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 با نام خدا

 برد؟  به " سالمت" ره  یم توان : با کدام رویکرد تربیت دیانت در عرصه 

 محمود مهرمحمدی  

 استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

 مطلع و استشهادات  

 ")قرآن کریم( "ادع ایل سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باالتی یه احسن

 1(46") سوره عنکبوت، آیه بالتی یه احسن"و ال تجادلوا اهل الکتاب اال 

ی الرشد من الغی   الدین قد تبی 
 (256")سوره بقره،آیه "ال اکراه فی

ی سنه  ")پيامير اسالم ص( "تفكر ساعه خي  من عباده سبعی 

،حدیث 353، ص 1"     امام عیل )ع(، غررالحکم،جلد "دین جز با عقل سامان نیم یابد

1341 

 "، امام عیل)ع(بالعقل "ال یستعان عیل الدهر اال 

 مقدمه

( یک ایدئولوژی را جای داده است که برای آن عنوان  1994در میان شش ایدئولوژی یا دیدگاه برنامه دریس مدرسه ای، آیزنر)

 های این ایدئولوژی برنامه دریس برداشتی که به خواننده  
ی

ی    ح ویژگ ارتودوکیس یا جزمیت مذهتر برگزیده شده است. در تشر

( مبتتی بر دین، با ذات یا حقیقت تربیت در تضاد است  دست یم د  هد  آن است که ابدئولو.ژی یا نظریه برنامه دریس) تربیبتی

ی تیست. این نوشتار در تالش است تا نظریه ای از تربیت دین محور را به تصویر بکشد که نشان دهد تلقی   و از آن گریزی ني 

ی یم توان از تظریه برنامه دریس یا  تربیت دین محور داشت که البته در پیشینه تمدن غربر وجود تداشته و شاید به    بدییل ني 

 
ن  جدال احسن طبق تفسي  امام صادق)ع( این است که بدون برهان طرف مقابل را رد نکنیم یا حقی را از او منکر نشویم که مبادا علیه ما از آ   1

(   -114او هستیم. او حقی را انکار کرده است و ما حق دیگری را.) ص استفاده کند. در این حالت ما مثل  ، علم سکوالر و علم دیتی  گلشتی
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د. این بیان بدان معنا نیست که تربیت یا برنامه   ی نتوانسته جای بگي  ی در مخیله یک متفکر برجسته غربر ني  ی علت ني  همی 

اشته یا دارد. بلکه رصفا از یک بدیل نظری  دریس دین محور در جوامع غي  غربر مالزمتی با  نظریه  مطرح شده در این مقاله د

 در برابر روایت آیزنری از چیستی دین محوری در برنامه دریس حمایت یم کند. 

ی مساله و آرمان  .  ها تبیی 

تربیت، دست کم از منظر اسالیم، را "رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق  

،  شکوفا شود"    الزم در میان تعاریف گوناگون برخوردار است. تاکید این تعریف   1378دانسته اند )دلشاد تهرابی
ی

( که از پختگ

  " ، شاکله ای و "هویتی از تربیت نه بر یک رخداد با مابه ازای ظاهری رصف، بلکه در درجه اول یک رخداد با مابه ازای دروبی

" را هدف قرار داده است)صادقزاده و همكاران،  است. به دیگر سخن تربیت"تكوين و تعایلي پيو  بر
ی  1389سته هويت ميی (.چنی 

تربیت محسوب یم شوند. اصویل چون    که ذابی این فرایند بوده یا جوهر تعلیم و رخدادی متگ به تعریف و اصویل است  

ن  . 2و عاملیت و در کنش ها و رفتارها آگایه ،عقالنیت آزادی، با  یم توان   3گایهي “تربيت شناسانه”با اتکاء به این اصول يا 

"جزمیت گرابي تربیتی مبتتی بر قطعیت  رویکرد های مختلف در تربیت دین محور را به نقد نشست. این رویکرد ها را یم توان  

" و "عقالنیت  ی به نام نص و انکار قرائت دین شناختی ی   و انکار چي 
" ، "نسبیت گرابي تربیتی مبتتی بر نقی گرابي دین شناختی

" دانست. بر  ت گرابي دین شناختی
ی    گرابي تربیتی مبتتی بر کير ی معتير آن جهت گي  مبناي نگاه تربيت شناسانه جهت گي 

بیان ) مانندگرایش    های جوهری ميی
ی

 ها یا ویژگ
ی

دانسته یم شود که با اصول مسلم تربیت سازگاری داشته و با نقض شایستگ

ی انتفاع ساقط و به رخداد "شبه  آگاهانه، پذیرش آزادانه، تفکر و اندیشه و  رزی، قدرت فهم و نقد( ، جریان تربیت را از حي 

وط به نگاه   " بدل نسازد. به ديگر سخن ورود دين ، مانند ورود هر مقوله ديگر به عرصه تربيت، مشر " یا "ضد تربیتی تربیتی

ام به لوازم آن است. در غي  اينصورت، صورت مساله عو  ی ی حريم تربيت و اليی ض شده يا مساله پاك یمي شود و گفتگو و  داشیی

 4چستجو ،الجرم، متوقف.  

از منظر آثار و پیامد های فردی و اجتمایع هم یم توان در نقد و ارزیابر رویکرد های قابل طرح در تربیت دین محور کوشید.آیا  

ادف با ارصار بر انتقال یک فهم   و قرائت خاص از متون و آموزه های محوریت دین ، ایمان و خداباوری در تربیت را باید ميی

دیتی به دانش آموزان و انکار هر فهم و قرائت دیگری دانست ؟ اینکه دانش آموزان به یک قرائت واحد از روایت دین درباره  

ط دین محوری تربیت است؟ آیا گفتمان دیتی تربیت،  ، علم و اخالق دست یابند شر انسان، جامعه، فرهنگ ، تاری    خ، هيی

،  ک صدابی و القابی است؟  گفگفتمان ت البته گفتمابی است که با واقع بیتی و به دور از  تعصب باید  تمان تک صدابی و القابی

 
زمينه ساز   به تعریف و اصول تربیت در چارچوب فلسفه تربیت در جمهوری اسالیم ایران، سند میل آموزش و پرورش، مراجعه شود.   2

ي 
ی

ي به مراتب هاي الزم فردي وجمغي در راستاي   کسب شايستگ بيان براي دستيابر
ي    تكوين و تعایلي پيوسته هويت ميی

ی
قابل قبول از آمادگ

 جهت تحقق حيات طّيبه . 

