت، « تربيت از منظر اسالمي»در مقاله حاضر بيشتر بنا بر بيا  نقاط چالر برانگيزِ كتاب در يرصه 

شود كه م لفدا  كنيم و به همين مقدار بسنده مينظر ميهاي مثبت كتاب صرفاز بيا  ساير ويژگي

رغم وقوف به برخي از اشدكاالت سداختاري و محتدوايي ايدن كتداب، هندوز هدم در حاضر، به مقاله

معراي يك منبع مناس  براي اهم بهتدر سداختاربندي تربيدت ازمنظدر مكتد  اسدالم، ايدن كتداب را 

 كنند.اي مواق به ديگرا  معراي ميينوا  نمونهبه

 

 «(به تربیت اسالمی نگاهی دوباره»انتقادي با کتاب  شناسی )مواجههروش
 چارچوب نقد کتاب

دهدد كده مباحدث نظدري نقدد )شدامل: نقد در ميا  متفكرا  مسدلما  نشدا  مي بررسي تاريخچه

نقدد )نقدد يملكدرد، شود و بيشتر اقدام بهتر در منابع ننها ديده ميچيستي، چگونگي، ابعاد و ...( كم

: 9631متفكرا  بوده است )منصدورنژاد،  بدو  بيا  چارچوب مشخص نقد( مورد توجه اين دسته از

(، 13:  9631، (. مباحث مربوط به نقد، يمدتا  در بستر ادبيات و هنر مطر  شده است )منصورنژاد11

اما در منابع روش تحقيق در ذيل يژوهر تاريخي و بخر ارزيابي منابع، به دو نوع نقادي بيروندي و 

وضديح نقدادي بيروندي بده تدالش يژوهشدگر بدراي دروني اشاره شده است. گال، بورگ و گال در ت

كنند  و در توضيح نقادي دروني بدر ينوا  يك مدرك تاريخي اشاره ميساختن اصالت اثر بهمعلوم
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: 9633ارزيابي محتوايي )صحت و ارزش مطال  مندرج در منبع( اشاره دارند )گال، بورگ و گال، 

دانند و درواقدع، بده يدك مفهدوم، تر ميني ييچيده(. ننها نقادي دروني را از نقادي بيرو9911-9916

كند و كار اصلي نقد در بخر نقادي بيروني )ت ييد اصالت منبع( است كه نقادي دروني را مجاز مي

شود. در مقاله حاضر، ازننجاكه منبع موردنقد، از حيث انتصاب به نويسدنده، نقادي دروني انجام مي

 اي نيست كه انتصاب منبع به م ل  و دورهگونهريخي ن  بهيبارتي، قدمت تامحل بحث نيست و به

 تالي  ن  محل نزاع باشد، بنابراين، تنها به نقد دروني خواهيم يرداخت. 

مانند: نقد هاي مختلفي گونه از نقد را در شكليژوهشگراني كه بر نقد دروني تمركز دارند، اين

شناسدي استدالل و معرات هاته در اثر و نيز شيوكاررهاي اني بهشناختي )ارزيابي تناس  روشروش

مدتن،  سداختاري )توجده بده سداختار مدتن، شدامل مقدمده، زمدا (، نقددطدور هممطلد  بده و انسجام

)محتدواي مباحدث  سدنددهي و ارجداع( و نقدد محتدوايي بندي اجزاي متن، شيوهگيري، تقسيمنتيجه

 (.9611)سلد ، كنند ي ميبندشده و نسبت ن  با رويكردهاي رقي ( تقسيمارانه

 -در مقاله حاضر ازمنظر نقد دروني به منبع مورد نقد )كتاب نگداهي دوبداره بده تربيدت اسدالمي

شناختي )شيوه اتخاذ مفهوم تربيدت اسدالمي از جلد اول( يرداخته شده است. از اين منظر، نقد روش

تاب و بررسي ارتباط منطقدي بدين شده در كبندي اطاليات ارانهمنابع اسالمي(؛ نقد ساختاري )دسته

ها و تحديددهاي موضدويي ننها( و نقد محتوايي )اشكاالت محتوايي و مشكالت مربوط به برداشت

 انجام شده از سوي م ل ( مدنظر بوده است.

 

 هایافته
 شناختی کتابنقد روش .9

يه بدا گي ذهن است كه در ارتباط دوسودنقد روشي، بررسي يك اثر در ارايند گيرندگي و دهن

(. در اين بخر تالش شدده اسدت 111: 9631گيرد )اوكوياما، نگرش نقادانه و ماهيت اثر شكل مي

اسداع، شدناختي مدورد نقدد قدرار گيدرد. براينازمنظر روش« نگاهي دوباره به تربيت اسالمي»كتاب 

روش مورداسددتفاده نويسددنده در يددرداختن بدده موضددوع موردبحددث در كتدداب و شدديوه دسددتيابي بدده 

توجه ايدن اسدت كده رچوب اصلي مباحث مطر  در كتاب مورد نقد قرار گراته است. نكته قابلچا

يردازي، جلسده دوم( هاي نظريهشناسي يژوهر خود )در جلسات كرسينويسنده درخصوص روش
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وجدده در جريددا  توليددد اثددر اديدداي نددونوري روشددي ندددارد )كرسددي هيچدارد كدده بددهايددالم مددي

تربيدت »يدردازي هاي مورداستفاده خود در جريا  نظريده(. بنابراين، روش931: 9631يردازي، نظريه

. تحليل و تفسير موضويي؛ 9كند: )جلسه سوم(، را در مجموع استفاده از سه روش بيا  مي« اسالمي

اساع، منبدع اصدلي مدورد (. براين936: 9631يردازي، . تحليل استعاليي )كرسي نظريه6. استنتاج؛ 1

ها، مفاهيم قرنني بوده است كه نويسدنده بدا محدور قدرارداد  سده مفهدوم كليددي تحليلاستفاده در 

به بررسي متن قرن  يرداختده « غايت حيات ندمي»و « هاي انسا ويژگي»، «ها(بر ريشهتربيت )مبتني»

يدابي و اسدتنتاج، تدالش كدرده اسدت بدا است و ضمن بررسي مفهومي اين موارد با استفاده از ريشده

يدردازي اختصاصدي خدود ده از تحليل استعاليي و تشكيل شبكه مفهومي، به رهياادت و مفهدوماستفا

هاي مورداستفاده نويسنده از مقبوليدت اينكه، روشدرخصوص مقوله موردبررسي دست يابد. ضمن

گدر نباشدد و كفايدت« تربيدت اسدالمي»رسدد در زمينده مقولده نظدر مدييلمي برخوردار است، اما به

هداي روشدي در كتداب موردنقدد، ارانده شدده داشته باشد. درادامه، برخي از محدوديت هاييكاستي

