
 

 

 

 

 

درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت «پاسخي به نقد كتاب 

 »ايران اسالمي جمهوري در

 
 *نرگس سجاديه

 يدهچك

ملي بر رويكرد و روش فلسـفه تعلـيم و تربيـت    أت« ةمقالملي بر نقدهاي نگاشته شده در أمقاله حاضر، با ت

هايي را براي  سخپا، »در آمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران«اسالمي مطرح در كتاب 

فراهم آورده است و با دو نقد مطرح شده نيز موافـق بـوده و نقـد    ، شده ها و ابهامات مطرح برخي پرسش

خـوانش دوبـاره   «و » خوانش دوباره اثـر «ها در دو بخش كلي  جديدي را نيز به نقدها افزوده است. پاسخ

مورد) بـا   16قدهاي مطرح شده  (حدود قابل طرحند. از منظر نوشتار حاضر، پاسخ و رفع بخشي از ن» نقد

توجه به  )3 ؛) توجه به محدوده، اهداف و مفروضات بحث2 ؛مطالعه دقيق ادعاهاي متن )1 :مواردي چون

گرايانه  كل) نگاه 5 ؛) تمايز ميان امر ممكن و موجود4 ؛ها  بندي طبقهها و  مرزبنديمعيارهاي پژوهشگر در 

مورد) نيز با خوانش دوباره نقد و با توجـه بـه مـواردي چـون      7ست. برخي ديگر از نقدها  (حدود مرتبط ا

علمـي پاسـخ    -لزوم مصون نگاه داشتن نقد از انتقادهاي خود نقد و نيز پرهيز از اغتشاش هاي مفهـومي 

و تربيت اسـالمي، نيـز   اند. در پايان، چهار نقد لزوم تفكيك ميان تربيت اسالمي و فلسفه تعليم  شدهداده 

بندي رويكردها و  دستهعدم تصريح معيار ، كارگيري الگوي اصالح شده فرانكنا در استنتاج هعدم دقت در ب

 عدم توضيح كافي معناي كاربرد فلسفه به منزله ساختار پذيرفته شده است.

 

 خسرو باقري، نقد، فلسفه تعليم و تربيت اسالمي هاي كليدي: واژه

  

                                                           
 Email: n.sajadieh@gmail.com  عضو هيئت علمي دانشگاه تهران *

 10/5/1392تاريخ پذيرش:  6/12/1391تاريخ دريافت: 

 Biquarterly Journal دوفصلنامة علمي ـ پژوهشي 

 of تربيت اسالمي 

  Islamic Education ۱۳۹۲ بهار و تابستان، ۱۶، ش۸س 

 Vol.8, No.16, Spring & Summer 2013   ۲۱۴-  ۱۸۵صفحات  

   



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       186

 

 مقدمه

تـاملي بـر   «نوشتار حاضر در پي آن است تا با تأملي بر نقدهاي نگاشـته شـده در مقالـه    
در آمـدي بـر فلسـفه    «رويكرد و روش فلسفه تعليم و تربيت اسالمي مطـرح در كتـاب   

هـايي را بـراي برخـي     پاسـخ )، 1391(لطيفـي،  » تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايـران 
موجود در آن را آشكار هاي  اهم آورد، برخي لغزشها و نقدهاي مطرح در آن فر پرسش

سازد و با دو مورد از اين نقدها نيز همراهي نمايد. ذكر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه      
فلسـفه تعلـيم و تربيـت     ةحـوز تواند پويايي و نشـاط را بـه    ميرونق عرصه نقد و نظر، 

يت، موجب خلق نظريـات  ارزاني دارد، دقت و صراحت نظرات را افزون سازد و در نها
 اي باشد.  متأمالنهعميق و 

و  »خـوانش دوبـاره اثـر   «در اين پاسخ، تالش خواهد شد تا ابتدا ذيل دو عنوان كليِ 
، نقدهاي طرح شده كه به نظر نگارنده بر كتاب مذكور وارد نيست، »خوانش دوباره نقد«

بـا بررسـي دو نقـد ديگـر،     ، »دنقـدهاي وار «پاسخ داده شوند و در نهايت تحت عنـوان  
. در بخش نخست، مواردي چـون مطالعـه و فهـم    شودصحت و همراهي با آنها مستدل 

دقيق ادعاهاي متن، توجه به محدوده، مفروضات و اهداف بحث مورد توجه قرار گرفته 
كه در دستيابي به مقصود متن مؤثرند. بخش دوم كه نـاظر بـه شـرايط الزم نقـد اسـت،      

ي چــون جــاري ســاختن معيارهــاي نقــد بــر نقــد و پرهيــز از اغتشــاش هــاي  مــوارد
گيرد. در بخش سوم نيز كه معطوف به نقـدهاي وارد اسـت،    ميعلمي را در بر -مفهومي

   1.گيرد ميچهار مورد از نقدهاي ناقد مورد بررسي و پذيرش قرار 
موضع نوشتار حاضـر در  نقدهاي مطرح شده،  ةبا برشماري هم در پايان، در جدولي

 برابر آن، به تصوير كشيده شده است.  

 . خوانش دوباره اثر1

اي معطوف است كه هر گونه خوانش عميـق   ويژهبخش نخست اين نوشتار بر بايدهاي 
رسـد گـاه، در نـوع خـوانش ناقـد       ميآثار پژوهشي بايد از آن برخوردار باشد و به نظر 

تواند در پيراسـتن فضـاي نقـد و     ميها،  ضرورتكلي در باره اين  اند. بحث ماندهمغفول 
نظر در كشور ما مفيد باشد و فضاي مناظره و گفتگو را نيز از رونقي حقيقي و مبتني بـر  

                                                           
اي دكتر باقري است كه هايي از اين نوشتار به ويژه در بخش روش فلسفي، وامدار نظرات آق . الزم به ذكر است، بخش 1

 الزم است از توجه ايشان سپاسگزاري كنم. 



 187    »ايران اسالمي درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري«پاسخي به نقد كتاب 

 

اي از پـيش   مقالـه قوت علمي برخوردار سازد. اما از آنجا كه نوشتار حاضر در پاسخ بـه  
نـاظر بـه برخـي     شود، صـرفاً  ميود، آنچه در اينجا بدان اشاره ش مينوشته شده، نگاشته 

 نقد مذكور است.  هاي مغفول در  بايسته

 دقت در ادعاهاي متن. 1.1

نقد عميق در درجه نخست، برآمده از فهم عميق مـتن خواهـد بـود؛ زيـرا در غيـر ايـن       
د نقد گذاشته شـده  صورت، مطالبي نقد خواهد شد كه خود ساخته و به حساب اثر مور

واند به عوامل مختلف وابسته باشد. نگاه بخشي بـه مـتن و   ت مي است. فهم بريده از متن،
آثار نويسـنده و هندسـه    ديگردر نظر نگرفتن دور ميان جزء و كل و نيز در نظر نگرفتن 

شـته شـده،   در نقد نگا رسد ميواند به نوعي فهم غيرواقعي متن بينجامد. به نظر ت مي آنها
چند نمونه از نقد مـذكور   بياناند. در اين خصوص، به  نكتهبرخي از موارد، مصداق اين 

بيـان   وان بر شـمرد. در ايـن ميـان، گـاه    ت مي بيشتري راهاي  شود، اگر چه نمونه مياكتفا 
مـورد   كه دو است اي متفاوت صورت گرفته گونهدوباره برخي ادعاهاي متن در نقد، به 

 آخر مصداق آنند.
تنها به رويكرد نخسـت در   »دغدغه اصالت«انتساب ناقد اظهار نموده است كه  )الف

باره هـر   در ادعاي اصالت: «است  گفتهفلسفه تعليم و تربيت اسالمي، دليلي ندارد. آنگاه 
ـ    بييك از اين رويكردها، ادعايي  » ه دليـل اسـت.  دليل و بلكه تكرار مـدعا در مقـام ارائ

بـوده نـه    دغدغه اصالتتوجه داشت كه سخن كتاب درباره  يدمورد با يندر ا). 147(ص
است چنـان   يشعار يا يروان ي. اصالت، ناظر به واقع است اما دغدغه اصالت، امراصالت

استفاده از  ،-اعراض از فلسفه و عرفان و اكتفا به متون اسالمي –اول  يكردكه در مورد رو
اسـتنتاج از   - در مـورد رويكـرد دوم   گيـري  چشمار بسيار چشمگير است و اين اين شع

تـوان گفـت    مـي از سـوي ديگـر،   صادق نيست.  -نظام هاي فلسفي و عرفاني مسلمانان
 ةدغدغگروه نخست، در غايت، با گروه دوم مشترك و در وسيله متفاوت است.  ةدغدغ

يدگاه است. گروه نخست، بر آن اسـت تـا ايـن اعتبـار را بـه      حفظ اعتبار د هر دو گروه
فلسفي يا عرفاني با متون ديني و انسجام هاي  و بدون حجاب نظامارتباط مستقيم  ةوسيل

خواهد آن را بيشتر از طريـق در كنـار هـم     مي پيشيني حفظ كند؛ در حالي كه گروه دوم
 .كندمين أتقرار دادن عقل و نقل 
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بـا طـرح    1متعدد بيانهايمختلف و با  هاي ، گروه نخست در موقفسخنديگر به 
 يـا  فلسفي هاي بودن نظام يامكان وجود دارد كه انسان ينچالش اصالت، معتقد است ا

آنهـا را بـا چـالش     يو اصالت الهشود  ينيمتون د يموجب اعوجاج در معنا ي،عرفان
اكتفـا   ينـي چـالش بـه متـون د    يـن از مواجهه بـا ا  يزپره يرو، برا اينمواجه سازد. از 

. از پرهيـزد  مـي متـون   يندر فهم ا يعرفان -فلسفي هاي و از دخالت دادن نظام كند مي
اساسـاً   عقالنـي  هـاي  دانش مختلف، از جمله آنكه داليلگروه دوم به  براي، ديگر سو

بـه  : 1386 آملـي،  جواديشوند ( ميدر نظر گرفته  يند يتام محتوا معناي كشف شرط
بـه عبـارت    يـا شـود   نميچالش از اساس مطرح  ين)، ا147 ص، 1391 يفي،نقل از لط

 . شود مي منحل ديگر،

انـد   التقـاطي اظهار شده است كه چرا به فيلسوفان مسلمان تاخته شـده كـه آنهـا     ب)
مطهـري   شـهيد تازي بوده، آن را اثر مذكور انجام نـداده بلكـه از    و تاخت). اگر 148 ص(

اي كه در اثر افزوده شده آن اسـت كـه صـرف اسـتفاده از     شده است. تنها نكته نقل قول
ورزي  فلسـفه آيات قرآن و كلمات ائمه اطهار توسط صدرالمتالهين، ايشـان را از سـلك   

كند و بنابراين، حكم التقاطي بودن آقـاي مطهـري شـامل     نميج كساني چون فارابي خار
 حال ايشان هم خواهد بود. 