 

ی که ترجمه واژه نوساخته   3  توسط نگارنده است.   educationalogicalتعبي 

ی خایل از لطف نیست که در پس این بحث پبش فرضی نهفته که یم توان به اجما   4 ل آن را اینگونه بیان نمود: معرفت  ذکر این نکته ني 

ی( معرفت شنایس ویژه ای است و قابل کتی برداری و اقتباس از معرفت شتایس حوزه های دانیسر که   شنایس تربیت ) آموزش و یادگي 

ی آن کوشش های نظری ویژه ای الزم است ) مهرمحمدی،   مقاله در  بتاست پا به عرصه تربیت )برنامه دریس( بگذارند نبست وبرای تبیی 

 دست انتشار( 
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ی اکير جوامع دیتی و البته به دالئل قابل فهم بوده با نسبت به آن گرایش آشکار نشان داده شده است   .پذیرفت نصب العی 

ی در جوامع  لیکن آیا تجربه حضور دین در عرصه های عمویم  رویکردی در تاری    خ جوامع غربر و همچنی 
ی )اجتمایع( با چنی 

اسالیم که همراه با القاء، تفتیش ، تهدید و تحمیل بوده و هست، ره به مقصود برده و توانسته است سالمت اعتقادی و 

ی رویکردی نتایج نقیض و معکوس آتچه اراده حا  ی نماید؟ یا اینکه چنی  کمیت به آن تعلق گرفته را  معنوی نسل جدید را تامی 

به دین و احساس سودمندی حضور آن در عرصه های حیات فردی و   اقبال نسبت  با رواج آن  در بطن خود پرورانده و 

( به عرص مابعد قرون وسیط خود گویای    enlightenmentاطالق لفظ روشنگری)   اجتمایع رو به افول گذاشته است؟

ی این لفظ یعتی آن چه در این دوره اتفاق افتاد، که همان حضور تحمییل و غي  عقالبی    حقایقی در این زمینه است. بکارگي 

ی نگایه آیا حس نیاز به دین در صحنه .  با چنی  ی
ی تاریگ و سیایه دانسیی برخورداری از تکیه گاه دیتی برای    جامعه بود، را عی 

 در فرد و جامعه تقویت شده  
ی

 و توسعه یافتگ
ی

جایگاه دین و معنویت در زیست  و موجبات ارتقاءنیل به کمال، فرهیختگ

" بهانسابی یا اقبال   یم گردد؟ یا برعکس این رویکرد، یا به تعبي  نویسنده "جزمیت گرابی تربیتی مبتتی بر    فراهم   "تمدن دیتی

ی از ابهت و احتشام آن یم گردد؟ به دیگر  " ، موجب اعراض از دین و کاسیی ا "حب دین"  سخن آیقطعیت گرابی دین شناختی

یا گردن نهادن به "والیت دین" با دین محوری با رویکرد نخست )در به اصطالح تربیت دین محور( مالزمت دارد یا باید به  

ي و در نتيجه 
تصحیح تصویر دین نزد دانش آموزان )و جامعه( از طریق تعدیل انتظارات از دین نزد سياستگذاران نظام آموزیسر

ي به تجربه زیسته   ز اين بيان استاد مطهري  خوشایند از دین و کارکرد های معرفت دیتی نزد دانش آموزان دل بست؟ ادست يابر

ي و دغدغه و البته 
ی قسم نگرابی ی همی  ي نظام جمهوري اسالیمي ايران نقش برجسته ای  داشته اند ني 

ي انديشگابی
ی مبابی كه در تبيی 

ي استنباط یمي ش
ي به بازنگري در رويكرد تربيت ديتی

ي ضمتی
 ود . پاسخی

ايدئولوژی خود ايمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد ، ناچار بايد طرفدار آزادی انديشه و آزادی تفكر باشد و به   "هر مكتتر كه به 

د. اينگونه مكاتب عكس هر مكتتر كه ايمان و اعتمادی  ناچارند مردم را در يك   به خود ندارد جلو آزادی انديشه و آزادی تفكر را ميگي 

ی كنند اين همان وضغ است كه ما امروز در كشورهای كمونيستی  ه خاص فكری نگه دارند و از رشد افكارشانمحدود ميبينيم   جلوگي 

رسیم وجود دارد حتی راديوها طوری ساخته ميشود كه مردم    در اين كشورها ، بدليل وحشتی كه از آسيب پذير بودن ايدئولوژی 

ي در   شنوند و در نتيجه يك بعدی و قالتر ، آنچنان كه كشورهای ديگر را ب   نتوانند صدای 
ابی زمامداران ميخواهند ، بار بيايند ")سخيی

 ( 1357/ 11/ 2دانشكده الهيات،  

ی رویکردی نیم تواند قابل دفاع و دوام باشد   )اسالیم(به باور نگارنده ني  چنی  برای گفتمان   ، لذا باید در چارچوب اندیشه دیتی

، نه به معنای محدود آن که منحرصا تربیت درباره دین به    تربیت ) به معنای عام ین تربیتی له یک دکيی ی و فراگي  آن یا به ميی

( بدییل شناسابی کرد.  دشواری موضوع در این جاست که قرار است چارچوب اندیشه   5عنوان یک حوزه از دانستتی هاست

ی    با چنی 
م شمرده شود. و گرنه در رویاروبی ائیط "شی    ع ترین" و "سهل  ترین" پاسخ البته تمسک به  دیتی معتير و محيی شر

رویکرد تربیتی سکوالر یا حذف تمام و کمال دین از عرصه سیاستگذاری و عمل تربیت و ارجاع آن به عرصه خصوض، آن  

ی  چنانکه در غرب امروز اتفاق افتاده، است ) به تعبي  نويسنده همان رویکرد" نسبیت گرابی تربیتی مبتتی بر نقی  ی  و انکار چي 

البته دارای آثار سکوالریستی است ، محدود   ی که  "(.گزینه شی    ع الوصول بعدی ني  انکار قرائت دین شناختی به نام نص و 

ی دست دین از سایر عرصه ها و  ی در برنامه دریس  نظام آموزیسر و کوتاه ساخیی ی دین به یک حوزه مستقل یادگي  ساخیی

ی باشد، از منظر  . اما در  6قلمروهای تربیتی است  ، به ویژه رویکرد نخست، " صحیح ترین" ني   رویکردهابي
ی باب اینکه چنی 

 
ی نه در عرض آن ها. گرچه این انگاره از حضور دین در عرصه تربیت را نباید در تعارض با این که     5 هم    به اصطالح در طول سایر حوزه های یادگي 

ی در نظر گرفته شود نیست )مطالعات نظری سند میل آموزش و   پرورش(. زمان معارف دیتی در قالب یه ماده دریس مستقل ني 

له به طرز گرچه در این گزینه باز هم مسئله ،یعتی اتخاذ رویکرد اثربخش در تربیت در باره دین ، به قوت خود بافی است.. اما از شدت و اولویت مسا   6

 محسویس کاسته شده یا مساله کمرنگ خواهد شد. 
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تربیت ، روا و مقبول دانسته نشده و    در امر   7نسبیت گرابی حاکمیت دین باور نه تنها تردید وجود دارد، بلکه در این جوامع   

تربیت، نه حل مسله، شناخته یم شود. در این حالت تک  معرف نویعي ديگر از پاک کردن صورت مساله دین و نسبت آن با 