 دهنده ضرورت توجه بيشتر در اين زمينه است.است كه نشا 

 «تربیت»قبول به ارکان دینی در فهم رویکرد دین به عدم توجه قابل .9-9

چدارچوب نظدام تربيتدي، نويسنده در مقدمه اثر، بات كيدبر اينكه يكي از معيارهداي مهدم در تددوين 

بايدد مايده اصدلي كدار از « تربيت اسالمي»گفتن از دهد كه براي سخناصالت ن  است، توضيح مي

متو  اسالمي برگراته شود و يژوهشگر بايد مراق  باشد كه ذهن او تحدت تد ثير مكتد  يدا جريدا  

(. 99-91: 9631بداقري، هاي خود را از متو  ديني درياات نمايدد )اكري معيني نباشد و بلكه داشته

شناسدي دربداب تربيدت( و اساع، نويسنده در اصل اول )توصي  انسا (؛ اصل دوم )مفهومبرهمين

« قدرن  كدريم»اصل سوم )اهداف تربيتي( تمام تدالش خدود را بدراي درك مطالد  مدوردنظر، بدر 

رجدويي  9مداع(هاي اسالمي به ساير منابع )سيره معصومين، يقدل و اجگذارد و در طر  ديدگاهمي

ندارد. اين در حالي است كه در رويكرد شيعي، تمركز صِرف بدر يكدي از مندابع ديندي، بدراي اهدم 

، امر دقيقي نيسدت؛ چراكده اهدم دقيدق مدتن قدرن  ازطريدق روايدات «تربيت»اي چو  ييچيده مقوله

اي از قدرن  هواسدطو يقل و اجماع مقدور است و اين باور كه بتوا  اهم بي السالميليهم معصومين
 

کند و این اشاره هم بیشتر اشاره می السالم. در کل این سه فصل، تنها در سه مورد به احادیث معصومین علیهم1

جنبه تأیید دربرداشت دارد و جنبه توضیحی یا استنتاجی خاصی ندارد. ضمناً منظور از عقل و اجماع در اینجا 

 استفاده از تجارب عقالنی مورد اتفاق انسانی است.



 

 

 9418 تابستان، 34 ، دوره جدید، شماره72سال  / پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی 93

نمايد. كمااينكه، خود نويسنده نيز در اثدر دست نورد، امري دشوار ميهاي موردبحث( به)در مقوله

گويي دين و طر  سه منطقه متمدايز در بات كيدبر ويژگي گزيده« هويت يلم ديني»ديگري با ينوا  

( درواقدع، بدر 931: 9631ويژه قرن  )منطقه مركزي، مياني و مدرزي( )بداقري، متو  دين اسالم و به

گذارد. درواقع، با صِرف يدذيرش اينكده ضرورت وجود سازوكار اهم دقيق از متو  ديني صحه مي

توا  تنها با استناد به قرن  كريم )بددو  توجده بده سداير انسا  است، نمي« تربيت»هدف مبنايي دين 

تربيدت »( بده ارانده طدر  السدالميليهمشده از سوي انمه اطهدارهاي مطر ويژه نموزهمنابع ديني، به

و انمده اهلل يليده و نلده و سدلم صدليديگر، توجه بده سديره تربيتدي ييامبريبارتيرداخت. به« اسالمي

طوركده از امري ضروري است و هما « اسالميتربيت»بندي در جريا  چارچوب السالميليهماطهار

تواندد توليدكنندده چدارچوب مدي ( نشا  داده شده است،9636سوي برخي يژوهشگرا  )داوودي، 

جلدد اول(  د باشد و اين مهم در اثر موردنقد )كتاب نگاهي دوباره به تربيت اسدالمي« تربيت ديني»

 مغفول مانده است.

 «تربیت اسالمی»شناختی و غفلت از سایر مبانی موردتوجه در جریان تأکید بر مبانی انسان .9-2

كرد  و قددرن ( بات كيدددبر اينكدده دگرگددو  نويسددنده در مقدمدده اصددل اول )توصددي  انسددا  در

منزلده ساختن ندمي، بدو  داشتن تصوير و توصيفي از وي ميسر نيست؛ توصي  انسدا  را بدهمتحول

يندوا  شناسدي )بده(. هرچند مسرله انسدا 91كند )صسنگ بناي اصلي در هر نظام تربيتي معراي مي

بندي يك نظام تربيتدي اسدت، امدا ايدن وبهاي مهم در چارچشناسي( يكي از مقولهبخشي از هستي

نكته نيز غيرقابل انكار است كه مباني ديگر نيز، به همين اندازه )و شدايد در برخدي مدوارد بيشدتر( از 

بنددي نظدام تواندد در تفداوت چدارچوباهميت برخوردارند و تفاوت نگرش به ساير مباني نيدز مدي

 تربيتي، م ثر باشد.

توا  به مبداني نظدري تحدول ي موردتوجه در ارايند ارانه نظام تربيتي، مياي از مبانينوا  نمونهبه

بدر مبداني تربيدت جمهدوري اسدالمي ايدرا   اشداره نمدود. در ايدن سدند يالوهوبنيادين در نظام تعليم

مددورد(،  3شددناختي)مددورد(، معراددت 99شددناختي )مددورد(، بدده مبدداني هسددتي 11شددناختي )انسددا 

مدورد( كده همگدي مسدتند بده مندابع ديندي )نيدات و  91شدناختي )و ديدنمورد(  93شناختي )ارزش

گيري ديندي بده مدوارد شده، جهتروايات( هستند، نيز اشاره شده است و در هريك از مباني مطر 

بنددي ها، بدر ارايندد چدارچوبگيريموردبحث روشن و تصريح شده است كه هريك از اين جهت

 (.13: 9611يادين در نظام نموزش و يرورش،نظام تربيتي م ثر است )سند تحول بن
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تدوا  بده تواند در ارايند تربيدت مدوثر باشدد، مديشناختي كه مياي از مباني هستيينوا  نمونهبه

اشداره نمدود. در ايدن گدزاره كده در چدارچوب « العالمين استهمه هستي يرصه تربيت ربّ»گزاره 

گنجدد و كدامال  بر ن  ت كيد نموده است( نمدي شناسي )ننچه نويسنده كتاب موردنقد،مباحث انسا 

ينوا  مالدك و مددبر شدود، بدهالعدالمين خواندده ميشناسانه است، خدا با صفت ربّاي هستيگزاره

رسداند. يعندي كدل هسدتي و شود. اوست كه همه موجودات را به كمال خودشا  ميهستي تلقي مي

گذارد؟ ايتقاد داريم در طدر  يتي انسا  اثر مينيا اين در نوع نگاه ترب نارينر يرصه تربيت است.