اند كه در كتاب مورد نقد ايشان نيز التقاط بارزي رخ داده، آنجا كه  گفتهناقد در ادامه 
از ابداعي بودن علم يا ساختني بودن آن سخن رفته است. در اينجا نيز بايد توجه داشت 

و التقاطي بودن  اند شدهكل كتاب، مباني و اهداف با آيات و روايات قرآني مستند  كه در
ها و تفسير آيات و روايات تبيـين كـرد. امـا آنچـه      استدالليا نبودن آنها را بايد بسته به 

فلسفي نبـوده  هاي  ، نوع مواجهه مؤلف با آيات، با عينك نظامميانمشخص است در اين 
آيات به صورتي از پيش تعيين شده و تنها در مقام شاهد مثبـت مطـرح باشـند، بلكـه      تا

                                                           
ر اينجا بايد از باب توضيح الزم بيفزايم كه اين مكتب «) اينگونه بيان مي دارد: 159، ص 1383. براي نمونه حكيمي ( 1

است، بدون  قرآني به جز جداسازي سه جريان شناختي از يكديگر، بعد ديگري نيز دارد و آن بيان معارف ناب و سره
و همين خود جوهر غايي اين  -دانيم  از نوع تأويلهايي كه مي -گونه امتزاجي و التقاطي و خلطي و تأويلي  هيچ

واقعيت جريان تفكيك، امري «) مي نويسد: 187، ص 1383همچنين وي در جاي ديگر (حكيمي، ».  مكتب است
است مساوي با خود اسالم و ظهور آن، يعني قرآن و حديث، كتاب و سنت، معارف قرآن و تعاليم اهل بيت (ع) و 

دو ميراث پيامبر (ص) استفاده شود، بدون هيچ گونه اقتباسي از كسي و مكتبي، و بدون هيچ ) خالصه هرچه از تقلين
انديشه اي و نحله اي، همين و الغير، و اين مقتضاي شناخت اخالقي و قرآني مستقل است كه به گونه نيازي به 

 ». هاي ايماني در گروندگان وجود دارد سائقه فطرت و بر شالوده گروش
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فلسفي، درجه آزادي بيشتري در جهت هماهنگي با آيات به وي هاي  اين رهايي از نظام
 ديدگاه وي حداقلي ساخته است. در مـورد اخيـر، ناقـد   بخشيده و مصاديق التقاط را در 

رسـد در   مياند. به نظر  نكردهالل صورت گرفته مشخص در استدمحل اشكال خويش را 
و نيـز بـا پـذيرش     )30 ،نجم» ( ذلك مبلغهم من العلم«صورت فعلي و با نظر به عبارت 

سخن عالمه طباطبايي در الميزان در باب استعاري خواندن اين فراز، پذيرش نقش عـالم  
 در ساختن علم، سازوار است.  

مورد اسـتفاده بيـان نشـده و    هاي  كند كه مالك فلسفي بودن روش ميناقد اظهار  )ج
ديگـر اسـتفاده نشـده    هـاي   چرا از انبوه روش ؟اگر مالك، استفاده فيلسوفان از آنها بوده

پرسش مطرح در اينجا آن است كه آيا در كتاب، ادعاي انحصاري در  )151(ص  ؟است
ـ   هاي  مورد روش ين ادعـايي نيسـت پـس راه بـراي     مورد استفاده وجـود دارد؟ اگـر چن

هـاي بيـان    توان گفـت روش  ميفلسفي ديگر نيز بسته نشده است. هاي  استفاده از روش
انـد. چنانچـه در اثـر     شـده انتخاب و اسـتفاده   ،موضوع و محورهاي اثرتضاي قاشده، به 

گـروه   -تربيـت هاي پژوهش در فلسفه تعليم و  روشرويكردها و  –ديگري از نويسنده 
 اي در اين اثر از آنها نشده است.   استفادهاند كه گاه هيچ  شدهها معرفي  ديگري از روش

التـومي  ، حال آنكـه بنـا بـر گـزارش مؤلـف     «... در نقد چهارم، اظهار شده است  )د
الشيباني ... معتقد است مباني فلسفي برنامه درسي در تربيت اسالمي (كه همـان فلسـفه   

پـس از ايـن ادعـا، نتيجـه     ». برگرفته از متون دينـي اسـت...   فاًصرربيتي اسالمي است) ت
داند. رجوع به اصل ايـن گـزارش    ميگرفته شده كه التومي الشيباني، متون ديني را كافي 

دهد كه التومي از چهار نوع مبناي برنامه درسـي   مي)، نشان 26و  25 ص، 1389(باقري، 
مباني )4 ؛) مباني رواني3 ؛) مباني فلسفي2 ؛) مباني ديني1 :گويد كه عبارتند از مين خس

مراد از آن، فلسفه تربيتي اسـالمي اسـت   «اجتماعي. در توضيح مباني فلسفي آمده است: 
اين بيـان، چنـد نكتـه را روشـن     ». از متون ديني است برگرفتهكه هويتي مستقل دارد و 

همان متون دينـي   ًصرفامباني فلسفي در نگاه التومي الشيباني  سازد. نخست آنكه اگر مي
باشد، چه نيازي به برشمردن آنها در كنار مباني ديني است؟ چنانچـه حصـر موجـود در    

معنـا   بـي ، را بپذيريم، تفكيك ميان اين مبـاني  »صرفاً«يعني ، واژه اضافه شده توسط ناقد
گونه حصري وجـود نـدارد و    التومي الشيباني، هيچ بر اين، در عبارت افزونخواهد بود. 

 از سوي ناقد اضافه شده است.  حصر اين
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بندي فلسفه تعليم و تربيت به تحليلـي   تقسيمدر نقد هفتم از نقدهاي موردي، بر  ـ)ه
جا مؤلف موافقت خـود را  كدر متن اثر، هيچ كه و هنجارين، انتقاد شده است. در حالي 

بندي اعالم نكرده و تنها از آن به عنوان نقطه ورودي براي معرفـي الگـوي    تقسيمبا اين 
هـاي   الگوي فرانكنا در تحليل فلسفه«فرانكنا سود جسته است. اين مطلب در ذيل عنوان 

تعليم و تربيت را به دو نوع هاي  فرانكنا فلسفه«به اين شكل آمده است: » تعليم و تربيت
هنجارين تعلـيم  هاي  مورد نظر فرانكنا اين است كه فلسفه مسئله. كند... مياصلي تقسيم 

). مؤلف، خـود در  49و  48، ص 1389(باقري، » وان تحليل كردت مي و تربيت را چگونه
تـا  اسـت  نظري فلسفه تعليم و تربيت پرداخته و تـالش نمـوده    ةبحث از مباني، به گون

 محتوايي براي اين بخش فراهم آورد. 

 به محدوده، اهداف و مفروضات بحث توجه. 1.2

ضرورت ديگري كه در خوانش هر اثر پژوهشي بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد، توجـه بـه        
هر پژوهش در جايگاهي ويـژه از   اًقطعجغرافياي بحث و اهداف و مفروضات آن است. 

انگارد  گيرد و از اين رو، از يك سو، مطالبي را مفروض مي ميمعرفت بشري قرار  ةشبك
، بر اساس اين مفروضات، به دنبال تبيين و پاسخ به مجهـوالتي اسـت. بـه    سوديگرو از 

امـور   ةسخن ديگر، هيچ پژوهشي بر آن نيست تا به تمام مجهوالت پاسخ دهـد يـا همـ   
بلكـه بــا پـذيرش برخــي از مفروضـات، بــه دنبـال پاســخ      ردبــبال ؤزيرسـ مفـروض را  

 خويش است.  هاي  پرسش به
ابتناي هر پژوهش بر پيشينه و مباني نظري ويژه بـه معنـاي اتخـاذ ايـن مفروضـات      

مورد بررسـي    تواند در مقام نقد بيروني ميالبته نقد مفروضات يك پژوهش  نظري است
ايـن مفروضـات از پژوهشـگر،     ةو تحليل ناقدان قرار گيرد اما انتظار تبيين و اثبات همـ 

وان در شمار مواردي به شـمار آورد  ت مي زير راهاي  اي نخواهد بود. نمونه شايستهانتظار 
 ةحدود، مفروضات و اهـداف پـژوهش مغفـول واقـع شـده و اثـر در هندسـ        كه در آن

 بررسي شده است. تري فربه
سـانه  شنا پيشـينه مؤلف در بياني بسيط و در قالبي «آمده است: » 1الف «در نقد  )الف

سازواري يا ناسازواري فلسفه با معارف ديني و امتداد آن  ةدربارها  برخي ديدگاه ةبه ارائ
هـر   ةرسد مبناي اتخاذ نظر دربـار  ميدر تعليم و تربيت پرداخته است، حال آنكه به نظر 

منـابع  ان داد: تـو  مياساسي ذيل ال ؤسها، نوع پاسخي است كه به سه  يك از اين ديدگاه
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دين كدامند؟ قلمرو دين تا كجاست؟ نسبت بين معارف ديني و علوم به اصطالح بشري 
). در پاسخ بايـد گفـت   145(ص » تجربي) چيست؟ اًصرفهاي  دانش(از فلسفه گرفته تا 

و درسـت   انـد  ههايي از اين دست، پرسش پژوهشي اثر مذكور نبـود  و پرسش مسئلهاين 
شناسانه به اين بحـث   پيشينه، قصد مؤلف، دقيقاَ نگاهي اند هاشاره كردكه ناقد  گونه همان

هـاي آن بـوده اسـت. چنانكـه در اثـر       مؤلفـه در جهت تعيين جايگـاه خـويش و تبيـين    
هـا در   بحـث ) نيـز مالحظـه شـود، ايـن     1380پژوهشي پشـتوانه ايـن كتـاب (بـاقري،     

ــاني نظــر فصــل ــپيشــينه و مب ــاي پژوهشــي آن  پرســش ةي مطــرح شــده و از حيط ه
ها، بي پاسخ نيست و به برخـي از   اثر در مورد اين پرسشلف ؤماست. البته  بوده خارج

) پرداختـه اسـت، امـا پاسـخ     1382(باقري، » هويت علم ديني«آنها در آثار ديگري چون 
جستجو كرد. ميزان موفقيت هـر اثـر    ها را نبايد در يك اثر پژوهشي محدود پرسش ةهم