صدابی معمول در گفتمان دیتی ) که ممکن است به غلط ذابی دین پنداشته شود(، يا همان شكل نخست از پاك كردن صورت  

ي ساقط یمي سازد، به همهمه و در نتیجه عدم شناخت صداهای به هنجار و قابل اعتنا از  
صداهای  مساله كه تربيت را از هستی

ي و منع ورود دين به صحنه تربيت است. به هر روی در چارچوب  
قابل اعتنا تبديل یم شود كه به معناي نقی نابهنجار و غي 

ي ارصار ورزيد  
اندیشه دیتی اگر نتوان بر ایده و نظری ، فهم و درگ یا آموزه ای به عنوان اندیشه بالمنازع یا فصل الخطاب ديتی

ا تروی    ج آن را از طریق نظام آموزیسر در دستور کار قرار داد، دین شناسان بايد بتوانند انديشه های  و در نتیجه عمل وفق آن ی

باورهای دیتی را از انديشه هاي توجيه ناپذير    8سخت هسته" ( متگ بر"1976الکاتوش)توجيه پذير با مبنای دیتی با یه تعبي   

ی دين در تربيت را بدين شكل ی داده و موضوعيت داشیی آشكار ساخته و نشان بدهند. همانگونه كه مالحظه یمي شود در    تمي 

ي محوريت و موضوعیت خود را حفظ یمي كند.  
ي غي  جزم انديشانه، انديشه ديتی

 اين وضعيت به هر روي در فضابی

ی گفتمان جدید تربیت دین محور با دشواري همراه شده و نیازمند تامالت جدی است. به این دش ي تبیی   چارچوبر
ی واری  در چنی 

ی افزود که تربیت مبتتی بر ارزش ها و آموزه   ذابی باید دشواری عارضی تحوالت در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات را ني 

های دیتی و معنوی را با چالش های جدید و جدی عرصی مواجه کرده و پاسخگو بودن رویه های سنتی را به شدت زیر سوال  

که دور کردن افراد از محیط های    ( يا "گلخانه اي"،1382رنطینه ای") عایل،  (. تربیت "ق   1382برده است)مهرمحمدی،

نامطلوب را ممکن و مطلوب یم پنداشت، دیگر حتی به عنوان یک گزینه قابل طرح نیست و نسل جدید یا باید از "خط قرمز  

یکند ها" آگاهانه و به   ( ی   مدد حس مثبت و  شناخت عمیق نسبت به دین پرهي  ی ی ظرفیت ها به  )تقوای پرهي  ا با اتکاء به همی 

 .) ی ی آن ها رفته و از این کارزار، خودباوری و خودآگایه به غنیمت بیاورد)تقوای ستي   ستي 

ی باید به عنوان یک    در سده های آغازین ورود اسالم را ني 
ی رویکرد مطلوب، دوران طالبی تمدن اسالیم ایرابی وضعیت  در تعیی 

،تز انحطاط نایسر از زوال اندیشهداشت. برخی صاحینظران    ظر از دست رفته ویل بازیافتتی مد ن (  را در  1386) طباطبابی

  
ی

ی یم توان ویژگ با استفاده از آن ني   رسیده ایم مطرح ساخته اند که 
ی

ی وضعیت توسعه تایافتگ توضیح این که چرا به چنی 

فکری و علیم ایران اسالیم را فراهم  اسایس رویکردی در تربیت دین محور نسل جدید که موجبات بازیابر مجد و عظمت  

ی از مباحث خود در   ی در نتیجه گي   نمود. گلشتی ني 
سازد و، برعکس، دین محمیل برای تداوم وضع موجود نشود را شناسابی

( که اختصاص به شناسابی عوامل موثر در شکوفابی علم در تمدن اسالیم  1385فصیل از کتاب "علم دیتی و  علم سکوالر" )  

 گوید "وقتی که به علل گوناگون ،علوم عقیل اهمیت خود را از دست دادند وحتی در بعضی از نقاط مطرود حکام  دارد یم

این علوم در جهان اسالم روبه   واقع شدند، رشد علوم طبیعت در داراالسالم متوقف شد. اما درست در همان زمابی که 

فت ، دنیای غرب به آن ها توجه کرد و به توسع ه آن ها همت گماشت و با خود صنعت و فن را به همراه آورد  خامویسر مي 

و جهان اسالم را نیازمند خود ساخت". وی در ادامه یم افزاید"اکنون که در جهان اسالم یک نهضت بازگشت به اصالت های  

مورد مطالعه   اسالیم و تجدید اعتالی امت اسالیم به راه افتاده است الزم است علل ظهور و افول تمدن درخشان اسالیم

ائط تاسیس یک تمدن اسالیم درخشان دیگر که متناسب   د تا موانع رشد علم در داراالسالم برطرف شود و شر عمیق قرار گي 

ورت تعریف  123با امکانات عرص حارصی و در خور آن باشد فراهم گردد") ص   ی رصی (. از این توضیحات یم توان در جهت تبیی 

ی بهره جست. چرا که به سبب تربیت است که مجد و احتشام گذشته یم دین محوری در تعلتربیت شناسانه   یم و تربیت ني 

تواند تجدید شود. علل و عوامل هم چندان ناشناخته نیستند که نیاز به پژوهش های تازه ای داشته باشیم. گلشتی هم در  

 
ی آنچه منسوب به دین و منابع دیتی و   7  ماخوذ از آن هاست و آنجه متعلق به این منابع نیست.  به معنای هم ارز و اعتبار دانسیی

8 Hard core 
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وی از بره ان" در مواجهه با اندیشه و علم رصف نظر  ادامه مباحث این فصل به عوامل مهم و تاثي  گذاری مانند "تعهد به پي 

ی روح تسامح" و تروی    ج آزادی فکر و عقیده و "تشویق به کسب علم از هر منبع ذی علم" اشاره   ، "حاکم ساخیی ی از دین و آئی 

 ند که باید در نظام تربیتی دین محور هم از عنایت ویژه برخوردار شوند.  یم ک

( باورهای دیتی و دین شناختی هماهنگ با ر  ● ت گرابی دین شناختی  ویکرد)عقالنیت گرابی تربیتی مبتتی بر کير

o   دین به عنوان موهبتی از سوی خالق هستی انگاشته شده که عنایت به آن یقینا به غنای حیات فردی و

ی نابخردی است  .9اجتمایع کمک یم کند و حذف آن ناسپایس و عی 

o   با واسطه "ما یا  الهمه هللا"  اگر دلیل معتير نقیل بدون واسطه  ی "ما  ني  الل"ه است، برهان عقیل  انزله 

است. پس رشد عقل و دانش بشر به معنای ادراک بهيی او از فعل هللا است، چنانکه ادراک عمیق تر از  

نقل و ادله نقیل به معنای شناخت بهيی دین است. پس هر دوی عقل و نقل همسو و هم هدف رشد  

 را در بی دارند)جوادی آم
 ( 180- 179ص   یل،. معرفت دیتی

o   ی حس و تجربه هم افق و هم طراز این سخن هرگز به معنای آن نیست که عقل و استدالل تجریدی و ني 