هدايي كده العالمين همه چيز در اين جهت تدبير شده است، حتدي وجدود ابلديس. يعندي در بحثرب

ت مل است كه بخشي شود، با دقت بيشتر، اين نكته قابلشناسي انجام ميدرخصوص شيطا  و شيطا 

و حيدور شديطا  اسدت. ايدن موضدوع كده در از تربيت و ينصري از يناصر تربيدت انسداني وجدود 

تواندد مركدز قدرار ينوا  موضويي كده مديشود، درقال  مانع، بهشناسانه مطر  ميهاي هستيبحث

برداري است، قطعدا  بايدد در جريدا  تربيدت ينوا  ابزاري كه در تربيت قابل بهرهبگيرد و همچنين به

ها، شدود كده هسدتي، سرشدار از نيدهاهده مديمورد توجه قرار گيرد. در قرن  و روايدات بسديار مشد

شناسانه اسالمي، در ها و ذكرهاست. همه اينها در تربيت دخيل است. يعني در رويكرد هستيمويظه

كشد، بلكه تمام يدالم سداز اياي تربيت اقب يك متربي وجود ندارد و تنها يك مربي زحمت نمي

تواندد اسدتفاده كندد. اينهدا همده مبناهداي مديزنند و مربي از تمدامي ايدن همندوايي يظديم تربيت مي

اي هستند كه در اياي تربيت كامال  دخيل هستند. ايتقاد داريم كه حركدت انسدا  در شناسانههستي

. يدا اينكده "اهر الفساد اي البر و البحر بما كسدبت ايددي النداع"گردد.گذارد و  برميهستي اثر مي

تدر و تددريج ابزارهداي شدناخت او بيرگيدرد بهرار مديايتقاد داريم انسا  وقتي در مسير درسدت قد

نرام ابزارهاي شدناخت گذشدته خدودش كند، نرامشود و وقتي در مسير غلب حركت ميتر ميدقيق

شدناختي تلقدي شدود. بدا ايدن يندوا  يكدي از مبداني معرادتتواند بهدهد و اين ميرا هم ازدست مي

شدناختي  شدناختي و ديدنشدناختي، ارزشتي، معرادتشناخشود كه مباني هستيتوضيح، مشاهده مي

 بسياري وجود دارد كه در حوزه تربيت بايد دقيقا  به ننها يرداخته شود. 

شددده، م لدد ، در كتدداب موردنقددد، تنهددا ت كيددد خددود را بددر مبدداني رغددم توضدديحات ارانهبدده

: 9631)بداقري،  شناختي گذاشته است و هرچند در برخي موارد؛ همچو  توضيح چيستي رو انسا 

كندد و هديچ تصدوير دقيقدي از سريت از ن  يبور مديشود، اما بهشناختي مي( وارد يرصه جها 93

هدا و ... )براسداع رويكدرد كندد، يدا سدازوكار اهدم او از يديددهجهاني كه انسا  در ن  زندگي مي
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 اي برخوردارند.ويژه ننكه در ارايند تربيت، اين موارد از اهميتنمايد و حالاسالمي( ارانه نمي

توجدده در ايددن بخددر ايددن اسددت كدده م لدد  كتددابِ موردنقددد، در جريددا  جلسددات نكتدده قابل

تدرين شناسي مهمتشخيص ايشا  انسا يردازي )جلسه دوم( ضمن ت كيدبر اينكه به هاي نظريهكرسي

زي، يدردااسدت )كرسدي نظريده« انسدا »مدخل براي ورود به تربيت است؛ چراكده موضدوع تربيدت 

(؛ در ياسخ به يكي از س االت داورا  و ناقدا  درخصوص يددم توجده كدااي بده سداير 913: 9631

دارد كده شدناختي( ايدالم مديشدناختي و ارزششدناختي، معرادتهاي مباني در تربيت )هستيحوزه

شدناختي( يرداختده نشدده اسدت، امدا صورت تفكيكي )در ابعداد مبنداي انسدا اين مباني به هرچند به

ويژه در اصل چهارم و درقال  مباني و اصول( مواردي مطدر  شدده تناس  و درخالل مباحث )بهبه

(. در اين زمينه بايد م ل  محترم توجه داشته باشد كده منظدور از مداخلده 111: 9631است )باقري، 

هاي مختل ، صراا  ت ثير بر مباني و اصول نيست، بلكه اگر توجده يمدومي بده مجمويده حوزه مباني

شددناختي صددورت شددناختي و ارزششددناختي، ديددنشددناختي، معراددتشددناختي، هسددتيمبدداني انسددا 

 داشت.بندي تعري  تربيت نيز ت ثير مييذيرات، شايد در صورتمي

 براي هریک از آنهاو پذیرش اصالت « تربیت»و « تعلیم»تفکیک  .9-4

بدوده « تدوين و تنظيم نظدام تربيتدي اسدالم»يدبر اينكه هدف او  كت نويسنده، در مقدمه كتاب، با

گيري نظري دارد و در ن  سعي شده اسدت بدا مطالعده مندابع كند، كتاب جهتاست، خاطرنشا  مي

ا اراهم نيد؛ همچنين وتحليل ننهاسالمي، چارچوبي براي رويارويي منطقي با مسانل تربيتي و تجزيه

: 9631كرد  اين رويكرد نظري، نياز به ت لي  مجزايي است )باقري، دهد براي كاربرديتوضيح مي

( و البته بنابر توضيح خود نويسنده در جلد دوم همين اثر كده تالشدي اسدت بدراي طدر  مباحدث 91

اللفظدي ن  ، معناي تحدت«يملي و كاربردي»اي يملي و كاربردي، منظور از مفهوم تربيتي در زمينه

هداي ندوين )در يرصده نظدر و يمدل( اسدت نيست و بيشتر منظور مواجهه تربيت اسدالمي بدا چدالر

 (.1: 9633)باقري، 

صدورت گراتده « تعليم»از « تربيت»مطالعه توضيحات نويسنده درمورد تالشي كه براي تفكيك 

، بحدث «تربيدت»از « تعلديم»يدك اهمِ دقيق است. البته بحدث درخصدوص تفكاست، مبهم و غيرقابل

نظدرا  را بده مخالفدت درمدورد تفكيدك ايدن دو مفهدوم از مبسوطي اسدت كده بسدياري از صداح 

اي اسدت كده برخدي از متفكدرا  تربيتدي )كداردا  و گوندهيكديگر، كشدانده اسدت. ايدن مسدرله بده

( بدر ايدن باورندد 11: 9611 ،نقل از مباني نظري سند تحول: به9639زاده، و ابراهيم 9611همكارا ، 
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سداز هداي زميندهارايندي جامع است كه تمام تدالش« تربيت»كه در ييشينه يلمي و ارهنگي ما، واژه 

لحدا  گسدتره مفهدومي نيداز بده واژه تنهدا بدهگيرد.  لذا نهتحول اختياري و نگاهانه ندمي را دربرمي