بـازپردازي دقيـق و منسـجم از پيشـينه و پاسـخ مكفـي و مـتقن بـه          ميـزان پژوهشي به 
 وابسته است. آنپژوهشي  هاي پرسش
اسـتنتاج   بـراي در كتـاب   عملـي  قياس، در باب استفاده از روش » 10-ج«در نقد  )ب
 يطبسـ  ةمواجه ينا« ... آمده است:  ينگونها مبانيف و از اهدا تربيتو  تعليم فلسفياصول 

و گـذرا   يسطح يمعضل، به حل ينا اصلي هاي يشهبدون توجه به ر يدبا معضل است و با
بحث مطرح در   ةمحدود نيز اينجارسد در  ميبه نظر ). 161(ص  ...»اكتفا نموده  مسئلهاز 

ـ  يـد، بحث معضل اسـت و با قرار نگرفته است.  يكتاب، مورد توجه كاف دار و  ريشـه  يبحث
مختلف و متنوع مطـرح شـده    هاي رود كه راه حل ميفلسفه به شمار  حيطةدر  آميز مناقشه
بـاز و   اي عرصهبحث، همچنان  ينند. اا يشخو يژههمچنان برخوردار از طرفداران و در آن

شـود   مي يانمناقشه ب هايطرف سوياز  اي تازهمورد بحث است كه هر از چندگاه، سخنان 
 پيرامـون پرسـش پژوهشـگر،   اساسـاً  در كتاب مورد نقـد،   دهد. مي ييرو هندسه بحث را تغ

 فـرض شـده    ،شـده  يرفتـه فرانكنـا پذ  يو الگـو  ياسق ينبلكه ا ،نبوده عملي قياس الگوي
ارائـه شـده    يگـر د هـاي ديـدگاه با  ايسهمقو نه در  دروني توجيهي توضيحاتو تنها است 
الگوهـا نبـوده اسـت؛    ديگـر  الگو در برابر  ينكتاب، اعتبار ا ينپژوهشگر در ا مسئلهاست. 

اشـته  گذبر اعتبـار آن صـحه    يش،خو يقو در بخش مفروضات تحق يگرچه به طور ضمن
پژوهش  هاي و روش رويكردهامؤلف از جمله در كتاب  يگررا در آثار د مسئله يناست. ا

هاي  ) در پي نوشت131و  130، ص 1389(باقري و همكاران،  تربيتو  تعليمدر فلسفه 
را در قالب نظـر آنسـكمب و    مسئلهفصل سوم در باب رويكرد و روش استنتاجي، اين 



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       192

 

، )1974پاسخ به آن را از منظر فـون ريگـت مطـرح نمـوده اسـت. از نظـر آنسـكمب (       
هـاي   عملي و نظري وجود ندارد و هر دو بايد حاوي گزاره گونه تفاوتي ميان قياس هيچ

توصيفي باشند تا بر اساس ضرورت منطقي بر حسب اعتبار صدق از اعتبـار برخـوردار   
توانند در اعتبار منطقي اسـتنتاج نقـش داشـته     باشند. از نظر وي، قصدهاي بيان شده نمي

تبـار برخـوردار باشـد و اعتبـار در     ، چون الزم است اسـتنباط از اع سخنديگر باشند. به 
حـاوي  هـاي   منطقي است و از حوزه اعتبار بيرون است، وجود گزاره اًصرفگروه روابط 

سـازند. فـون    مـي نياز، خواست و بايد، در قياس، اعتبار منطقي آن را بـا چـالش مواجـه    
عملـي در   هاي )، در پاسخ دو نكته را بيان نموده است: نخست آنكه قياس1989ريگت (

ند نه هر وسيله تصادفي و در ايـن صـورت،   ا بردارنده وسايل ضروري دستيابي به هدف
سـازد.   مـي را نيز ضـروري   يابد و آن ضرورت معطوف به هدف، به وسيله نيز تسري مي

زيـرا در ايـن   ؛ نمـود دوم آنكه به اعتقاد وي نبايد رابطه صدق را محدود به صدق قضايا 
) از اسـاس امكـان طـرح نخواهـد     doxastic logicنـام منطـق باورهـا (    صورت، امري به

را مـورد بحـث قـرار     مسـئله داشت. البته اين پرسش و پاسخ نيز تنها از يك منظـر ايـن   
 دهند و دامنه اين بحث همچنان باز خواهد بود.  مي

احث انتظار طرح مبسوط اين مب ،نخست ةدرجمطرح در اينجا آن است كه در  مسئله
گرايانـه بـه    كـل شود. در درجه دوم، نگاه  نميدر كتاب مذكور، انتظار به جايي محسوب 

 اي آن پيش روي خواننده قرار دهد.اي بر مالحظهوانست رد پاهاي قابل ت مي آثار مؤلف

 ها بندي طبقهها و  مرزبنديتوجه به معيارهاي پژوهشگر در . 1.3

هاي نقد دروني، توجه بـه معيارهـاي هـر اثـر و وفـاداري بـه آنهـا         بايستهز يكي ديگر ا
هـا، از اهميـت    بنـدي  دستهها و  بندي طبقهطول نقد است. اين امر به ويژه در مالحظه  در

اسـت   -نه وجـودي  –بندي امري بشري و معرفتي  دستهشود زيرا  ميبيشتري برخوردار 
) 1968گونه كـه بـاتلر (   نظر و معيار افراد، وابستگي كامل دارد. براي نمونه، همانكه به م

كند، دقـت در   ميفلسفي بيان هاي  اين مطلب را در نگاه به تاريخ فلسفه بر اساس مكتب
بندي فيلسوفان ممكن است از يك اثر به اثر ديگر متفاوت باشـد و بنـابراين،    دستهمعيار 

. از ايـن رو،  شـود بندي، بـا فيلسـوفان مختلفـي همنشـين      طبقهر دو فيلسوف واحدي د
هـا   بنـدي  دسـته بندي مؤلف، در فهـم جايگـاه هـر فـرد درون ايـن       دستهدر معيار  دقت
 كند.   ميايفا  اساسي نقشي
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 عدم مواجهه و تحليـل رويكردهـا در چـارچوب مناسـب خـود     «اظهار شده است 
). 145(ص » تا تحليل و نقد آنها نيز بدون معيار و مالكي مشـخص باشـد  شده باعث 

بنـدي ايـن    دسـته اين در حالي است كه مؤلف، خود پيش از طرح رويكردهـا، معيـار   
بنيادي با تعليم و تربيت اسالمي،  ةپرداختن به اين مواجه«كند:  ميرويكردها را مطرح 

رويكردهاي مختلفي به انجام برسد. در اينجا به دو رويكرد عمده كه  تواند باخود، مي
). در واقـع، معيـار   4 ص، 1389(بـاقري،  » تاكنون مطـرح شـده، اشـاره خـواهيم كـرد     

به سـخن   يا اسالمي تربيتبا  بنياديبندي رويكردهاي مذكور، چگونگي مواجهه  دسته
» فلسـفه تربيـت اسـالمي   «تركيـب   در اسالمي تربيتاتصال فلسفه به  چگونگي ديگر

بندي مباني  جمع ةاست. البته اين مالك، مورد تصريح چنداني قرار نگرفته اما با مطالع
بايـد ميـان عـدم تصـريح معيـار و       ،نظري در ضمن آن قابل مالحظه اسـت. بنـابراين  

جه عـدم  مي توان در اين مورد، نقد را متو نداشتن معيار تمايز قائل شد. با اين وصف
 دانست.  معيارتصريح معيار و نه نداشتن 

اظهار شده است كه چرا جوادي آملي و التومي الشيباني با وجود اختالف در ضرورت 
در پاسـخ بايـد   ). 147(ص  اند هيا امكان داد و ستد دين و عقل، در يك طبقه قرار داده شد

نـه   ،بندي حـاوي نظـر ايـن دو انديشـمند     دسته –گفت معيار مؤلف در تكوين طبقه دوم 
، بلكه لحاظ كردن امكان يا ضـرورت داد و سـتد عقـل و    -)تنهاييبه (امكان و نه ضروت 

). از اين منظـر  28، ص1389(باقري،  نقل بوده و اين معيار در خود اثر تصريح شده است
در  -ظـر ناقـد  با وجـود اخـتالف مـد ن    –اساس اين معيار، هر دو انديشمند مذكور و بر
 گيرند.   ميطبقه قرار  يك

انجام شده بندي رويكردها، با معيار،  دستهتحليل و  در مجموع بايد گفت ،بنابراين
تواند، برخـي ابهامـات را برطـرف كنـد؛ در عـين حـال بهتـر         ميو توجه به آن  است

توانـد يكـي از نقـدهاي    اين مـورد، مـي  شد.  مياين معيار با تصريح بيشتري بيان  بود
 شمار آيد.  به وارد

 لزوم تمايز ميان امر ممكن و موجود. 1.4

ظريف در هر اثر، مرز ميان امر ممكن و امر موجـود اسـت. بـه     هاي يكي ديگر از بزنگاه
ي رسد، در بررسي اثر مذكور، گاه اين مغالطه روي داده است. براي نمونه هنگـام  مينظر 

كه در كتاِب مورد نقد از نقـاط ضـعف يـك رويكـرد يـاد شـده، مقصـود، خطـرات و         
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براي  .بيني و احتراز است پيشقابل  اًمنطقهاي پيش روي رويكرد مذكور بوده كه  چالش
نمونه، هنگامي كه از التقاط و تركيب ناسازوار، در مقام نقطه ضعف رويكرد دوم سـخن  

شـود نـه از وقـوع صـد درصـد آن. در       ميل منطقي امري ممكن بحث رود، از احتما مي
محقـق در   اًلزومـ واقع، اين نقطه ضعف، چالشي پيش روي اين رويكرد است نه امـري  

ممكن بودن اين امر و نه موجود بودن آننـد، در ادامـه    ةكه نشان دهند برخي شواهدآن. 
نقـادي نسـبت بـه     »توان نمي«) معتقد است 28، ص 1389(باقري، آيند. اينكه مؤلف  مي

را از حيث التقاط به كنار نهاد و خود، مصداقي بالفعل از ايـن  لهين تأصدرالمهاي  انديشه
گويـد   مـي ) 29، ص 1389امر ممكن ارائه نداده است؛ اينكه در جاي ديگـري (بـاقري،   

هـاي   را غيرنقادانه به عنوان مبناي اسـتنتاج داللـت  لهين أتصدرالمرويكردهايي كه فلسفه 
كـه   انـد  همفروضاتي فلسفي را مبناي كار قـرار داد «زيرا  ؛ندا دهند، معيوب ميتربيتي قرار 
، نشان از ممكن بودن اين امـر و نـه   »خود، محتاج نقد و نظر فلسفي باشند ممكن است

 بالفعل دانستن آن است. 