با وخ است و حکیم و فیلسوف و متکلم قابل قیاس با انبیاء هستند. زیرا مراد از نقل، ادراک و فهم بشر  

س انسان ه ای کامل و معصوم مانند انبیاء است  از وخ است نه خود وخ. چون خود وخ فقط در دسيی

س بشر عادی است فهم و تفسي  وخ است. پس آنچه هم طراز و در کنار عقل منبع  و آنچه در دسيی

د،ادراک معتير و مضبوط   ( 181")جوادی آمیل، ص  10از وخ است.  بشر معرفت دیتی قرار یم گي 

o    ی نیست که برای یک بار ی ی فحوی و مراد نص چي  انجام پذیرد و به دیگران بگوئیم از معنای کشف  " یافیی

وی کنید  ... ما برای ایجاد یک نهضت فکری پویا چاره ای نداریم جز   شده به شکل تعبدی و تقلیدی پي 

نقد گفتمان و دیدگاه علمای سلف اسالم   این پرسش ها هم  از  آنکه به استقبال پرسش برویم. بخیسر 

ی نقدی باید با هدف شکو  فابی مجدد اندیشه استقبال کرد.") خرد نامه همشهری، بهمن و  است. از چنی 

 ، حامد ابوزید ( 1387اسفند 

o  دین هرگز نباید دستاویزی برای تداوم انحطاط و زوال اندیشه بدل شود، بلکه باید به عنوان موتور محرک

ح)اجتمایع( توسعه ایفای نقش نماید. دعوت و تاکید دین اسالم به "تفکردر آفاق و انفس"، "عمل صال

 .به دنبال ایمان)فردی(" را یم توان  نمونه ها و نشانه های روشتی از صحت این برداشت دانست

o   به به گونه ی که منحر  اجتمایع  ورت حضور سنجیده و مقید دین در عرصه های حیات فردی و  رصی

رق میان انسان حذف، تعطییل یا به مرخض فرستادن عقل به عنوان یک موهبت الیه دیگر به انسان و فا

ی عقل تحلییل، جزبی نگر، پرسشگر، شک کننده والبته ممکن الخطا را   و سایر مخلوقات نشود. عقل همی 

 برای شناخت و تدبي  امور از حجیت ساقط نسازد. 

 
در   دین به واقع پدیده ای ویژه انسان وپاسخگوی نیاز های حقیقی و حیابی اوست. انسان غربر از دین بریده ) که بریده شدن آن را شاید بتوان   9

اندیشانه از دین نسبت داد، اکنون آگاهانه به دین روی یم آورد و برای پرکردن  درجه نخست به ارائه تصویری خشن و ضد انسابی با اتخاذ رویکرد جزم  

ده و چشمگي  مادی هرگز نتوانسته آن را پر نماید ، برای دستیابر به آرامش فردی و قرار اجتمایع در جستجوی حقیق
تی به خالبی که توفیقات گسيی

اين حق از  ي  ح جالتر
اثر دکيی داریوش شایگان،نام دین و معنویت برآمده است)براي شر ي جديد" 

ی
، مراجعه  1380يقت به مقدمه کتاب "افسون زدگ

شته  نمائيد(. از سوی دیگر، حذف دین از ساحت حیات انسان غربر در  یک نگاه تاریخی تبعات بسیار ناخوش آیند فردی و اجتمایع را به همراه دا

 آخرین و برترین گونه و تجربه تمدبی باشد. است که توجه به آن ها نشان یم دهد تمدن سکوالر نیم تواند 

کتاب که عنوان آن "مسئله تفکیک" است  بیان نموده اند. وی به رد دیدگاه     4آیت هللا جوادی آمیل این مطلب را در طلیعه فصل  10

ی از بدفهیم و احیانا  مکتب تفکیک یم پردازد و در مقام تثبیت جایگاه عقل در دستیابر به معرفت دیتی این نکته را هم از باب   جلوگي 

 غلو درباره عقل مطرح یم کند
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o   های پدیده  از  علیم  و  عیل   ، عقالبی  تفاسي   بودن  مرجح 

وزی ها و شکست ها(، به جای  طبیغ)خشکسایل،سیل،زلزله(واجتمایع)تورم،اعتیاد،طالق( و تاریخی  )پي 

ی به نام تفاسي  هماهنگ با دین.  یگ ، "تقدیری" ، عقل گریز و مسئولیت ستي  ی  تفاسي  متافي 

o   ی ها در حوزه ی نظریه ها و تبیی 
 یا مغایرت داشیی

ی
ت فهم)قضاوت( درباره هماهنگ ی کير به رسمیت شناخیی

کیهان   شنایس،  زیست  مانند   ( تجربر طبیغ  مانند  علوم  اجتمایع)  انسابی  علوم  و  و...(  شنایس 

یگ و آموزه های   ی فلسفه،روانشنایس،جامعه شنایس, اقتصاد،علوم سیایس و...( با پیش فرض های متافي 

انسابی و اجتمایع )مانند مدیریت، تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد( برآمده از دین. اقتضاء    11هنجارین 

ن است که اوال وجود قرائت های حایک از مغایرت دین و نظریه یا احتمال  رویکرد مورد تاکید در این مقال آ 

ی برریس   الحادی بودن یک نظریه را پذیرفته و آنگاه احتمال ارائه تفسي  غي  الحادی از همان نظریه را ني 

ان نمائیم.این احتمال دو منشاء واقغ یم تواند داشته باشد. یگ تصحیح تفسي  ارائه شده از نظریه و نش 

ی و آموزه های دیتی و   دادن خطای قائل شدن تضمنات الحادی برای آن. دوم تصحیح تفسي  از مضامی 

به   این موارد  با نمونه های متعدد  )برای آشنابی  با معرفت دیتی امکان سازواری میان نظریه  نشان دادن 

ال یا قطعیت مراجعه شود(.به هر روی آنگاه که در مواردی احتم  180تا ص    160کتاب گلشتی ، ص  

الحادی بودن برطرف نگردید هم نگاه تربیت شناسانه دین محوری به ما اجازه حذف نداده و طرح توام با  

   .نقد و التفات )خرد پذیر( گزینه معتير شناخته یم شود

o  یفه در گرو مقارنه ها ،  مقایسه ها و تقابل هاست:"انا خلقناکم ط شناخت و عرفان بنا به این آیه شر شر

ی  به نویع بر این معنا صحه گذاشته من    چون گوته ني 
ذکر و انتر و جعلناکم شعوبا و قبائال لتعارفوا". بزرگابی

( نیم داند".  پس القاء یک برداشت    12اند آنجا که گفته "کیس که تنها یک زبان یم داند،گوبی هیچ )زبابی

ی از طرح برداشت های متگ به پیش فرض ها و هنجار های   به عنوان برداشت مطلق دیتی و جلوگي 

مختلف و معارض، برخالف ظاهر موجب قوام برداشت دیتی نیم گردد. این قوام در سایه طرح همراه با  

 قائل شدن مجال برای بحث و گفتگو حاصل یم شود. 