صدورت تركيد  در يرض اين كلمه )به ايندارد، بلكه استفاده از هرگونه واژه« تعليم»مكملي مانند 

هايي از ن  و نيز بايدث نگدرش تفكيكدي بده ايدن يطفي( منجر به تقليل اين مفهوم گسترده به بخر

نقل از مباني نظري سند تحدول بنيدادين نظدام نمدوزش و تنيده خواهد شد )بهارايند يكپارچه و درهم

در كتاب موردنقد، « تربيت»و « تعليم»هوم رسد تفكيك دو مفنظر مي(. با اين توضيح، به11يرورش:

هويت جداگانه بخشيده است و اين در حدالي اسدت « تعليم»اي انجام شده است كه به مفهوم گونهبه

درواقع، يكدي از ابزارهدا و تددابيري )در كندار تمهيدد شدرايب محيطدي، ت ديد ، تزكيده، « تعليم»كه 

گيدرد و رايندد تربيدت، مدورد اسدتفاده قدرار مدينموزي، تذكر و مويظه و ...( است كده در امهارت

اينكده ن  ابزارهدا شد ني در گرو استفاده از ابزارها و تدابير موردنياز است، نه« تربيت»درواقع، تحقق 

 از شرو  تربيت باشند.

كه در مقدمه كتاب نمده است، ارانه راهكارهاي گونه، ن «تعليم»درواقع اگر منظور نويسنده از 

هداي است، بايد اذيا  داشت كه ايدن مهدم در اصدل چهدارم كتداب )در بخدر روشيملي تربيت 

هداي كداربردي در تربيت( محقق شده است و نويسنده تالش كرده است تاحدممكن به ارانده نمونده

هداي هاي يملي با متربي بپردازد و اگر هم منظور مواجهه تربيت اسالمي با چدالرزمينه شيوه مواجه

و نظر است )ننچنا  كه در مقدمه جلد دوم مطر  شده اسدت( كده نتيجده كدار نوين در يرصه يمل 

دهد، وجه نظري مباحث همچنا  غلبه دارد و نمودي از كداربرد )بده در جلد دوم كتاب نيز نشا  مي

 شود.بود ( در جلد دوم نيز مشاهده نميمفهوم يملي

هداي نظريده خدود در كرسدي اين نكته قابل توجه است كه نويسنده در جريا  توضيح و تشدريح

واضح نمايدد. « تربيت»و « تعليم»كند تفكيك موردنظر خود را درخصوص يردازي، تالش مينظريه

« تعليم»شد  ندمي( ايشا  ضمن يذيرش اين مهم كه در مفهوم گسترده تربيت اسالمي )يعني ربوبي

ت، امدا بدا توضديح بيشدتر وجود ندارد، بلكه در ضمن ن  و در زيرمجمويه ن  اسد« تربيت»در كنار 

)در اينجدا معدادل « تزكيده»وجه غال  با انتقال نگداهي و داندر اسدت و در « تعليم»بر اينكه در مبني

شدود را متصدور مدي« تربيت»و « تعليم»اي طيفي بين تربيت(، وجه غال  با جنبه اخالقي است؛ رابطه

(. 11: 9631يدردازي، رسدي نظريدهكه ضمن قبول مشابهت ذاتي، ااتراقي در بعدد ت كيددي دارندد )ك

هدايي ها و نگداهيترين استدالل نويسنده درخصوص اين تفكيك، وجود دانربه اينكه مهمباتوجه
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شده از تربيت )در كتاب موردنقدد( به تعري  ارانهاست كه متفاوت از جريا  تزكيه هستند و باتوجه

شدده در در نظريه مطر « يامليت»ه ينصر شوند؛ بايد متذكر شد كه توجه باز دايره تربيت خارج مي

را از « تربيدت»و « تعلديم»چالر بكشاند و تفكيك ذهندي ميدا  تواند اين استدالل را بهاين كتاب مي

ميا  بردارد؛ چراكه ت ثير دانر )مثبت يا منفي( در صِرف برخورداري از ن  نيست، بلكه در ينصدر 

هويدت مسدتقل خدود را « تعلديم»ليت( اسدت. بندابراين، گري و اراده انسا  )ينصر مبنايي يامانتخاب

 تلقي خواهد شد. « تربيت»دهد و بنا به توضيح اوليه نويسنده تنها ابزاري در ذيل ازدست مي

 نقد ساختاري کتاب .2

ازمنظدر سداختار مدورد « نگاهي دوباره به تربيت اسدالمي»در اين بخر تالش شده است كتاب  

شدده در كتداب نويي بررسي انسجام دروندي مطالد  ارانهار كتاب، بهنقد قرار گيرد. منظور از ساخت

شده براي نظام تربيتي اسالم )مدياي اصدلي كتداب( است و اينكه نيا ارتباط منطقي بين اجزاي ارانه

بنددي . مرحله1. بررسي ربب منطقي اصول، 9اساع، ساختار كتاب در سه بخر: وجود دارد؟ براين

هداي انسدا ؛ مدورد بررسدي قدرار گراتده شده درخصوص ويژگديكي  ارانه. تحليل و تر6تربيت و 

 است.

 بررسی ربط منطقی فصول .2-9

طوركه در بخر توصدي  كتداب مطدر  شدد، نويسدنده تدالش نمدوده اسدت بدا اسدتفاده از هما

اسداع به ارانه تصوير انسدا ، مفهدوم تربيدت و اهدداف تربيدت بپدردازد. براين« قرن  كريم»محتواي 

شدده از انسدا ، تربيدت و اهدداف تربيدت از ربدب طقي خواننده ايدن اسدت كده تصدوير ارانهانتظار من

ديگر، مباحث موردبررسي بايد هريك بر شدانه يبارتمحتوايي و كامال  منسجمي برخوردار باشد. به

مبحث قبلي خود سوار باشد، اما نويسنده محترم در هريك از سه اصدل اول، از يدك ارايندد واحدد 

نموده است و در هر اصل، اين ارايند از ابتدا تا انتها تكرار شده است و الزامدا  ربدب خاصدي استفاده 

دسدت نمدده اسدت( بدا يكدديگر ندارندد. درواقدع، )جزاينكه محتواي هر سه بخر از قرن  كريم به

نويسنده در هريك از سه اصل موردبحث، با استفاده از كلمات كليددي ن  اصدل، بده سدراز قدرن  

سدازي مفهدومي درمدورد مسدرله موردبررسدي ته است و با تحليل نيات مرتبب به چارچوبكريم را

درصدد حجدم كتداب را  31ديگر، اگر اصل چهارم اين كتاب )كه بدير از يبارتيرداخته است. به

صورت جداگانه ارانده شدود، نسديبي بده ن  دهد( از ساير اصول جدا شود و بهخود اختصاص ميبه