 انه متنبررسي كل گراي. 1.5

 ةهمـ گرايانه به آن و در نظر گـرفتن   كلهاي بررسي هر اثر، نگاه  يكي ديگر از ضرورت
و در  هاي موضع فرد درباره يك موضوع است. نگاه پاره پـاره و گزينشـي بـه اثـر     مؤلفه

هايي غيراقعـي در بـاب    نظر گرفتن برخي نكات و مغفول نهادن برخي ديگر، به قضاوت
در دو  گرايـي، خـود   كـل كند. اين  ميشود و تصويري متفاوت با واقع ايجاد  مياثر منجر 

سطح قابل طرح است. در سطح نخست، كل يك اثـر پژوهشـي و نـه چنـد صـفحه يـا       
بنـدي   جمـع بخش، بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرد و موضع مؤلف، در مقام امـري  

رود و  مـي گرايي فراتر از تك اثر مؤلف  كل، اين شده از كل اثر ارائه شود. در سطح دوم
، يابـد. در نقـد مـذكور، مـوارد زيـر      مـي مؤلـف نيـز امتـداد    هـاي   ساير نوشـته  ةبه عرص

 كنند:   ميرا تهديد  -در سطح نخست –گرايي كل
توضـيح داده نشـده    اظهار شده است كه استفاده از فلسفه به عنوان سـاختار  )الف

 يچگـونگ  ةكتاب كه نشان دهنـد  محتوايبر افزون رسد  ميبه نظر )،  148ست (ص ا
 يحمطلـب را توضـ   يـن ا يزنقش فلسفه در آن است، مؤلف در مواضع مختلف ن يفايا

خاص فلسفه تعلـيم و تربيـت    ةدر عرص«داده است. از جمله مؤلف كتاب مي نويسد: 
راي تحليل يا تدوين فلسفه تعليم و تربيت پيشنهاد شـده،  توان از ساختارهايي كه ب مي
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» وري در تحقيق حاضر انجام شده است بهرهاي از اين  نمونهدر تنظيم آن استفاده كرد. 
در رويكـرد پـژوهش   «در بخشي ديگر آمده اسـت:   ين).  همچن29 ص، 1389(باقري، 

تربيت معاصر، ارتبـاطي حـداقلي بـه صـورت      حاضر، ارتباط فلسفه و فلسفه تعليم و
 سـوي ). از 30، ص1389(بـاقري،  » از روش هاي مطرح شـده در آنهاسـت   وري بهره
آمـده   يـز ن 29نداشته و همانگونه كه در صفحه  يجنبه انحصار نوع استفاده ينا ،ديگر

. »گيـرد  مـي صـورت   ) از فلسفهيي(نه محتوا روشي عمدتاًاستفاده  يكرد،رو يندر ا«...
 يـن در روش كـرد و از ا  منحصراستفاده از فلسفه در اثر مـذكور را  توان  نمي ،بنابراين
بـا   يـز ن -ب-8-براي نمونه نقـد ب  –مفروض  ينبر ا يمبتن يگرد ينقدها يرو، برخ

 چالش مواجه خواهد بود. 
سـازي   موجـه ، بـه منظـور   ، استفاده عمده از فلسفه به معنـاي سـاختاري  سوديگر از 
مطرح در فلسفه تربيت اسالمي به صورتي قابـل قبـول در فلسـفه اسـت. در     هاي  گزاره

مطرح شده در يك بافت از يك گزاره بيشتر شوند، نيازمنـد  هاي  واقع، هنگامي كه گزاره
هـا بـه يكـديگر هسـتيم. ايـن نحـوه اتصـال در         گـزاره ساختاري براي اتصال تـوجيهي  

پـذيرد   مـي مختلف صورت هاي  گرا و تحت روش انسجامكردهاي مختلف مبناگرا و روي
مناسبي براي بنا نهـادن سـاختار    مورد ترين نقطه امتياز روش كه آن ). مهم1385(كشفي، 

است كه دسـتيابي  اي  سازد، توجيه چگونگي ربط شواهد و ادعاها به يكديگر به گونه مي
مختلف فلسفي با موجه سـاختن ادعاهـا و   هاي  رو، روش ايناحراز گردد. از  به حقيقت

مند ادعاها و شواهد، ساختار توجيهي فلسفه تعليم و تربيـت را بـه صـورتي     ضابطهربط 
وصف،  ينبا اآمده است.  1سازند. تفصيل اين امر در نوشتار ديگري از نگارنده ميمتقن 
است كه استفاده از  پذيرشقابل  تر شده متعادل يبه صورت نقد نيگفت، ا يدبا يتدر نها
 بوده است.   يشترب بخشي وضوح يازمندن ،ساختار ةمنزلبه فلسفه 
، بر اساس مطالـب مطـرح در   كتابساختار «ناقد معتقد است كه به گفته مؤلف  )ب

كـه   سؤال كردهادعا،  ) و بر اساس اين148(ص » روش استنتاج عملي تنظيم شده است
اگر اين نكته بدان معنا باشد كه ساختار فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، بر اسـاس يكـي   «

شـود، تنظـيم شـده     مـي كار بـرده  ه از روش هايي كه براي تحليل و تنظيم محتواي آن ب
ــت،  ــئلهاس ــده مس ــود  پيچي ــي ش ــر م ــه در  149(ص » ت ــت آنچ ــد گف ــخ باي ). در پاس

                                                           
هاي تعليم و تربيت اسالمي: مبناگروي يا انسجام گروي؟ نوشته محمدرضا مدني فر و نرگس  . ساختار معرفتي فلسفه 1

  .1391ديه، مقاله ارائه شده در سومين همايش فلسفه تعليم و تربيت ايران، اصفهان، سجا
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بـر  ، تنظـيم مطالـب ايـن فصـل     «طور دقيق از اين قرار اسـت:  ه سوم آمده ب فصل مقدمه
اساس آنچه در فصل پيشين، ذيل روش استنتاج عملي مطرح گرديـد، صـورت پذيرفتـه    

)، به صـورت يـك قيـاس عملـي اسـت،      نه كتاب( كلي مطالباست. بنابراين، ساختار 
). 73، ص 1389(بـاقري،  » و يك نتيجه نگر واقع حاوي يك مقدمه هنجارين، يك مقدمه

) اشـاره شـده اسـت،    100، 99بـراي نمونـه ص   به دفعـات ( همانگونه كه در كتاب نيز 
كـه نقشـي    -اهداف واسطي –تحليل مفهوم تربيت و نيز تعيين غايت آن و مؤلفه هايش 

ومي صـورت گرفتـه   كنند، با استفاده از تحليـل مفهـ   مياساسي در ساختار استنتاجي ايفا 
را بـه خـود اختصـاص     -5و  4فصـل هـاي    –است. ايـن تحليـل، دو فصـل از كتـاب     

 .كردنمي توان ساختار كل كتاب را در روش استنتاجي خالصه  ،است. بنابراين داده
ـ  يكتفك ينرسد ا ميبه نظر «كه است   داشتهاظهار ب، ناقد -8در بخش  )ج روش  ينب

هـا  اعتبـار روش  عـين هـا (بـه صـورت كامـل)، در      يافتها، و بحث از كنارگذاشتن و محتو
). 150(ص » به همراه داشـته باشـد   يقابل توجه يخيشواهد تار ياو  يفلسف ةتواند ادل نمي

 ديگـري  هـاي  به اثر و وانهادن بخش بخشي نگاهخورد،  مياظهار نظر به چشم  ينآنچه در ا
ـ      يـك به صـورت   ياثر پژوهش ةاست. چنانچه هماز آن   ينكـل در نظـر گرفتـه شـود، چن

 يكـال راد تفكيكاز  يگاه سخن هيچدور از انتظار خواهد بود. در واقع، در طول اثر  اي يجهنت
 يفلسـف  هـاي ديـدگاه  هـاي  يافتـه ها نبوده اسـت و   يافتهمحتوا و روش و كنار نهادن كامل 

بـر لـزوم   ، نمونـه در مقدمـه اثـر    يبـرا  .انـد  هها مد نظر قرار گرفت موقف ياريدر بس ي،غرب
 هـايي  بحـث از  اي پـاره «شده كه  بيان اينگونهشده و  تأكيدغرب  يايبا دن يفرهنگ ةمواجه

و گـاه   ي، به طور ضـمن شدهمطرح  شناختي ارزشو  شناختي معرفت يكه تحت عنوان مبان
نكتـه   يـن ا يان،م اين در). مقدمه 9 ، ص1389(باقري، » ها ...است چالشناظر به  ح،يصر

بلكه  يست،مطرح شده ن نظرمخالفت با صرفاً قابل توجه است كه مواجهه با چالش، 
. گيرد مينخست ما قرار  يدگاهد يانجامد كه در ورا مي يدگاهيد آوري فراهمگاه به 

ـ  ايـن از  ديگريهمانگونه كه در اثر  ميان، اينر د هـاي   رويكردهـا و روش « - فمؤل
آوري تركيب براي بركنـار بـودن    فراهممطرح شده،  -»پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت

ــوابطي ويــژه اســت.       ــد رعايــت ض ــاط، نيازمن مؤلــف، خــود، در   همچنــيناز التق
كوشـد خـود را بـه متـون      ميمختار)،  يكرد(رو يكردرو ينا« :نويسد مي اينگونه 31 صفحه

نخسـت)، خـود را در    يكـرد (رو رويكـرد محدود كند، بـدون آنكـه همچـون آن     اسالمي
متون اسالمي، حدود اين  ،). بنابراين31، ص 1389(باقري، » يدآنها محبوس نما ةمحدود
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رفته در آن براي مواجهه بـا سـاير   كار ه كند و به عنوان فرازبان ب ميرويكرد را مشخص 
 شود.   ميرويكردهاي فلسفي و علمي مطرح 

ـ        افزون روش در ايـن اثـر،    ةبر اين، يكـي ديگـر از داليـل انتخـاب فلسـفه بـه منزل
يكي ديگر «توضيح داده است كه مالحظه آن در اين راستا ضروري است:  32صفحه  در

رد پژوهش حاضر، فلسـفه را همچـون سـاختار و    از عواملي كه موجب شده است رويك
روش براي بررسي متون اسالمي برگزيند، اين است كه تحقيـق حاضـر در پـي ترسـيم     
خطوط اصلي فلسفه تعليم و تربيتي براي جمهوري اسـالمي ايـران اسـت و جمهـوري     
ــت و       ــمي آن اس ــون رس ــالمي و مت ــن اس ــه دي ــد ب ــل، متعه ــران، در اص ــالمي اي اس

). بنابراين، انتخاب 32، ص 1389(باقري، » اسالميهاي  خاصي از فلسفه فلسفي نظام نه
داليـل و عوامـل ايـن     ةهمـ  ةروش، به اثر حاضر محدود شده و مالحظـ  ةفلسفه به منزل