 

ت گرابی در تربیت مدرسه ای  دین محور  )تربیت شناسانه(  ●  مختصات الگوی کير

 

(  توع مناقشه دیتی و غي   )ضد دیتی دیتی

 بودن

ی   مبنای تصمیم گي 

 متولیان تربیت 

بیان    تاثي  بر ميی

 )انتظارات( 

درمقام مناقشه) دیتی یا غي  دیتی بودن یا  

ی یک   ی یا نداشیی مالزمت داشیی

فهم ، اندیشه، قرائت یا نظر با  

  ، دین( در عرصه های علوم تجربر

، وجود  ، چند صدابی پذیرش تکير

قرائت های متعدد دین پایه ) با  

مالک خرد پذیری( وتفاسي   

مختلف از اندیشه علیم مورد  

نظر، ضمن قائل بودن به اینکه  

 فهم تطبیقی  

، تقويت توان داوري    و متکير

 دليل وجود مالك خردپذيري به 

 
11 Normative propositions 

12 “Those who know nothing of foreign languages, know nothing of their own.” 
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، معارف دیتی  در   علوم انسابی

 میان دین شناسان

النهایه بنیان و مبادی یک نظریه یا  

تفسي  خاض از آن ممکن است 

 ضد دیتی باشد 

در مقام مناقشه) دیتی یا غي  دیتی بودن یا  

ی  یک   ی یا نداشیی مالزمت داشیی

عمل، کنش یا رفتار با دین( در  

عرصه اخالق و احکام در میان 

 دین شناسان

 باز، موسع و 

 غي  تنگ نظرانه  

با مالک خرد پذیری)فقه پویای شیغ،   

  )  مکتب امام خمیتی

 

 متکير  فهم های خاص و 

 همراه با وحدت در عرصه عمل  

 

در مقام مناقشه) دیتی یا غي  دیتی بودن یک  

اندیشه کاربردی یا تدبي  عمیل  

یرای حل یک معضل یا پاسخ به 

 یک نیاز( یا تکنولوژی 

 باز، موسع و 

 غي  تنگ نظرانه  

با مالک خرد پذیری)فقه پویای شیغ،   

)  مکتب امام خمیتی

 

وعیت هدف یا نیاز و  فهم چرابی عدم  مشر

 نامقبول بودن شسوه ها و ابزار ها

 

 

ی های آموزش دانش تجربر )اعم از طبیغ و انسابی  ●  اجتمایع( در نظام تربیت مدرسه ای دین محور  -جهت گي 

o   طبیغ )علوم  علیم  اکتشافات  و  معارف  تجربر   -فهم 
13 ( ای  یاآیه  دیتی   نگرش  میان  ی  تمي  هدف  با   )

)که حس   برخورداری از روح دیتی در مواجهه با پدیده های هستی و روابط میان آن ها( با نگرش غي  دیتی

ی دست یابر به مرتبه ارزش گذاری برای    استغتا و استقالل کاذب را در انسان تقویت یم نماید( و همچنی 

ه ودیعت گذاشته شده تفکر علیم  و ارجمند شمردن آن) به جا آوردن شکر نعمت ظرفیت های شناختی ب

در انسان(. در این چارچوب محصول علم که همان شناخت و معرفت است البته در یک نظام آموزیسر  

)علم به مثابه رمز گشابی از صنع  دین محور و یک نظام سکوالر یگ است و فراتر از این جهان نگری دیتی

(، در    140دن آن به "مبدا فاعیل"،ص  خالق ، "آیه محکمه" یا به تعبي  آیت هللا جوادی آمیل متگ بو 

رفتار ، سلوک و باور دانشمند متدین و غي  متدین تفاوبی وجود ندارد. یگ از صاحبنظران در این زمینه  

ورتا   ی اظهار نظر یم کند که "اگر جامعه ای دیتی شود علمش دیتی است، اما نه به این معنا که رصی چنی 

استنباط شود.بلکه روح دیتی دارد. همان طور که   - ما جا دارد  که روی ش   –مبابی آن از کتاب آسمابی  

( بنابراین طرد محصوالت اندیشه ای یا 28، ص  12جامعه متجدد علم متجدد دارد." )داوری، مهرنامه  

نظریه های علیم به دلیل ناسازگاری با غایات و باورهای دیتی در غالب موارد )جز در موارد وجود تفسي   

اجمایع م به  قطغ و  ندارد)چه رسد  نظریه( واقعا وجاهت دین شناسانه هم  بودن یک  الحادی  بر  بتی 

و   مثال طرح مجدد  دارد.  فراوان  ی مصادیق  ایران زمی  تاری    خ  در  متاسفانه  اما  تربیت شناسانه(،  وجاهت 

" مانند کیهان شنایس باید    14بازسازی شده این باور رایج نزد علمای دیتی در دوره قاجار که "علوم اروپابی

 
13 Natural –empirical sciences 

ی بود. علمای دین مصمم بودند از نظریه زم  14  )سکون( زمی 
ی مرکزی کائنات که به اعتقاد آن ها قرآن و حدیث بر آن ها گوایه  محور مناقشه ایستابی ی 

 یم دادند دفاع کنند. 
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از دستور کار آموزش در دارالفنون حذف شوند چرا که  کیهان شنایس به اصطالح "اسالیم" را به خطر یم  

اندارند، یم تواند بسیار خطر آفرین باشد و همان آثار مخربر را در توسعه و تعایل کشور به جای گذارد که  

ی از عالقمندان به توسعه و تعایل کشور یم پذیرند حذ ی مداخله هابی  امروزه کثي  ف دارالفنون در اثر چنی 

  ، باشد.)ارجمند  داشته  همراه  به  توانست  پزشگ  1997یم  آموزش  با  دیگری  های جدی  مخالفت   .  )

) حکیم   " از ناحیه جامعه پزشگ سنتی ایرابی به عمل آمد که معتقد بودند پزشگ در قالب سنتی "اروپابی

(. از ابوریحان 116-114،ص    1385نگر، ترجمه حقیقت خواه،بایسر ( باید در جامعه ایرابی تداوم یابد.)ری

یع به اعتبار اینکه ساخته  ی اوقات شر  که از استفاده از ابزار تعیی 
وبی نقل است که در پاسخ به مسلمابی بي 

ی را که مبتتی بر ماه های  نامسلمانان است ابا داشت اظهار داشت :   ی " جهل او وی را بر آن داشت که چي 

ذیرد و اجازه دخول آن به مسجد را ندهد، زیرا آنان مسلمان نیستند. پس به وی گفتم مردم  رویم است نپ

ی از آنان تبعیت مکن" بازارها راه یم روند. پس در این دو امر ني  ی غذا یم خورند و در    - 104)ص  روم ني 