 ن مهم يدم ييوند اختصاصي اين بخر با ساير اصول كتاب است. خورد؛ يلت اينمي
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ترتي  ايندر اصل دوم كتاب نيز همين مسرله )يدم ربب منطقي با ساير اصول( وجدود دارد، بده

كندد، بدا اخدذ يردازد و از اين مسير تدالش مديكه م ل  دوباره به بررسي ريشه تربيت در قرن  مي

( و درنهايت براساع 36: 9631در زمينه تربيت اقدام نمايد )باقري، يردازي ، به مفهوم«برب»ريشه 

رات، مبناي كدار يردازد. اين درحالي است كه انتظار ميبندي تربيت ميشده به صورتتعري  ارانه

اينكه تعري  تربيت به ترسديم مجددد )يدا در شده در انسا  باشد، نهدر تعري  تربيت، سيماي ترسيم

الت ت ييد ن ( منتهي شود. اين مهم درمورد اصل سوم )اهداف تربيت( نيدز كدامال  ترين حخوشبينانه

بنداي ترسديم اهدداف باشدد، بررسدي اهدداف جاي اينكه سيماي انسدا ، سدنگصادق است، يعني به

يابي ميا  ننها و درنهايت، تعيين هدف نهايي بده ترسديم مجددد يدا ت ييدد شده در قرن ، رابطهمطر 

 شود.تهي ميسيماي انسا  من

 بندي سنی در تربیتاصرار به مرحله .2-2

تدرين خطاهداي سداختاري در ايدن كتداب، تمايدل نويسدنده بده شايد بتدوا  گفدت يكدي از مهم

بندي سني جريا  تربيت است. درواقع، م ل  با اين اديا كده هدر نظدام تربيتدي، بددو  طدر  مرحله

(، بنا دارد به مربيا  كمك كند كه بده 119: 9631مراحل تربيت، ناتوا  و ناتمام خواهد بود )باقري، 

( در 113: 9631هدا را )بداقري، تعبير خودش، ننها شروع استفاده از هريك از مباني، اصدول و روش

السدالم يليه گذاري مراحل تربيت بر حديثي از امام رضااساع، ضمن يايهجريا  تربيت بدانند. براين

 د بندي مفهدوم دوسدويه اسدالمسوره بقره در مرحله 961نيه و تفسيري از يالمه طباطبايي )در ذيل 

هاي سني نيز تعميم دهد. اين درحالي است كده اگدر كند مراحل تربيت را به دورهايما (، تالش مي

شده دربداره انسدا  يامدل )شدناخت، انتخداب و يمدل( مددنظر قدرار گيدرد، گانه مطر معيارهاي سه

 وييت ندارد، بلكه شرايب رشد وجدودي اوسدت كده دسدتمايهسني اصال  موضحيور ارد در مرحله 

كندد، امدا مديبندي سني، اداهرا  تكليد  مربدي را روشدناصلي مربي خواهد بود. هرچند اين مرحله

برد كه دوره تمهيد را از متن تربيت خارج نمايد و ايدن درحدالي سدت نويسنده را نيز به اين خطا مي

ا  يامدل )شدناخت، انتخداب و يمدل(، حتدي شدايد در دوره كه مقدمات موردنظر م ل  بدراي انسد

ديگر، يبارتننكده او در مدتن تربيدت اسدت. بدهبزرگسالي هم در انساني وجود نداشته باشدد و حال

بسا دوره تمهيد براي انساني كه در دوره سني بزرگسالي )اما قبل از بلوز روحدي و رواندي( قدرار چه

ديگر، م ل  ارض نمدوده اسدت كده ورود بده يبارتلقي شود. بهينوا  م موريت مربي تدارد نيز به

يابد و اين درحالي است كده در يدالم اسالم در بيست سالگي )و براساع رشد قبلي( الزاما  تحقق مي
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 واقع، اين مهم الزامي نيست.

 هاي انسان )در فصل مربوط به توصیف انسان(تحلیل و ترکیب نامناسب ویژگی .2-4

ل كتاب مديي است كه در توصي  انسا  با نگاهي تحليلي، تالش خواهدد نويسنده در اصل او

كرد مفاهيم بنيادي مربوط به انسا  را در قرن  جستجو نمايد و با نگاهي تركيبي و در جريدا  تبيدين 

: 9631را ارانده نمايدد )بداقري، « هاي يمومي انسا ويژگي»و « سيماي انسا »روابب بين اين مفاهيم، 

هداي يمدومي شود كه ويژگيدر حالي است كه در بخر تركي ، نويسنده مديي مي(. اين 93-91

هدا ينوا  مباني تربيت )براي توليد اصول و روشكند و از ننها بهانسا  را به اصل چهارم موكول مي

هداي شدود كده ويژگديطدرف مدديي مدياستفاده خواهد كرد(، اما در شروع اصل چهدارم از يدك

كه ربب مبداني بدا نگداه تحليلدي معلدوم نشدده اند )درحالياه مباني قرار گراتهيمومي انسا  در جايگ

هدا شود كده در مندابع اسدالمي مخلدوطي از مبداني، اصدول و روشديگر، مديي مياست( و ازطرف

هداي ديگدر وجود دارد و م ل  با ييدانمود  هريك و با اسدتفاده از روش اسدتنباط بده توليدد گونده

( و اين درحالي است كه قرار بود نگداه تحليلدي اصدل اول، مبنداي 31: 9631، يرداخته است )باقري

اينكه جستجوي جديدي در اين زمينده صدورت يدذيرد. همچندين در بخدر ارانده اين اصل باشد، نه

سدازي كندد( اداهرا  بدا مترادفسيماي انسا  )كه نويسنده ن  را م موريت اصلي اين اصل تلقي مدي

سدنگ تلقدي نمدوده و  تقليل مفهومي رو  و قل  بده نفدس(، ننهدا را همنفس، رو  و قل  )و يمال 

شده از به تعري  ارانهداند. در بررسي مفهوم اطرت نيز باتوجهمراد از همه ننها را در قرن  نفس مي

كندد )بداقري، اطرت )معرات ربوبي و ميل و كشر بده او(، ن  را شد ني از شدرو  نفدس تلقدي مدي

كندد. در بررسدي يقدل و ديگر با تقليل مفهومي ن  به نفس، از ن  يبدور مديرتيبا( و به11: 9631

جداي يبدور از ننهدا )مثدل بار بدهداند، با اين تفاوت كه ايناراده نيز م ل  ننها را شروني از نفس مي

اي غيرمسدتقيم ننهدا را گوندهيدردازد و بدهاتفاقي كه درمورد رو  و قل  رخ داد(، به تبيين بيشتر مي

هاي ندمي نيدز بدا دهد. درادامه نيز هويت اردي، جمعي و محدوديتهاي يامليت انسا  قرار ميايهي