 نماياند.   ميانتخاب نيز آن را معقول 

 اثر  بازخواني نقد. 2

نش متون، در موقف نقـد، بايـدهاي ديگـري نيـز     اساسي در خواهاي  بر ضرورت افزون
سازد و فاصـله آن را بـا    ميدار  خدشهشود كه عدم التزام به آنها، جريان نقد را  ميمطرح 

هــا  بايســتهكنــد. ايــن بخــش از نوشــتار حاضــر، بــه برخــي از ايــن  مــيواقعيــت زيــاد 
  يافته است. اختصاص

 د از انتقادهاي خود نقدمصون داشتن نق. 2.1
يكي از موارد الزم در نقد، بركنار بودن يـك نقـد از ايراداتـي اسـت كـه بـر متنـي وارد        

كم خود را از شمول نقـدهاي خـويش بـه دور     دستناقد بايد  ،سخنديگر سازد. به  مي
م تيـغ  زيرا در غير اين صورت، همچون جراحي خواهد بود كه دست خود را به د؛ دارد

 . در اين خصوص، نمونه هايي از نقد مذكور قابل ذكر است:سپارد ميجراحي اش 
كيد مفرط بر تعريف، همواره درخواست تعريف دقيق از امـور  أناقد به سبب ت )الف

اي كـه گويـا اگـر چنـين      گونهند، به ك ميآن  مانندمختلف مانند فلسفه، روش فلسفي و 
داده نشـود، راه بـه جـايي نخـواهيم بـرد. اگـر بـه واقـع، همـواره چنـين           هـايي   تعريف
دارد)، ناقد خود بايـد آن را  مل أتهايي الزم، ممكن و مفيد است (كه خود جاي   تعريف

شود. در نقد نگاشـته   نمياما چنين امري مالحظه  در مورد ادعاهاي خويش مراعات كند
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ها آمده است. براي نمونه بر اساس سه مـالك كـاربرد    رباره روششده، احكام مختلفي د
روش، سازوكارهاي مورد استفاده در روش و نيز موضوع مورد بررسي، بيـان شـده كـه    

اسـتعاليي نيـز    شبه).در مورد روش 157و  156قياس عملي، روشي فلسفي نيست (ص 
و اين گونـه نيسـت كـه     فلسفي بودن اين روش نيز محل ترديد خواهد بود«آمده است: 

بتـوان روشـي را از    "تحليل (شبه) اسـتعاليي "به  "قياس استثنايي اتصالي"با تغيير اسم 
) در اينجا نظر ايشان بر ايـن اسـت   162(ص » منطق جدا و به دانشي ديگر منتقل نمود.

ان توان آنها را به دانـش فلسـفي بـه عنـو      نمياند و  منطقمنطق، مخصوص هاي  كه روش
در  مـذكور هـاي   دانشي ديگر منتقل كرد. همه اين سخنان در نفـي فلسـفي بـودن روش   

شود كه تعريفي از فلسفه و روش فلسفي نيامده تا اعتبار احكـام صـادره    ميحالي انجام 
گذاشـت كـه اگـر     ،كه مطرح كـرده اسـت  الي ؤسمعلوم شود. اكنون بايد نقد را در برابر 

وان حكم كرد كه روشي متعلق ت مي روش فلسفي داده نشود، چگونه تعريفي از فلسفه و
 شناسي يا منطق؟   زبانبه فلسفه است يا 

اگر نقد مذكور بخواهد براي مصون ماندن از اين مشكل، تعريفـي از فلسـفه عرضـه    
كند، مي بايست به دنبال تعريفي باشد كه فيلسوفاني چـون كانـت و ويتگنشـتاين را در    

هد زيرا در فيلسوف بودن اينان ترديدي نيست امـا در صـحت تعريفـي كـه     خود جاي د
آنها را مستثني كند، به يقين، ترديد وجود خواهد داشت. نتيجـه موضـع اتخـاذ شـده در     
باب تحليل (شبه) استعاليي، آن است كه اين روش، روشي منطقي و نه فلسـفي اسـت.   

اسـتفاده   –گنشـتاين و هايـدگر   پيامد اين موضع، خارج ساختن كساني چون كانت، ويت
 از حيطه فلسفه خواهد بود.  -كنندگان اين روش

بحث عمده نقد در حوزه فلسفه تعليم و تربيت مطرح شده و به عبارتي، بحثـي   )ب
فلسفي است. حال با توجه به اين كه تالش نقد در اين حـوزه، بـراي نشـان دادن يكـي     

اس استثنايي، خود، بحثي منطقـي اسـت،   بودن تحليل (شبه) استعاليي و روش منطقي قي
بايد پرسيد كه چرا در بحثي كه قرار بود فلسفي باشد، بررسي منطقي وارد شـده اسـت؟   

هـاي منطقـي بـه فلسـفه،      روشجع به عـدم امكـان انتقـال     رااين امر، با پرسش نخست 
 همخوان نيست.
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 علمي -. پرهيز از اغتشاش هاي مفهومي2.2
نقد هر اثر، دقت و صراحت در مـوارد مـورد نقـد اسـت. ايـن      هاي  بايستهيكي ديگر از 

طلبد. در اين  ميهاي نظري مباحث طرح شده را  زمينهدقت و صراحت، احاطه مكفي بر 
رسد در برخـي   ميحالت است كه نفي و اثبات ناقد مستدل و عميق خواهد شد. به نظر 

علمـي مواجـه اسـت. بـراي نمونـه،      -هاي مفهـومي  غتشاشانقد مذكور با بعضي  ،موارد
 زير قابل توجه است.   موارد

هـاي   اظهار شده كه الگوي فرانكنا و شكل بازسـازي شـده آن، حـاوي گـزاره     )الف
و روشي است، در حالي كه اينها فلسـفي نيسـتند و جـايي در فلسـفه تعلـيم و       نگر واقع

رسـتي از الگـوي فرنكنـا را بـه نمـايش      ). ايـن سـخن درك د  159تربيت ندارنـد (ص  
و  نگـر  واقـع و روشي، از آن نظر كه  نگر هاي واقع گذارد. بايد توجه داشت كه گزاره نمي

شناسي،   روشي اند، مورد بحث اين الگو نيستند بلكه در علوم مربوط به خود، مانند روان
جريـان اسـتنتاج    كشف و يا طرح مي شوند. در اين الگو تنها سخن از جايگـاه آنهـا در  

آمد، موضوع مورد بحـث در الگـوي    5-1است. به سخن ديگر، همانگونه كه در بخش 
ها در كل ساختار معرفتي فلسفه تعليم و تربيت است:  گزارهنكنا، جايگاه توجيهي اين افر

چـه  كنند و خود، بـه   ميي اخذ ها مشروعيت خويش را از چه گزاره هاي گزارهاينكه اين 
 نگـر  هاي واقـع  بخشند. به طور مثال، نحوه ارتباط گزاره ميديگري مشروعيت هاي  گزاره

تربيت در جريان استنتاج، مورد بحث فيلسوف تعليم و تربيت است. آنچـه  هاي  با هدف
شناختي با مباحث اسالمي در كتاب گفته شده اسـت نيـز    روانهاي  در مورد التقاط يافته

روان شـناختي از بحـث كتـاب    هاي  ت. سخن محتوايي در مورد گزارهسخن نادقيقي اس
خارج بوده و اگر الزم باشد بايد آن را در جاي ديگر مشخص كـرد. بـراي رفـع التقـاط     

شـناختي بـا مبـاني انديشـه اسـالمي       روانهـاي   بايد در جاي خود پرسيد كه كدام نظريه
فـراهم  را شـناختي اسـالمي     رواناي هـ  سازواري دارند و يـا حتـي بـاالتر از آن، نظريـه    

د. آنچه بايد مد نظر قرار گيرد آن است كه اعتبار صوري قيـاس عملـي و اعتبـار    نآور مي
 اند كه هر يك در جاي خود بايد احراز شود.  مطرحمادي آن به عنوان دو امر مجزا 

نـين بـه نظـر    چ«البته مؤلف، در هنگام معرفي الگوي فرانكنا توضيح داده اسـت كـه   
 ؛الگوي كامل را پـر نمـود  هاي  رسد كه نمي توان بر اساس متون اسالمي، تمامي خانه مي

زيرا اسالم، چون يك دين، در پي آن نبوده است كه فلسفه تعليم و تربيت كاملي، چنـان  
بـه   ،كه امروزه مورد نظر است يا در آينده مورد نياز خواهد بود، به دست دهد... بنابراين
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رسد فلسفه تعليم و تربيت اسالمي، به طور غالب، به صـورت الگـوي (الـف ب     مينظر 
) در 2ج 2ب 2) و (الـف 1ج 2ب 2) و (الـف 2الـف  1ب1لگوهاي (الـف اج) فرانكنا يا 

). بـا ايـن بيـان،    60، ص 1389(باقري، » صورت بازسازي شده آن شكل خواهد گرفت
مطرح شـده در الگـوي فرانكنـا    هاي  ارهآيا همه گز«ين پرسش مطرح شده در نقد كه بد

 .  استداده شده پاسخ منفي به صورتي اجمالي » اند؟ فلسفي

 غيرفلسـفي معمـول در فلسـفه را    هـاي  روش، چنان كه در باال ذكر شد، ناقـد ) ب
. آنچـه در اينجـا بايـد مـد نظـر قـرار گيـرد آن اسـت كـه اگـر روش           اند هقلمداد كرد

نباشـد و روش   فلسـفي كـار بسـته،   ه ارسطو آن را در فلسفه اخالق بكه  عملي قياس
كار گرفته شده، فلسفي نباشـد و  ه زباني كه توسط فيلسوفان تحليلي ب –مي مفهو تحليل

ـ  شبهروش استعاليي كه توسط كساني چون كانت و روش  ه استعاليي كه توسط دريدا ب
هـاي   منطقـي از حـوزه روش  هـاي   و در گـامي جلـوتر، روش   كار رفته، فلسفي نباشـند 

شـود   مـي بيرون گذاشته شوند، آنگاه فلسفه به شير بي يال و دم و اشكمي تبديل  فلسفي
ايـن   أمنشـ رسد،  مينشده است. به نظر يت ؤركه در خطه فلسفه هرگز چنين موجودي 

هـايي   نمونـه ر زيـر بـه   هاسـت كـه د   روشنظـر، برخـي تفـاوت نظرهـا در فهـم       اظهار
 شود. مي اشاره آن از

هـايي كـه ميـان آنهـا       تداخلرغم  بهشناختي،  زبانتفاوت تحليل مفهومي فلسفي و  .1
اي  وجود دارد، بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر در تحليل مفهومي يـك فيلسـوف، اشـاره   