 ،                                     15(. 1385گلشتی

o   ی های جانتر و قصد نشده آن  توجه به آثار خقی و پنهان استیالی علم تجربر بر نظام آموزیسر یا یادگي 

(  شناخته یم شود باید در دستورکار 1994و آیزنر،  1388دریس پنهان")مهرمحمدی،   که با عنوان برنامه

اراده نشده،  تجارب   به شکل  این که ناخواسته و  از  نگرابی  باشد.  نظام آموزیسر دین محور قرار داشته 

ي ، فعال ما يشاء بودن انسان، به خود  یادگ
ی دانش آموزان در حوزه علوم آن ها را به نگرش اومانيستی ي 

ي شنایسي مادي گرايانه سوق دهد، بايد معتير  
وانهاده شدن او و بر نیازيش از منبع وخ  يا در يك بيان هستی

 شناخته شده و براي آن چاره هاي معقول تربيتی انديشيد. 

o  با مبادی و پیش فرض    عدم مغایرتانه به دانش و فهم نقادانه نظریه ها با مبنا قراردادن  رواج نگرش بردبار

برداشت ها و    ، نه انطباق با آن ها.   16و اجتمایعهای دیتی و دین شناختی در حوزه علوم توصیقی انسابی  

نظریه هابي که با نص  
دستور کار تربیت بمانند.  و فهم همگان )اجمایع( از آن ناسازگار نیستند باید در    17

وع تربیتی ماندن در دستور کار و   د مشر ی راهير ی اجمایع وجود داشته باشد ني  در مواردی هم که احیانا چنی 

 آموزش توام با نقد و التفات به این وجه است. 

ی آموزش فناوری در نظام تربیت مدرسه ای دین محور ●  حهت گي 

 
یافته  شکل تحي  آورتر این مقاومت ها و مخالفت ها بر پایه مذهب را یم توان در روایت مستندی یافت که در شیال تلویزیوبی دکيی قریب انعکاس    15

 که برای آن معادل عربر "معرفت االرض" مطرح نشد ادامه یافت و پس از آن بالمانع شناخته شد!! و مخالفت جدی با آموزش جغرافیا تا 
 زمابی

16 Human –social sciences 

ی دائره قرائت ها و نظریه هابی که با نص سازگار یا با آن در تقابل اند)دیتی یا غي  دیتی اند(، البته با عالمان دیتی و اسالم ش  17 لیکن  ناسان است. تعیی 

تی از جهتی با داللت اسایس رویکرد مورد بحث در این نوشتار باید مد نظر قرار گرفته و چه بسا در سایه این توجه دائره سازگار ها و ناسازگار ها بایس

 قبض و از جهتی با بسط مواجه شود.  
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o  مورد تاکید دین ) 20و سخت   19، اعم از نرم   18و وسائل نافع   فهم فناوری به مثابه خلق و ابداع ایده ها ،

( با هدف نیل به ارزش گذاری برای تفکر تکنولوژیک ) به جا آوردن شکر نعمت   برخوردار از روح دیتی

ظرفیت های شناختی و به ویژه خالقیت به ودیعت گذاشته شده در انسان(،دستیابر به مدارج قابل قبول  

)مهرم ظرفیت  این  نوین  1392حمدی،از  فناوری  با  مثال  ما  اسالیم  جامعه  در  ای که  سازنده  (.برخورد 

ی راستا   مهندیس ژنتیک شده و پاسخ های دیتی روزآمد برای این فناوری ارائه شده است را یم توان در همی 

 ارزیابر نمود.  

o   نرم و سختی که با  درک ارتباط راه حل های فناورانه با هنجارها و ارزش های جامعه و نقد فناوری های

 ارزش های دیتی یا نیاز های جامعه دیتی در تعارض است. 

o   ی فناوری حتی به ی علوم مطرح شد در حوزه تجارب یادگي  نکته ای که درباره وجه پنهان تجارب یادگي 

استغتاء  شکل جدی تری باید مورد واکاوی  قرار گرفته و برای آن چاره اندییسر شود. چرا که تکوین احساس  

کاذب و بر نیازی از اتکاء به ایمان دیتی در حوزه فناوری بسیار محتمل تر از حوزه علم است که وجه رصفا  

ی نیم کند    معرفتی و شناختی داشته و کنشگر را مستقیما درگي  حل مساله و رقع نیاز های بشر

ی آموزش آموزه های  و معارف هنجارین دیتی در حوزه های انسابی   ● اجتمایع در نظام تربیت مدرسه ای دین    –جهت گي 

 محور

o  مبتتی بر متون دیتی به عنوان آموزه های    21اجتمایع  -فهم قرائت های گوناگون از دانش هنجاری انسابی

 قابل اعتنا در مدیریت حیات فردی و اجتمایع با تاکید بر روایت )یا روایات( خرد پذیرتر) مرجح(   

o   پایه آموزه های هنجارین دیتی در چارچوب و در سطح موضوعات نقد دانش های هنجاری متناظر بر

ی مدرسه ای   یادگي 

)در مقیاس فردی( در نظام تربیت مدرسه ای دین محور ● ی آموزش آموزه های اسالیم در بعد تربیت دیتی  جهت گي 

o  بعد حقیقت دین 

به   ● یابر  راه  یا  فردی  اقناع  هدف  با  )حقیقت(  دین  اعتقادات  اصول  توجیهات  فهم 

خردپذیر ) ئه خردگریز( برای آن ها ، با استفاده از و استناد به روایت ادیان و مذاهب  

 لتعارفوا( مختلف از این امور/ نگاه تحلییل تطبیقی )

o  بعد طریقت دین 

ی تمایز میان ارزش های فرادیتی  ● با در نظر گرفیی  22فهم ارزش ها و هنجارها)طریقت( 

اسالیم)مانند  -مهرورزی(از ارزش های منحرصا دیتی  )مانند صداقت،عدالت،سخاوت،

شهادت،قناعت،زهد،توسل،توکل( و تاکید بر ارزش های فرادیتی به اقتضای امر تربیت  

ام آگاهانه و خردمندانه به آن ها   ،در سطح عمویم ی ی  اليی ه شکل گرفیی ی  با انگي 

 
ک    18 وع یا حیث التفابی مشيی در جامعه با اتکاء به  روش ها ، ابزار و وسائیط که با ارزش دارای ماهیت یا کارکرد پاسخگوبی به یک نیاز، غایت مشر

 ها و فرهنگ جامعه تعارض ندارشته باشد

وع   19  ناظر به خلق فکر ، ایده ، تدبي  و اندیشه راهگشا برای پاسخ به یک نیاز یا حیث التفابی مشر

وری است. که برای تحقق تدبي  و اند  -سخت اقزار یا نرم افزار -ناظر به  ساخت ابزار 20  یشه راهگشا رصی

21 Normative human – social propositions 

دیتی    22  دارای منشاء توامان دیتی و غي 
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o  یعت دین  بعد شر

ی خرافه از غي   فهم عقالبی و روزآمد از احکام و آداب دیتی با در نظ ▪  مانند تمي 
ی مالک هابی ر داشیی