يندوا  يدواملي بدراي گيدرد و همچدو  مقولده يقدل و اراده بدهمحوريت نفس مورد بررسي قرار مي

يماي ( در ترسيم سد13-11: 9631گيرند. در نتيجه ياياني )باقري، يامليت انسا  مورد تفسير قرار مي

شود )چو  ننها قبال  در نفس ميمحل شده بودندد( و سداير انسا ، اثري از رو  و قل  مشاهده نمي

گيرند و حتي اطرت نيز مدورد توجده كدانوني قدرار شده حول نفس مورد تبيين قرار ميموارد مطر 

توانسدت ينوا  ساخت ويدژه انسدا ( مديگيرد. اين درحالي است كه تعبير متفاوت از اطرت )بهنمي
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يردازي تربيت اسالمي در شناسي قرار دهد. البته م ل  در كرسي نظريهاطرت را نقطه كانوني انسا 

يندوا  معرادت و ميدل ربدوبي يكدي از دارد كه اطرت بدهنقد به يدم توجه الزم به اطرت، ايالم مي

ند و يا از ن  غفلدت تواند با اين سرمايه سودا كشود و انسا  ميهاي انسا  يامل محسوب ميسرمايه

 (.913: 9631يردازي، نمايد )كرسي نظريه

 نقد محتوایی کتاب .8

 و انحراف از معناي توافقی تربیت« تربیت»تحدید تعریف  .4-9

ترين نقدهاي محتوايي به كتاب، خروج از معناي توااقي تربيت و محدودسازي ن  يكي از مهم

يدابي ايدن مفهدوم و ، ضدمن ريشده«ربيدتت»ديني است. م ل  در ارايند تعريد  در چارچوبي درو 

كداربرده شدده در قدرن  جنبده معناي زيادت و ازوني كه در موارد بدهبه« ورب»محدوددانستن ريشه 

كده مفهدوم « برب»كند نشا  دهد كه ريشده (، تالش مي19: 9631يرورش جسماني دارد )باقري، 

مفددردات، درمعنداي مصدددري ن ، تددبيرگري امددور و در يدس ن  مالكيددت را در خدود دارد و در ال

رغددم وجددود (، بدراي تبيددين كلمده تربيددت )بده11: 9631معدادل تربيددت گراتده شددده اسدت )بدداقري، 

دارد كده طدر  اسدالم در هايي( از ارايت بيشتري برخوردار است؛ البته م لد  اذيدا  مدينارسايي

قدا  معدادل كلمده تربيدت ساختن ندمي است و ايدن دقيشد  و ربوبيساختن و يرداختن انسا ، ربوبي

ساختن ندمي( استفاده شد  و ربوبينيست، و در سراسر كتاب با تسامح از واژه تربيت )معادل ربوبي

هداي تخصصدي درمدورد توجده ايدن اسدت كده اخدتالف(. نكتده قابل31: 9631شده اسدت )بداقري، 

شيخ طبرسي در تفسدير طوسي در تفسير تبيا ؛ يابي مفهوم تربيت تا جايي است كه برخي )شيخريشه

البيا ؛ مالصدرا در تفسير القرن  الكريم و شيخ محمد مشهدي در تفسير قرن ، در ذيل تفسير مجمع

را مشدتق از ريشده « رب»نيه دوم از سوره حمد و راغ  در معجم مفدردات الفدا  قدرن ( در اصدل 

« رأب»و « رب »از سه ماده « تربيه»كه ابتدا  اندتوجيه كرده موضوع را چنين ايندانند. ننها مي« تربيت»

)مرحوم ملكي ميدانجي در ذيدل  . برخيمشتق شده است «تربيه»از « ربّ»گراته شده و سپس « ربو»و 

نيدز  القرن (در كتداب التحقيدق ادي كلمدات 9تفسير نيه دوم از سوره حمد و شيخ حسن مصدطفوي

دليدل تحويدل ميداي ، بده بدوده و بده« تربِبَده»گراته شده و ابتددا « ربّ»از « تربيه»مديي هستند كه 

و اتصال ن  بده سده اصدل « برب»به ريشه « تربيت»درواقع، تحديد مفهوم تبديل شده است. « تربيه»

 

 «برب». استناد مؤلف به ربط تربیت به ریشه 1
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شناخت، انتخاب و يمل، بايث شده است كه م لد  قهدرا  دوره طفوليدت را از مدتن تربيدت خدارج 

شدده از كده نقطده ثقدل تعداري  ارانهبداند و از ن  در حد دوره تمهيد ياد كند. اين درحدالي اسدت 

وتربيت در دنياي امروز مبتني بر چهار محور: الد ( اختصداص ايدن در حوزه يمومي تعليم« تربيت»

مفهوم به نوع بشر؛ ب( اقدامات يملي ادردي بدر ادرد ديگدر )مربدي بدر روي متربدي(؛ ج( يمددي و 

: 9613جودي؛ است )شدكوهي، هداداربود  اثرگذاري و د( كس  نمادگي براي اازاير سرمايه و

شده از تربيت اين اسدت كده م لد  بدا تحديدد اساع، مشكل مطر  در تعري  ارانه(. براين11-11

ديندي را )كده درحقيقت، زمينده گفتگدوي يمدومي در ايداي برو « برب»تعري  تربيت به ريشه 

در يرصده تربيدت يندوا  رقيبدي بخشي به نظريه تربيت اسدالمي بدهسازي براي قدرتضرورت زمينه

ديني خداص نمدوده اسدت؛ ايدن جهاني است(، از دست داده است و خود را محدود به ادبيات درو 

گرات، مورد توجه قرار مي« برب»و « ورب»درحالي است كه اگر در تعري  تربيت، هر دو ريشه 

يدت معاصدر، از وترببر ادبيات رايج در ايداي تعليمتوانست مبتنيشد و م ل  مياين مسرله حل مي

ناچار( در كتاب اتفاق ااتاده است، اما اينك نيز )بهمراحل مختل  تربيت سخن بگويد؛ امري كه هم

ديني، وادار به طر  برخدي مسدانل در چدارچوبي خدارج از م ل  با قرارداد  خود در موضع درو 

ه تربيت شده است تربيت شده و در دااع از خود مجبور به توجيه ضرورت دوره تمهيد براي ورود ب

 (.161: 9631يردازي، )كرسي نظريه

، بده ندويي «ورب»و غفلدت از ريشده « برب»ازحدد بدر ريشده اين، م ل  بات كيدد بيربريالوه

بخر انساني )ارتبداط بدا خدود، هاي تعاليمحدود به تبيين رابطه انسا  و خدا و غفلت از ساير ارتباط

نور منجر بده ن  شدده است. درحقيقت، اين ت كيد تكل  ديگرا  و طبيعت( در تعري  تربيت شده