توان گفـت كـه تحليـل وي     نميشود،   مينند ريشه لغت شناختي ما زبانهاي  هم به بحث
 »آسـتين «شناسي تبديل شده است بلكه بايد كل تحليـل وي را در نظـر گرفـت.     زبانبه 

يـك نكتـه را بايـد    «شناختي مي گويد:  زبانبراي اشتباه نكردن تحليل مفهومي فلسفي و 
پـردازيم كـه    مـي آزمون اين ها مقابله شود. وقتي كه به  فهميبدقرار داد تا با كيد أتمورد 

كـار ببـريم، در   ه هايي بايد ب موقعيتچه چيز را چه زماني بگوييم، چه كلماتي را در چه 
، هر چه كه باشند) توجه كنيم بلكه همچنين »معاني«پي آن نيستيم كه تنها به كلمات (يا 

 ،كنـيم  مـي هايي كه كلمات را براي سخن گفتن درباره آنها استفاده  تواقعيخواهيم به  مي
كند، از تعبيـر ترسـيم    رايل نيز هنگامي كه تحليل فلسفي زبان را مطرح مي» نيز بپردازيم

-163ص، 1389بـاقري  از  گويـد (بـه نقـل    مـي مفاهيم سخن  »جغرافياي منطقي«نقشه 
رسي تربيت اسالمي براي رسيدن به مفهـوم بنيـادي   ). در كتاب مورد نقد ناقد نيز بر164

هـايي بـا    تداخلو اين كار هر چند است آن در انديشه اسالمي مورد بررسي قرار گرفته 
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شناسي دارد اما در نهايت، تحليلي فلسفي براي روشن كردن مفهوم بنيـادي تربيـت    زبان
نظر ايشان كه بايد همه مراحل تحليـل  رسد برخالف  ميرو، به نظر  ايناسالمي است. از 

زيرا تحليـل مـورد   ؛اسـت شد، نيازي به چنين كاري نبوده  مي بيانشناختي در كتاب  زبان
شناختي. به همـين دليـل اسـت كـه از هـيچ       زبانبحث، در كليت خود، فلسفي است نه 

مفهـوم بنيـادي تربيـت اسـالمي را     توان انتظار داشت كه با فنون خـود،   نميشناسي  زبان
هايي چون تربيت و تزكيه را شناسايي كند، اما بـه طـور    واژهواند ت مي روشن كند؛ او تنها

شـناس   زبـان مثال، راهي كه در كتاب با توجه به مفهوم ربوبيت طي شده، از حيطه كـار  
بـا امـوري چـون هسـتي     زيـرا  ؛ داردبيرون است و در قالب تحليل مفهوم فلسفي قـرار  

شناسي و تحليل زبـاني فلسـفي در كارهـاي     زبانيابد. تداخل  ميشناسي اسالمي ارتباط 
ديـده   اي، ماننـد رايـل، هايـدگر، گـادامر و دريـدا      قـاره بسياري از فيلسوفان تحليلـي و  

 نست.  شناسي دا زبانشود، بدون اين كه بتوان كار آنها را قابل تقليل به  مي

واند به واقعيتي طبيعي، زبـاني  ت مي شود كه تحليل استعاليي ميهمچنين، اگر گفته  .2
آن بپردازد، به اين معنا نيست كه خصلت فلسفي خود را از دست بدهد. به طور  مانندو 

نـاظر بـه يـك     »تنبيـه «) در مـورد  1970مثال، تحليل استعاليي معروف هرست و پيترز (
الزم منطقـيِ  هـاي   عي و تربيتي است اما آنان اين مفهوم را بر حسب شـرط مفهوم اجتما

الزم تجربـي،  هاي  دهند، نه برحسب شرط استعمال صحيح اين كلمه مورد توجه قرار مي
مانند داشتن سلسله اعصاب. اما سخن ناقد پس از مقايسـه تحليـل اسـتعاليي بـا قيـاس      

وص منطق اسـت و بـه دانـش فلسـفي     منطقي مخصهاي  استثنايي مبني بر اين كه روش
است. با اين كه فلسـفه قابـل كـاهش بـه منطـق       محل تأمل) 162شود (ص  نميمربوط 

  اند، ترديدي وجود ندارد. فيلسوفمنطقي، ابزار كار هاي  نيست اما در اين كه روش

كـه برخـي از    است كرده، به راه حلي اشاره »بايد«و  »است«رابطه  مسئلهناقد در  .3
مبني بر اين كه قضاياي توصيفي و اخبـاري را چنـان تعريـف     ،اند همنطقيان پيشنهاد كرد

(متفـاوت بـودن مفـاد     مسـئله حال آنكه كليد حل ايـن  «... كنيم كه حاوي هنجار باشند: 
)، -مطلــب درون پرانتــز از نگارنــده اســت -بايــدي از توصــيف در قيــاسهــاي  گــزاره

هنجاري به نوعي توصيف و اخبـار و خـارج   هاي  (يا حداقل احتواي) گزاره بازگرداندن
راه حـل،  بايد توجه داشـت كـه ايـن    ). اما 161(ص  »نمودن آنها از تجويز صرف است

اي  گـزاره ، اگـر قـرار اسـت    ديگـر سـخن  كند. به  ميبلكه مخفي كند  نميمشكل را حل 
شيم كه بعدي هنجارين داشته باشد، اين بدان معناست كه بدون ردپـايي  اخباري داشته با
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اين هنجارين رسيد؛ در غير اين صورت، بايد اي  توان به نتيجه نميهنجارين در مقدمات 
هنجـارين  اي  كه از دو گزاره اخباري محـض نيـز بتـوان نتيجـه     امكان وجود داشته باشد

انديشيده شده كـه ارسـطو در اسـتنتاج    اي  همان چارهگرفت. پس در پيشنهاد مذكور نيز 
 عملي آن را البته به صورتي عريان و آشكار مطرح كرده است.

 نقدهاي وارد. 3

. دو مـورد از نقـدهاي   گيرند در اين بخش، مواردي از نقدهاي وارد مورد بحث قرار مي
صـورت  ناقد به همان صورت صورت مطرح شده، وارد است و دو مورد ديگر نيـز بـه   

   اند. اصالحي قابل طرح

 عدم تفكيك ميان تربيت اسالمي و فلسفه تعليم و تربيت اسالمي. 3.1
وان لزوم تصريح تفكيك ميان تربيت اسالمي و فلسفه تعليم ت مي يكي از نقدهاي وارد را

هاي فلسفي  هاي بيان شده در فصل دوم، روش و تربيت اسالمي در كتاب دانست. روش
اسالمي است امـا ايـن مطلـب تصـريح نشـده و در مقدمـه ايـن فصـل         در زمينه تربيت 

هاي پژوهش در تربيت اسـالمي نـام نهـاده     ها، روش )، اين روش35، ص 1389 ،(باقري
 حرفي به ميان نيامده است.   شده و از فلسفه تربيت اسالمي

 كارگيري الگوي بازسازي شده فرانكناه لغزش در ب. 3.2
است كه لغزشـي در اسـتفاده از الگـوي بازسـازي شـده فرانكنـا        ناقد به درستي دريافته

هـاي   زيرا در شكل اين الگو اشاره شده كه از تركيب اهداف كلي بـا گـزاره   ؛وجود دارد
وان به اصول تعليم و تربيت راه يافت، در حالي كه در توضيح مـتن كتـاب   ت مي نگر واقع

ذكر شده است. در متن كتاب بايـد   نگر هاي واقع اين تركيب بين اهداف واسطي و گزاره
مطابق شكل الگو، به جاي اهداف واسطي، اهداف كلي گذاشته شود. با ايـن حـال، اگـر    

در نظـر گرفتـه شـود، مشـكلي      نگـر  هاي واقـع  اهداف واسطي نيز براي تركيب با گزاره
الگو فراهم كرد، يعني با افزودن يـك سـطح   نخواهد بود، تنها بايد جاي آن را در شكل 

هـاي   يگر به شكل مذكور، جـايي بـراي اسـتنتاج اصـول از اهـداف واسـطي و گـزاره       د
 باز كرد.  نگر واقع
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 عدم تصريح معيار دسته بندي رويكردها در فصل نخست. 3.3
تـوان بـر اثـر مـذكور      مـي بيان شد، نقدي كـه   6در صفحه  1-3گونه كه در بخش  همان

ندي رويكردهاي مختلف در باب فلسفه تربيت اسالمي ب دستهداشت، عدم تصريح معيار 
 شود. مياست. اين امر باعث بروز ابهام و نيز لغزش هايي در فهم متن مذكور 

 عدم توضيح منظور از كاربرد فلسفه به منزله ساختار. 3.4
بيان شد، با وجـود شـواهدي در اثـر     9و  8الف در صفحه  5-1همانگونه كه در بخش 

اندركار توضيح معناي كاربرد فلسفه به منزله ساختارند، اين معنا هنـوز   مذكور كه دست
 نيازمند توضيح بيشتر است.  

 بندي جمع. 4

بندي نقدهاي مقاله پيشين و مواضع اتخاذ شده در برابر آنها، تصويري  جمعاين بخش با 
قدها در ضمن مطالـب  گذارد. در اين ميان، برخي از ن ميكلي از اين گفتگو را به نمايش 

هايي براي آنها فراهم آمـده و برخـي ديگـر، بـدون پاسـخ       پاسخو  اند  شدهبررسي  كتاب
از اي  و در دسـته  هستند هاما از منظري، شبيه به مواردي از موارد پاسخ داده شد اند هماند

هـايي مـوجز مـورد     پاسـخ ل بـا  د، در جـدو راگيرند. اين مـو  ميمطالب اين نوشتار قرار 
 .  اند هقرار گرفت توجه
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: ضعف 1 -بخش نخست: الف 1

در بيان و پردازش رويكردها به 

 فلسفه تعليم و تربيت

 *       

: ضـعف  2 -ت: الفبخش نخس 2

در معيــار ارزيــابي و گــزينش    

 رويكردها

  *     * 

: ضـعف در  3-بخش نخست: ب 3

مرزبندي و تبيين دقيـق رويكـرد   

 نخست

 * *      
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: عــدم 4 -بخــش نخســت: ب 4

تحليــل دقيــق ديــدگاهها در   

 رويكرد دوم

 *       

ــت: ب  5 ــش نخس ــه 5 -بخ : نقط

دغدغـه  «قوت رويكرد نخسـت:  

 »تاصال«يا » اصالت

*        

: التقـاط در  6-بخش نخست: ب 6

انديشه، ضرورتي منطقي يا آفتي 

 اجتناب پذير

*   *     

: اســتفاده 7-بخــش نخســت: ب 7

 ساختاري از فلسفه

*    *    

ــف: – 8 -بخــش نخســت: ب 8 ال

 مالك تعيين روش در دانش

     * *  
ب: خطر  -8 -بخش نخست: ب 9

 التقاط در روش

*    * *   

ج: مـالك  -8-بخش نخست: ب 10

 تعيين فلسفي بودن يك روش

*     * *  

: روش هـاي  1-بخش دوم: الف 11

» فلسفه تعليم و تربيت اسـالمي «

 ؟»تربيت اسالمي«يا 

       * 

: عدم تبيين دقيق 2-بخش دوم: الف 12

تربيـت اسـالمي بـر     مسائلقلمرو و 

اساس رويكـرد مختـار و نسـبت آن    

 با تربيت اسالمي

ك: 
ر.