وع و با   وع و غي  مشر ی احکام عرصی از احکام ثابت و ماهیت تطوری احکام یا مشر خرافه ،تمي 

و   آگاهانه  ام  ی اليی و  دیتی  رفتار  به  نسبت  رغبت  افزایش   ، ورزی  دین  در  سهولت  ایجاد  ه  ی انگي 

ت در فهم و وحدت در عمل ، آموزش پیکر  (. 23خردمندانه به آن ها) کير تکلیف آموزش موسیقی

، آموزش حرکات موزون )از انواع غي  شهوابی همچون عرفابی و حمایس(،آموزش جنسیتی   ترایسر

ی فضابی باید مشخص شود.   و جنیس و تعامل میان جنس های مخالف در چنی 

،   24دست یک تربیت شناس خالق ، ژوزف شوآبفراز هابی از یک نمونه از طراخ برنامه دریس ناظر به تربیت دیتی )یهودی( که به  

ت گرا با آموزه های دیتی   به منصه ظهور رسیده است را یم توان برای روشن شدن بیشيی مقصود از رویاروبی خردورزانه و کير

ی لیير  ( را از نظر گذراند. ابن بخش از مقاله برگرقته از فصل ششم کتاب "قوای ذهن: بازآفریتی یادگي  ال در  )عمدتا اخالفی

 ( است: 2006امریکا" اثردانولد لوین)

ي كه شواب روي پروژة زيست
وع كرد به توليد مطالب درسي براي كودكان يهودي اردوگاه راما و مركز  كار مي   BSCSشناسي  "حول و حوش زمان  كرد، شر

، و بار هاي حوزة علمية الهيات يهودي بودند. مطالب درسي  تحقيقات ملتون، ]اين دو[ از برنامه ي
ملتون براي تشويق پژوهش آزاد دربارة متون دين 

اين توصيه كه كودكان، پژوهش آزاد در داليل و شواهد براي  آوردن دانش .. با  باشند، طراحي شده بود.  م  ي كه آزادانه به سنت يهودي ملت  
آموزان 

ي كه  
ي سنتهاي يهودي را دنبال كنند، با هدايت و تشويق معلمان و ديگر بزرگساالن 

هستند. كودكان، اجتماع يهودي را از طريق    خود الگوي فضايل سنن 

ي با بزرگساالن تجربه مي  كت در مراسم مذهن  ي قصهشر ،  كنند، بازگوني ي
ي كه اصول بحث عقالن  ي دربارة قهرمانان يهودي، و سهيم شدن در گفتگوهاني هاني

ي در آن گنجانده مي 
 

ي كه دانششود. به عالوه، او مجموعهبه صورت انتقال فرهنگ
آموزان را به تفستر و كاربرد متون كتاب مقدس تشويق  اي از سؤاالن 

ك فكري، تهيه كرد )كوهن و شواب  مي  - 25،  1965كرد، به عنوان ابزاري براي رشد منش در يك زمينة )كانتكست( يهودي، با استفاده از فعاليت مشت 

ي كه براي مطالعة گروهي مناسب  كرد، تا (.  شواب به طور مستمر به كتاب پيدايش رجوع مي 23
ي دربارة تصميم اخالق 

ترين باشد، بيابد.  موضوعان 

، ترجمة تجربة  دانش  ي
، حل و فصل تضادهاي ميان اصول اخالق  ي

امور    "احساس"آموزان و معلمان، دربارة مسائل مربوط به كاربرد احكام كلي اخالق 

ي پيامدهاي تصميمخوب به احكام صورتبندي شده، و پيش
پيدايش، شبيه سؤاالت ات، بحث مي بين  برنامة درسي  كردند. سؤاالت مطرح شده در 

ي بود. به عنوان مثال او مي امتحانات جامع علوم زيست
 پرسيد: شناخن 

ي داستان باغ عدن، هر يك از سه شخصيت داستان به جزاي رفتار بد خود مي در نتيجه ي كگتر
ه به  رسند. در حالي كه روايت كتاب مقدس به گناهان 

ي از رفتار بد فهرست شده است؛  خاطر آنها مجازاتها مقرر شده است، اختصاص ندارد، ما مي  توانيم تالش كنيم آنها را استنباط كنيم ... در زير مثالهاني

 در كنار هر مثال بيان كنيد، كدام شخصيت يا شخصيتهاي داستان به خاطر آن رفتار بد خاص گناهكارند. 

 برابر بدي.  رضايت دادن به سكوت در  .1
 تحريك ديگران به ارتكاب بدي.   .2
3.  .  تحت نفوذ يك دوست بد قرار گرفت  
 عصيانگري نسبت به مقامي كه به عادل بودن معروف است.  .4

 
ی رفتار تظاهرگرایانه و منافقانه در آن ها     23 یع در محیط مدرسه یم تواند به شکل گي  بینجامد  البته اجبار نمودن دانش آموزان به انجام تکالیف شر

گانه حارصی در محیط مدرسه و کالس درس که فیلیپ جکسون در   3مورد نظر این نوشتار در تضاد است. توضیح اینکه عوامل   که با روح تربیت دیتی 

" ، حتی با ما به ا زاء نقیض و  مطالعه معروف خود از آن ها نام یم برد؛ جمعیت، قدرت و تائید؛ یم تواند به رفتار بدون ما به ازاء دروبی و "هویتی

، نامطلوب دروبی   ( 1388، منجر شود.)مهرمحمدی، نشست برنامه دریس پنهان و تربیت دیتی

ي براي تحكيم رابطة جوانان يهودي با كنيسه پايهحوزة علمية الهيات يهودي در آمريكا برنامه  1940طي دهة     24 ها، ريزي كرد، يگي از اين برنامههابي

ي كشورهاي اروپا
ي راما بود، كه در برخی

ي و آمريكا هرساله برگزار یمي اردوگاههاي تابستابی ي  ، هدف اصیلي رغم جنبة تفريخي شوند. عیلي بي
اش آموزش ديتی

ي یمي كودكان و نوجوانان يهودي است. يهوديان نیمي 
ی

ي كه در آن زندگ ي جوانان آنها به مرور در فرهنگ كشورهابي كنند مستحيل  خواهند هويت مذهتر

ي راما را با جديت دنبال یمي رو، حوزة علمية الهيات يهودي، برنامة اشود. از اين
ي كه برنامهردوگاههاي تابستابی ريزان دریسي ششنایسي چون  كند، تا جابي

ند، تا مواد دریسي الزم براي دورهشواب را به خدمت یمي  ي را تدارك ببيند.    گي 
ي ديتی

 هاي آموزیسر
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5.  .  ناسپاسي
ي استفاده كردن، براي كشيدن يك دوست به سمت بدي.  .6

 از فرصت دوسن 
ي از فرمان خداوند.  .7  شپيچ 

ي از آن گو 
خواست، دربارة انواع موقعيتهاي حاوی  آموزان مي كرد، و از دانشنه رفتارهاي بد را، در شكل امري بازگو مي بعد از اين دست سؤاالت، او برح 