بدر سديماي هاي تربيتي كه اتفاقا  در ترسيم سديماي مد من تدراز )و حتدي مبتنياست برخي از ساحت

هداي رقدابتي انسا  يامل كه ازسوي خود م ل  در كتاب ترسيم شدده اسدت(، كده يكدي از مزيدت

اي معاصر است، در تعريد  تربيدت مغفدول واقدع طور اختصاصي شيعي( در دنيرويكرد اسالمي )به

يرورش وشود؛ موضويي كه در تعري  تربيت در مباني نظدري سدند تحدول بنيدادين نظدام نمدوزش

 خوبي مورد توجه قرار گراته است.( به9611)

 «اخالق»و « تربیت»خلط میان  .4-9

بي بده سدطح اگر تربيت را در چارچوب ت ثير يمددي و هداددار مربدي بدر متربدي، بدراي دسدتيا

سداختن ندمدي، در ايدن هاي وجود خود تلقي كنيم، ننگاه ت كيد م ل  بدر ربوبيباالتري از ارايت
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شد  الزاما  در اين چارچوب نيست و حركت نگاهانه و مختارانده گيرد؛ اما ربوبيچارچوب قرار مي

و اخدالق را، انسا  يس از حصول سطح باالتر ارايت وجودي است. درواقع، اگر مرز ميدا  تربيدت 

سهم بيشتر حركت بيرو  بده درو ، در جريدا  تربيدت و سدهم بيشدتر حركدت درو  بده بيدرو ، در 

توا  توالي تربيت و اخالق را متصور شد، اما اقدام م لد  در ارانده تعريد  اخالق بدانيم، ننگاه مي

يندوا  رب يندوا  رب يگانده انسدا  و جهدا ، برگزيدد  او بدهاختصاصي از تربيت )شناخت خدا به

(، بايث شده است كده در 39: 9631زد  از ربوبيت غير )باقري، داد  به ربوبيت او و تنخوير، تن

كدده ننچدده در ادبيددات ايددن تعريدد ، رنددگ خددود تربيتددي )اخددالق( بسدديار يررنددگ شددود، تاجايي

خود را بدهشود، از متن تربيت خارج شدود و يندوا  دوره تمهيدد وتربيت، اتفاقا  تربيت تلقي ميتعليم

بگيرد. درواقع، ننچه كه م ل  در تبيين ديدگاه خود، ارتباط دو انسا  يامل )ميا  مربدي و متربدي( 

( درحقيقت، در معناي كامدل ن  ارتبداطي ميدا  دو 193: 9631يردازي، كند )كرسي نظريهتلقي مي

ل در جريدا  تربيدت اند و هرچند اين نوع از تعامدياملي است كه به حوزه ارتباط اخالقي وارد شده

نيز وجود دارد، اما سطح خودنگاهي ن  )در متربي( به اين شكل نيست. هرچند اين باور م ل  كده 

دليل برخورداري انسدا  از ينصدر ، به«مند مربي( در دست مربي نيستنتيجه تربيت )اقدامات هدف»

اسدت كده در جريدا   رسد نكتده مغفدول از ديددگاه م لد ، ايدننظر مياختيار، صحيح است، اما به

ينوا  تربيت )كه از اواسدب دهده دوم زنددگي و بعدد از سدن بلدوز شدريي شده از سوي او بهترسيم

هدا كند. اگر م ل  برخي از روشمطر  شده است(؛ متربي راه را با كدام سرمايه وجودي نغاز مي

و تزنين كالم، مبالغه در سازي، نراستن ااهر سازي، اسوهرا كه مصاديق تلقين )تلقين به نفس، زمينه

يفو و ياداش( يا تحميل )تغيير موقعيت، مواجهه با نتدايج ايمدال، بيدا  مهدر و قهدر، يطدا و حرمدا ، 

شدوند، بدراي دوره تمهيدد سازي، تكلي  به قدر وسع و مجازات به قدر خطدا( محسدوب مديارييه

مند و نگاهانه از سدوي مربدي هاي هدفكند، بايد بپذيرد كه اِيمال همين تلقين و تحميلمطر  مي

گراتن زمام امور ازسوي دستاست كه سرمايه اوليه وجودي براي حيور در مرحله بعدي را )كه به

سدوي هددف غدايي تربيدت كده يدذيرش ربوبيدت الهدي متربي براي حركت نگاهانه و انتخابگرانه به

 كند.است( ت مين مي

ت كه خلب ميدا  اخدالق و تربيدت بايدث شدده توا  اين نقد را به م ل  داشبا اين توضيح، مي

مبنايي در ارايند تربيت )كودكي و نوجواني( مورد غفلت قرار گراتده و از مدتن جريدا   است، دوره

 اي براي تربيت )با تعري  م ل ( محسوب شود.ينوا  مقدمهتربيت خارج شود و تنها به
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 گیرينتیجه
، در نگداه ابتددايي، الگدوي جديدد و «، جلدد اولنگاهي دوباره به تربيت اسالمي»هرچند كتاب  

تدر كند، امدا مطالعده دقيدقبديعي را در يرداختن به تربيت، ازمنظر اسالمي به ذهن خواننده متبادر مي

شدناختي و الگدوي هداي موجدود در حدوزه روشبده محددوديتدهد كده باتوجهاين كتاب نشا  مي

تنها نونوري كارنمدي صدورت بندي ن ، نهمورداستفاده م ل  در كش  تعري  تربيت و صورت

شناسدي و جانبده بدر انسدا نگراته است، بلكه با نگاه محدود به يناصر مد ثر در تربيدت )ت كيدد يدك

شناسدي ازمنظدر اسدالمي( و خلدب ميدا  دو حدوزه شناسدي و ارزششناسدي، معرادتغفلت از هستي

هاي رقابتي است كه مزيتشي مواجه شده نيز با چال« تربيت»، كاركردهاي دقيق «اخالق»و « تربيت»

 شدت تقليل داده است.ن  براي گفتگو با رويكردهاي رقي  در دنياي معاصر را به

درحقيقت در دنياي معاصر كه تفاوت يمده ن  بدا دنيداي باسدتا  و نغداز دوره مددر  يبدارت 

هداي سدكوالر )كده . اهدور معنويدت1كداار( و  د هاي دوقطبي )م من. خروج از موقعيت9است از: 

ويژه شوند، اما الزاما  بدا معنويدت سدر سدتيز ندارندد(، جامعده اسدالمي )و بدهرقي  اديا  محسوب مي

ديندي نگر براي رقابدت در يرصده برو جانبهشدت نيازمند، ارانه رويكردهاي همهرويكرد شيعي( به

حاصدل توجده و تمركدز « دينيتربيدت»هاي موجود در است. درحقيقت، يذيرش اين مهم كه نظريه

متفكرا  گذشته و حال، بر برخي وجوه منابع ديني بوده اسدت و تغييدر در ايدن مواجهده )تمركدز بدر 