ص
32  

ب
كتا
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: تفاوت ميـان  3-بخش دوم: الف 13

عموميت روش و قابليـت تبـادل   

 ميان همگان

 و      
يم

علـ
ه ت

سـف
 فل

ـه
رص

ر ع
ت د

ميـ
مو

، ع
ت

ميـ
مو

ز ع
ر ا

ظو
 من

*
ت

 اس
مي

سال
ت ا

ربي
ت

 

       

14 
ــش دوم: ب ــودن  4-بخ ــفي ب : فلس

-روش تحليل و تفسير مفهومي (ب
ب: پرداخـت بـه   -4-الف:  و ب-4

 قلمرو فلسفه)تعريف و تعيين 

* *    * *  

15 
ــش دوم: ب ــه  5-بخ ــدم مواجه : ع

ــث   ــا مباح ــاختارمند ب ــولي و س اص
 تحليل مفهومي

* *       

: فلسـفي بـودن   6-بخش دوم: ج 16

 روش قياس عملي

* *     *  

17 
: تقسـيم فلسـفه هــاي   7-بخـش دوم: ج 

ــوع اصــلي و   ــه دو ن ــت ب ــيم و تربي تعل
 هنجارين و تحليلي: تقسيمي غيرجامع

*    *    

18 
: آيا تمـامي گـزاره   8-بخش دوم: ج

هاي مطرح شـده در الگـوي قيـاس    
 عملي فرانكنا و مؤلف، فلسفي اند؟

      *  

19 
: ابهام در شـيوه  9-بخش دوم: ج

اعتبارسنجي گزاره هاي هنجارين 
و واقــع نگــر مــورد اســتفاده در 

 فلسفه تعليم و تربيت

 *   *    
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ت يم و تربيلعت  فهلسفبر  دیمآرد"تاب ک قدن هب خیاسپ«بر  يیاه يهاشح

 »"رانيا یاسالم یورهر جمد
 علي لطيفي

سـؤاالت و انتقـاداتي نـاظر بـه اثـر       ةدربردارنـد اين بنده در شماره پيشين مجلّه،  ةنگاشت
ارزشمند دكتر باقري (درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت در جمهوري اسالمي ايران) بود 

دسـت نگاشـته شـد.     كه به هدف باز كردن باب تأمل و تدقيق در مباحث نظري از ايـن 
هايي كه بـراي برخـي    ضمن تشكّر خالصانه از سركار خانم دكتر سجاديه به خاطر پاسخ

نشـاط علمـيِ بيشـتر در ايـن حـوزه را       ةزمينو  اند كردهها ارائه  از اين ابهامات و پرسش
و  شـود  مـي هاي ايشان تقديم  فراهم آوردند، به اختصار، برخي مالحظات پيرامون پاسخ

هاي سركار دكتر سـجاديه   نخست اينجانب، پاسخ ةنگاشتاصل اثر،  ةدربارارزيابي نهايي 
ـ ايـن   ةفرهيختو اين مرقومه را به خوانندگان  گـذارم؛ خصوصـاً كـه     وزيـن وامـي   ةمجلّ

ي  ت كه گـويي در نگاشـته  ايس ي دكتر سجاديه به گونه هاي مقاله گذاري ساختار و عنوان
هاي مورد نياز براي خوانش نقديِ يك اثر، مغفول مانده اسـت!   نخست اينجانب، حداقّل

تربيت اسالمي، اميـدوارم ايـن گفتگـوي     ةمجلدر پايان، ضمن تشكّر از مسئوالن محترم 
دان آثـار انديشـمن    تـري دربـاره   ها و مباحثات علمـي غنـي   مكتوب، فتح بابي براي مداقّه

 ايرانيِ اين حوزه باشد.

ــش دوم: ج 20 ــئله 10-بخــ : مســ

ســتفاده از گــزاره هــاي حــاوي ا

 در قياس عملي» بايد«

     * *  

: فلسفي بـودن  11-بخش دوم: د 21

 روش شبه استعاليي

*     * *  

: كـاربرد روش  12-بخش دوم: د 22

 استنتاج عملي در كتاب
       * 
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چـه بـين دو   آن اسـت كـه آن  » الـف  -1-1«سخن دكتر سـجاديه در بنـد    ةخالص. 1
تربيت اسالمي مشترك است، تـالش جهـت حفـظ اعتبـار      ةفلسفرويكرد اول و دوم به 

) مختص اصالت (كه به تعبير ايشان، امري رواني يا شعاري است ةدغدغديدگاه است و 
گروه نخست است، چراكه در رويكرد دوم، چالش اصالت (به تعبيـر ايشـان) از اسـاس    

اي ديگر، روايـيِ   ايشان از زاويه ةنكت. اين شود ميمطرح نبوده و به عبارت ديگر، منحل 
دهد: منحل بودن چالش اصالت در رويكرد دوم،  نقد اينجانب بر دكتر باقري را نشان مي

ي براي طرح اين چالش در اين رويكرد نبوده و در واقـع،   ا معناست كه اصالً زمينه بدين
شبه چالش يا شبه مسئله است. حال با اين حساب، آيـا    بر اساس مباني آنها، اين چالش،

آيـد؟ فرامـوش    داشتن رويكرد نخست، مزيتي بـراي آن بـه شـمار مـي    » اصالت ةدغدغ«
تـرين مزيـت ايـن رويكـرد بـر       را به عنوان مهـم » اصالت ةدغدغ«نكنيم كه دكتر باقري، 

 .استرويكرد دوم بيان كرده 
مسـلمان و حكـم بـه     يلسوفانب)، تاختن بر ف -1-1(در بند  سجاديهبه گفته دكتر . 2
اسـت.  شـده  ) انجـام  يشـان (در قول نقل شده از ا يمطهر يدبودن آنان، توسط شه يالتقاط

، اسـت  نرفتـه  ميانبه » التقاط«از  سخني مطهري، شهيدكه در جمالت منقول از ر آنعالوه ب
نـه راجـع بـه التقـاط و      يشـان، كه جمالت ا سازد يآشكار م يشانمراجعه به اصل سخنان ا

دربـارة  منحصراً  يشانبلكه بحث ا ي،اسالم  مباحث فلسفه تماميِدربارة بوده و نه  يختگيآم
 اسـماي بحـث از ذات و صـفات و   در  يمختلف و متون اسـالم متكلمان السفه و ف سبك

(مقدمه كتـاب)).   17و  16ص، 5، ج1385 ،: طباطبايي و مطهري(نك بوده است خداوند
كــه ايــن نكتــه در بخــش ديگــري از كتــاب، مــورد توجــه دكتــر بــاقري نيــز جالــب آن

 ).  18و17: ص (نك است بوده
ويژگـي  «برداشـت   ةدربـار التقاطي بودن يـا نبـودن ديـدگاه مؤلـف      ةدربار . بحث3
نجم، نيازمند بحث فنّيِ تفسيري در مجالي مناسـب   ةسور 30 ةآياز » اي داشتن علم سازه

اينجانـب در   ةاشـار رسد، بايد پذيرفت كه سـخنان مؤلـف گرانقـدر،     است و به نظر مي
نخست و جمالت دكتر سجاديه، هر سه در حد بيان مدعاست. همچنين، آشكار  ةنگاشت

استعاري بودن اين فراز، داللتي بـر سـاختني بـودن     ةدرباراست كه بيان عالمه طباطبايي 
 ، ندارد.گونه كه توسط دكتر باقري تصوير شدهآنعلم و نقش عالم در آن، 

از بخش نخسـت، آن اسـت كـه ديـدگاه      4 ةمالحظنيِ نقد اينجانب در كانو ةنقط. 4
كـه توسـط دكتـر بـاقري در يـك رويكـرد       -اهللا جوادي آملـي و التـومي الشـيباني     آيت
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و قرار دادن آنها در يك رويكرد، مبتنـي   رددابا يكديگر تفاوت بنيادين  -بندي شده طبقه
هاست. مؤيد اين سـخن، مراجعـه بـه اصـل      يا سوء فهم اين ديدگاه فراوان و ةمسامحبر 

اهللا  آيـت ) و آثار متعدد 384-381و  32، 27-23صفحات  ويژه به) (1985كتاب التومي (
است. ايـن نقـد (عـدم     -ام پيشين به آنها اشاره كرده ةنگاشتويژه آنها كه در  به -جوادي 

گاه آيت اهللا جوادي) پيش از اين نيز توسط ديگران، به كتاب تصوير دقيق و صحيح ديد
، و 401ص ،1386: بـاقري و ديگـران   مؤلف وارد شـده اسـت (نـك   » هويت علم ديني«

 ةواژافـزودن   ةدربـار ). بر ايـن اسـاس، بحـث    174و  142، 141، 129ص ،1391باقري 
ثمـر   دكتر سجاديه)، بحثي فرعي و بي ةمقالد از -1-1ند ديدگاه التومي (ب ةدربار» صرفاً«

كـافي   ةانـداز ي درسي، به  مبناي فلسفيِ برنامه ةدرباراست، خصوصاً كه عبارات التومي 
(طرح » تفكيك ميان اين مباني«) و اشكال 384-381ص ،1985: التومي دقيق نبوده (نك

 نيز به التومي وارد است.  » صرفاً« ةواژحتّي در صورت نبودن شده توسط دكتر سجاديه) 
انـد كـه معيـار مؤلـف در تكـوين ايـن        فرمـوده  3-1دكتر سجاديه همچنين در بنـد  

بلكه لحاظ كردن امكان يا ضـرورت داد   -به تنهايي -نه امكان و نه ضرورت «رويكرد، 
دهـد كـه اوالً،    ) نشان مـي 28ص بوده است. لكن مراجعه به كتاب (» و ستد عقل و نقل

» هـاي بيگانگـان   بـا انديشـه  ضرورت داد و سـتد   وامكان «دكتر باقري از تركيب عطفيِ 
تـرين   ، و اتفاقـاً مهـم  »عقل و نقلضرورت داد و ستد  ياامكان «سخن گفته و نه تركيب 