، هاي تربيت ديندي جديددي باشدد )بداغگليتواند توليدكننده نظريههاي ديگر منابع ديني( ميبخر

از سدوي متفكدرا   شدده(، ضرورت نگاهي انتقادي به رويكردهاي تربيت اسالمي مطر 111: 9611

شدده در كاربردهكند. يدذيرش اشدتراك لفظدي در مفهدوم معنويدت بهگذشته و معاصر را ايجاب مي

( مدا را بده تفداوت موجدود ميدا  ايدن 31: 9619، رويكردهاي ديني و سكوالر )باغگلي و همكدارا 

دهاي تربيتدي سازي رويكرضرورت مناس كند كه ما بهرساند و همين مهم كفايت ميها ميديدگاه

هداي معاصدر تربيتدي برسديم. البتده در بسدياري از يدردازيخود، براي حيور در يرصه كارزار نظريه

هداي شدود و جنبدهمعنوي نويديد، تقليل تربيت معندوي بده اخدالق مشداهده مديرويكردهاي تربيت 

( و 11: 9611نگدري ن  مغفدول ماندده اسدت )بداغگلي و همكدارا ، جانبدهبخر تربيتي و همهتعالي

-تواندد يدك مزيدتهاي مختل  حيدات انسداني مديتوسعه رويكرد تربيت اسالمي در توجه به جنبه

نگاهي دوباره به تربيت »اساع مطالعه انتقادي كتاب يردازي تربيتي قرار گيرد. براينرقابتي در نظريه



 71/ در بوته نقد« دوباره به تربیت اسالمی نگاهی» یاسالم تیترب هینقد نظر

 

 

 

و توجده بده ابعداد اسالمي دهد كه خروج از الگوهاي محدودنگر تربيت نشا  مي« اسالمي، جلد اول

مد من »اسالمي براي دستيابي به تصوير يردازي تربيت هاي نظريهمختل  حيات انساني، از ضرورت

 شود.در دنياي معاصر محسوب مي« تراز اسالمي

 
 منابع 

 .31-38: 171، شمارهرشد معلم، مرور کتاب: نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(، 1831امیدوار، الف )

-111(: 11، )انسـانینامه علوم ،جلد دوم، معرفی کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(، 1831ایمانی، محسن )

102. 

نامگه ، دانشگگاه فردوسگی مشگهد: پایگانمطالعه انتقادي تربیت معنوي در دنیاي معاصر(، 1821باغگلی، حسین )

 دکتری.

نقد مفهوم معنویت در تربیگت (، 1821علی)ورکی، بختیار؛ غفاری، ابوالفضل و نهاوندی، باغگلی، حسین؛ شعبانی 

وتربیـت پـژوهش در مسـائل تعلیمذاتی یا اشگتراك لفظگی(، معنوی معاصر، معنویت دینی و نوپدید )تشابه

 .32-111(: 10)13، اسالمی

تحلیل و نقـد رویکردهـاي (، 1821ورکی، بختیار؛ نهاوندی، علی و غفاری، ابوالفضل )باغگلی، حسین؛ شعبانی 

پژوهشگی تربیگت اسگالمی،  -، مجلگه علمگیباوري فارغ از دیـن(وپدید )بررسی الگوي معنویتمعنوي ن

10(10 :)18-12. 

 وپنجم، تهران: انتشارات مدرسه.، جلد اول، چاپ بیستنگاهی دوباره به تربیت اسالمی(، 1831باقری، خسرو )

، تهگران: وزارت با علوم انسانی شناختی به نسبت دینهویت علم دینی: نگاهی معرفت(، 1837) باقری، خسرو

 فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ، جلد دوم. چاپ سوم، تهران: انتشارات مدرسه. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی(، 1833) باقری، خسرو

 87، تربیتیشناسی و علـوممجله روان ،«انتظارات بشر از دین»معرفی و نقد کتاب (، 1833خدایاری فرد، محمد )

(1:)100-131. 

پژوهشگگاه حگوزه و  قم: جلد دوم،، بیت)ع(: تربیت دینیاهل سیرة تربیتی پیامبر)ص( و(، 1838داوودی، محمد )

 .دانشگاه

درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهگداف تربیگت از دیگدگاه (، 1831رضوانی، محمود و غفاری، ابوالفضل) سعیدی

 .111-130(: 11، )انسانینامه علوم، اسالم

مؤسسگه  ،پوینگدگان نگور ،ترجمه جالل سگخنور و سگیما زمگانی ،نظریه ادبی و نقد عملی ،(1871سلدن، رامان )

 فرزانگان پیشرو.

 .10-17(:1، )مجله آینه پژوهش، ضرورت و شیوه نقد کتاب(، 1832سلطانی، محمدعلی )
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 نشر.، مشهد: انتشارات بهپرورشومبانی و اصول آموزش(، 1873شکوهی، غالمحسین )

چـارچوب وتربیگت اسگالمی؛ (، تعلیم1837پگردازی )هگای نظریگهی انقالب فرهنگی، دبیرخانه کرسیشورای عال

 (.7/1پردازی )کرسی نظریه تئوریک و کاربرد آن

-مجلـه علمـی، تربیتی با تعگالیم دینگیتحلیل و نقد الگوی تباین معرفت(، 1837رضا )زاده قمصری، علیصادق

 .18-20(:21)، دوره جدید، وتربیتپژوهشی تعلیم

 ، ترجمه عباس انتظامی، تهران: نشر فقره.نقد در فرایند بررسی(، 1831فوکویاما، فرانسیس )

هـاي تحقیـک کمـی و کیفـی در علـوم تربیتـی و روش(، 1820) گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گگال، جگویس

 ، ترجمه احمدرضا نصر و دیگران، تهران: انتشارات سمت.شناسی )جلد دوم(روان

 ، تهران: انتشارات مدرسه.وتربیتفلسفه تعلیم(، 1820اح یزدی، محمدتقی )مصب

مجلـه ، نقد کتاب درسی )تعریف معیارها( مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگگاهی(، 1831ملکی، حسن )

 .7-10(:17، )پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیـ  علمی

 .37-113(: 81، )کتاب نقد، چرایی نقد درآمدی بر چیستی و(، 1831منصورنژاد، محمد )

 .181-113(: 1، نشریه سمات، )اهلل اثر سیدحسن ابطحینقدي بر کتاب سیر الی(، 1832میالنی، حسن )

(: 13، )انسـانیشناسی علومروش، وتربیت اسگالمیهای اساسی پژوهش در تعلیمبایسته(، 1830نوذری، محمود )

11-81. 

وپرورش جمهـوري اسـالمی مبانی نظري سند تحول بنیادین نظام آموزش، (1820وزارت آموزش و پرورش )

 .ایران

 

 
 