گويـد و يكـي از    تفاوت اين دو انديشمند، همين است كه يكي از ضرورت سـخن مـي  
 بيگانـه دانـد و يكـي آن را    نظـام معرفـت اسـالمي مـي     درونو يكي، عقل را در  امكان؛

كه چرا بـا وجـود    استانتقاد اينجانب بر مؤلف گرانقدر نيز ناظر به همين نكته  .داند مي
ه دكتر سـجاديه بـا   كاند؛ حال آن اين تفاوت جدي، اين دو در يك رويكرد قرار داده شده

، »بيگانگـان «به جـاي  » عقل و نقل«و جايگزيني » يا«ن دكتر باقري به در مت» واو«تبديل 
اند. ثانياً، دكتر باقري اين امكان و ضرورت داد و سـتد را نـه بـه     معناي متن را تغيير داده

 داند. قوت اين رويكرد مي ةنقطعنوان معيار، بلكه به عنوان 
ارمين نقد از نقدهاي وارد) ادعـا  الف و همچنين، چه -5-1. دكتر سجاديه (در بند 5
كه در كتاب، شواهدي براي توضيح كاربرد فلسفه به معناي ساختار وجود دارد.  اند كرده

سـاختاري   ةاستفاد«پيشين اين بود كه:  ةنوشتاصلي اينجانب در  پرسشكه با توجه به اين
الف از -5-1نندگان فرهيخته تقاضامندم بار ديگر بند ، از خوا»از فلسفه به چه معناست؟

) را 32تـا   29ويـژه صـفحات    و همچنين، عبارات دكتر باقري در كتاب (بـه  ايشان ةمقال



 1392 بهار و تابستان/  16/ ش 8تربيت اسالمي / س       210

 

تـرين اشـارتي بـه پاسـخ      بخوانند و خود قضاوت كنند كـه آيـا ايـن عبـارات، كوچـك     
 پرسش دارند يا خير. اين

كه ساختار كتاب، بر اساس روش اسـتنتاج عملـي   اين ةدرباررسد بحث  . به نظر مي6
بـر اسـاس    تنهااست يا خير، نيازمند دقّت نظر بيشتر است؛ اما به هر حال، اگر بخواهيم 

انـد كـه ايـن     شواهدي بر ايـن نكتـه    شواهد موجود در كتاب سخن بگوييم، عبارات زير
 نمايد:   ايفا مي روش، نقشي همانند نقش ساختار را براي كتاب

توان از ساختارهايي كه براي تحليل يا تـدوين فلسـفه    مي«الف) اين تعبير مؤلف كه 
وري در  اي از ايـن بهـره   تعليم و تربيت پيشنهاد شده، در تنظيم آن اسـتفاده كـرد. نمونـه   

كه عنـوان اصـل   ). با عنايت به اين29ص ،1387 ،(باقري» تحقيق حاضر انجام شده است
 ةدربـار اسـت، تعبيـر مؤلـف    » مـدلي بـراي تحليـل يـك فلسـفه تربيـت      «فرانكنا،  ةمقال

تواند به معناي استفاده از اين الگـو   مي» ساختارهايي براي تحليل فلسفه تعليم و تربيت«
 به عنوان ساختار باشد.

: انـد (نـك   بر اساس روش تحليل مفهومي انجام پذيرفتـه  5و  4هاي  كه فصلب) اين
هـاي آن دو، در   ب مقاله دكتر سجاديه)، منافاتي با اين نكتـه نـدارد كـه يافتـه    -5-1بند 

روش تحليـل مفهـومي بـه     زيراچارچوب روش استنتاج عملي مورد استفاده واقع شود؛ 
شـوند و   بـرده مـي   پردازد كه در قياس عملي به كار هايي مي تأمين ماده و محتواي گزاره

ار صورت استدالل است. در واقع، اين دو فصل نيز خـارج از  د روش قياس عملي، عهده
بـه ايـن    5چارچوب قياس عملي نخواهند بود. مؤلـف خـود در ابتـدا و انتهـاي فصـل      

 اشاره نموده است. نكته
هاي مختلف ديگر فصول كتاب، ساختار اين فصول را  ج) دكتر باقري خود در بخش

تــوان بــه  ده اســت كــه از آن جملــه مــينيــز در چــارچوب الگــوي فرانكنــا توضــيح دا
)، 171(ص  7)، فصـــل 150و  149ص ( 6)، فصـــل 143و  142، 129ص ( 5 فصـــل

 .كرد) اشاره 257و  246، 245ص ( 9) و فصل 233و  232 ص( 8 فصل
اي از بنـده، اصـل نقـد     ج، با تمسـك بـه جملـه    -5-1. دكتر سجاديه در ذيل بند 7

انـد.   ) را دگرگون كـرده 150و  149ص ب از بخش نخست، -8ي  مالحظهاينجانب (در 
فلسـفي   ةيافتـ اصل نقد بنده اين بوده كه به باور دكتر بـاقري، چـه فرقـي بـين روش و     

وجود دارد كه در فلسفه تربيت اسالمي، استفاده از روش فلسفي (بـدون طـرح احتمـال    
ي، همراه با خطـر التقـاط اسـت؟ چـرا مطلـق      ي فلسف التقاط) رواست و استفاده از يافته
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ــد و چــرا    روش ــات بيشــتري برخوردارن ــاقري) از عينيــت و ثب ــر ب ــر دكت ــه تعبي هــا (ب
ولـي چنـين    هاي فلسفي را حـذف كـرد   ها به محتواي نظام هاي روش وابستگي توان مي

سـطر، بـه    بيسـت ر بـيش از  شود؟ اين مطلب د نمي بيانهاي فلسفي  يافته ةدربار سخني
پرانتـزي، معنـاي مـتن     ةواژوضوح بيان شده و مناسب نيسـت كـه بـا اسـتناد بـه چنـد       

 تغيير داده شود. گونهاين
ه تعريفي از فلسـفه  كبدون اين  اند كه بنده، الف فرموده -1-2. دكتر سجاديه در بند 8

هـا، حكـم صـادر     برخي روش -دنو غير فلسفي بو -ارائه دهم، نسبت به منطقي بودن 
هايي همچـون قيـاس عملـي و تحليـل (شـبه)       ام. سخن بنده، منطقي دانستن روش كرده

و نه لزوماً  -رفته، ارائه تعريفي از منطق  چه از من انتظار ميآن  ،بنابراينو  استاستعاليي 
ام.  خـويش، انجـام داده   ةنوشـت از  157 ةصـفح كاري كه آن را در پاورقي   است؛ -فلسفه

) 2-ب-2-2ب و  -2-2الـف،   -1-2همچنين ايشـان در مـواردي (همچـون بنـدهاي     
و بـه دانـش    اسـت مخصـوص منطـق    ،هاي منطقـي  ام روش اند كه بنده گفته مدعي شده

هـاي   چه اينجانب در بخشام. آن گاه چنين چيزي نگفتهشود. بنده هيچ فلسفه مربوط نمي
) بـدان تصـريح   162و  161، 158(پـاورقي)،   157ص : خويش (نـك  ةنوشتز متعددي ا

هايي منطقي هستند كـه در ديگـر انـواع علـوم      ها، روش ام، اين است كه اين روش كرده
جمله فلسفه) نيز كاربرد دارند و صرف كاربرد آنها در فلسفه يا توسط يك فيلسوف  از(

بايـد بتـوان آنهـا را      در اين صـورت،  زيراشود ( ها نميخاص، دليلي بر فلسفي ناميدن آن
بـا  «تعبيـر اينجانـب كـه      شناختي، فيزيكي، فقهي و ... نيز ناميد). ايـن  هايي زيست روش

تـوان   ، نمـي »تحليل (شبه) استعاليي«به » قياس استثنايي اتصالي«صرف تغيير اسم روش 
نيـز در همـين بافـت بـوده و     » ل نمود.منتقآن را از منطق جدا نموده و به دانش ديگري 

دقيقاً به همين معناست كه صرف كاربرد يك روش منطقـي در دانشـي ديگـر، مسـتلزم     
 تغيير و قلب هويت آن نيست.   

الف آن است كه الگوي فرانكنـا،   -2-2سخن دكتر سجاديه در بند  ةخالص. ظاهراً 9
و نسبت به فلسفي بودن يا نبـودن محتـواي    استصرفاً الگويي مربوط به صورت قياس 

ها مورد توجه اينجانب نيز بـوده اسـت    ي قياس و اعتبار آنها سخني ندارد. اين نكته ماده
از بخش دوم مقاله)، لكن سؤال اصلي من از دكتر بـاقري   9-و ج 6-: مالحظات ج(نك
شـود؟   اسـتفاده مـي   غير فلسفيهاي  گزارهتربيت اسالمي، از  ةفلسفكه چرا در  استاين 
ديگري از اين انتقاد است كـه در   ةزاوي). به بيان ديگر، اين نقد اينجانب، 159: ص (نك
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تربيت اسالمي از تربيت اسالمي به خوبي تبيين نشـده اسـت؛    ةفلسفاين اثر، وجه تمايز 
 نقدي كه به باور دكتر سجاديه نيز وارد است.  

ام، احتـواي   بايد و هسـت ذكـر كـرده    ةرابط ةمسئلراه حل  ةدربارنجانب چه اي. آن10
). دكتـر سـجاديه در بنـد    161هاي هنجاري بر معناي توصيف و اخبار است (ص  گزاره

(يعنـي   بيـان كـرده  ، به رغم نقل عين جمالت بنده، معنـاي معكـوس آن را   3-ب-2-2
اخباري بر بعد هنجارين) و لذا، كل بحث ايشان در اين بند، ارتبـاطي   هاي احتواي گزاره

 به سخنان اينجانب ندارد.  
هم بـا چنـين     انتقادي، آن  ةرسد به جدول كشيدنِ ارزيابي از يك مقال . به نظر مي11
و منجر بـه ارزيـابي نادرسـت     استچنيني  هاي كيفيِ اين هايي، دور از شأنِ نقّادي  عنوان

شـود كـه در هـيچ     نكاتي در جدول يافت مي؛ خصوصاً كه در مواردي، شود ميخواننده 
) و يـا حتّـي در مـواردي بـر     13و  12هاي  ها اشاره نشده (همانند رديف جاي متن بدان

) كـه در  2(رديـف  » عدم تصريح بـه معيـار  «خالف مطالب مطرح در متن است (همانند 
 آورده شده و در جدول، ناوارد!).  متن، جزء نقدهاي وارد به شمار
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 ...پاسخي به نقد كتاب«هايي بر  حاشيهمربوط به  بعمنا
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