ي مربوط ، از طريق شناساني ي
ي كه فهرست كرد، اصول زير را تهيه كرد: مساله اخالق   ترين اصول آنها، نظر بدهند. براي مثالهاني

. الف( تو نبايد هنگام ارتكاب يك بدي بيكار باي ي
 سن 

  . ي
 ب( تو نبايد يك دوست را به ارتكاب بدي جلب كن 

  . ي
 ج( تو نبايد به خودت اجازه بدهي با نفوذي كه بر يك دوست داري، او را به سمت عمل بد بكشان 

ام تسليم باش.    د( نسبت به مقام عادِل شايستة احت 

ي كه نسبت به تو حقشناسي ه( حق
  اند نشان بده. شناس بودهات را به كسان 

ي  ي دور آتش اردوگاه[ يهودي آمريكاني
ي خودمان  ي كه او براي نظردهي و تفستر عرضه كرد، با كالس دور آتش اردوگاهي ]همان گردهماني  دهة  سناريوهاني

ي جداسازي شده    1960
ي از فرستادن كودكانشان به مدارس دولن  )از جفت و جور بود. یک  نمونه سناریو چنتر   است:" آيا بايد سياهپوستان جنون 

ي كه به ما در جنگ لحاظ نژادي(، با اين هدف كه واقعيت تبعيض نژادي را بشناسانند، امتناع مي  كردند؟ )الف، د( آيا بايد اياالت متحده به كشورهاني

كوب كند؟ )الف، كنند، كمك نظامي و اقتصادي كند، اما، در همان زمان، همة مخالفتهاي سياسي و آزاديهاي فردي را به شدت ش با كمونيسم كمك مي 

ي به كار در اردوگاه  قتل عام یهودیان گماشته شده بود، چه بايد مي 
ي دوم، وقن 

، در طول جنگ جهان  ي
 كرد؟ )الف، د(" ج، ه( شهروند آلمان 

شوند که  در برابر این مواجهه عقالبی با تربیت دیتی در حوزه غي  از اسالم، منادیابی در حوزه تربیت دیتی به معنای اسالیم یافت یم  

یع یم کنند.)نگاه کنید به بتی هاشیم   ی و احکام دین به مذبح یم برند و آن را به اصطالح ذبح شر   –عقالنیت را در برابر فرامی 

(. به نظر این نویسنده ورود به عرصه استدالل درباره غرض شارع از وضع یک حکم یم تواند یم تواند  1389سید محمد،  

ی یم شود به طور کیل  منجر به نقی قالب و صورت ظاه یع)مانند روزه، حجاب یا نماز( بشود. بر این پایه نتیجه کي  ر حکم شر

یع را آشکار  از بحث درباره غرض احکام دست شست. به باور این نویسنده استدالل حداکير یم تواند فوائد یک حکم شر

بس و قابل کشف و شناخت نیست. حکم را باید  سازد. اما فوائد البته مفید به غرائض نیست. غرض را خود شارع یم داند و 

بدون چون و چرا به مورد اجرا گذاشت و د رمواجهه با غرض یک حکم و لذا غرض از عمل به آن تنها باید به حکم و فرمان 

ام را نایسر از تعبد دانست و بس. به نظر نگارنده این مقاله، اما، پرده برداری از وجوه عقال ی بی یک حکم  خدا استناد  نمود و اليی

وبی )رفتاری( ماندگار تر و   ( و بي   )ذهتی
یع حتی اگر محدود به فوائد آن باشد، چون با اقناع بیشيی همراه است آثار دروبی شر

پایدارتری دارد و لذا در تربیت دیتی همسو را رویکرد مورد حمایت این نوشتار باید در کانون اصیل توجه باشد. . نباید بر تسلیم  

ام    و تعبد ورزی  ی د و آن را یگانه راه صیانت از احکام الیه به حساب آورد. از معير عقالنیت، به دیگر سخن، باید اليی پای فشر

یادشده   نویسنده  استدالل  نیست.  این مجرا محقق شدبی  از  این عرص جز  در  به ویژه  تربیت دیتی  را جستجو کرد.  عمیل 

ام   ی به عمیل دیتی نباید مقید به بحث درباره چرابی آن شد. چون ممکن است  متاسفانه به این نقطه منتیه یم شود که برای اليی

 (. 135-136مربر از عهده چالش هابی که به همراه دارد برنیاید و تربیت دیتی با مشکل مواجه شود)همان، ص 

 

وان سایر ادیان و   ● ی ناظر به کنش اجتمایع یک انسان تربیت یافته به ویژه در قبال پي   مذاهب جهت گي 

o   د تطبیقی ی از راهير
وان سایر ادیان و مذاهب با استفاده حداکير   - برخورداری از توان گفتگو و تعامل با پي 

) اسالیم ( که زمینه ساز این تعامل است.   تحلییل )لتعارفوا( در آموزش معارف دیتی

o   ی ی به سایر ادیان و مذاهب در عی  ام آمي 
باور به حقانیت اسالم به  برخورداری از سعه صدر و نگرش احيی

وان سایر ادیان و مذاهب .  ی تعصب نسبت به دین اسالم و بغض و نفرت نسبت به پي  جای شکل گي 

وان سایر ادیان سخن سخن به میان  با پي  ی  برخی اسالم شناسان از تعامل سازنده و رفتار مسالمت آمي 
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م عمیل"  ی مورد تائید و تاکید اسالم معرفی کرده اند.)برای   نام نهاده اند و رویه ای    25آورده، آن را "پلورالي 

 ( 1385مثال نگاه کتید به: مصباح یزدی،

o    پاره ای استلزامات تحقق این رویکرد در تربیت دین محور  یا اشارابی 
ی

 در باب چگونگ

در بعد رویسر و فرایندی، "دیالکتیک") نه "دیداکتیک"( باید به رویه غالب در نظام های تعلیم   ▪

 "عقل چون و چرا گر" در دانش آموزان فراهم و تربیت  
ی

دیتی تبدبل شود و زمینه رشد و بالندگ

 ورود شایسته دانش آموزان به چرخه دانش 
ی

ی هوس در باره چگونگ د با آنچه اسیی گردد. این راهير

ی تفکر  1975دیسیپلیتی و تاکید بر الگوی باز فرایندی) ( و آنچه برونر در زمینه به رسمیت شناخیی

 دانش  
ی

ی مطرح ساخته است هماهنگ آموز و درک و دربافت های پیشیتی او در جریان یادگي 

(. فرهنگ حاکم بر نظام آموزیسر باید صادقانه و غمخوارانه احساس امنیت 1996دارد) برونر،  

در بیان اندیشه )ولو غلط و ناصواب( را در دانش آموزان بوجود آورد و این رخداد را متاثر از دین  

ی یا  ی  موجب دین گریزی ارزیابر ننماید.   ستي 

 زمینه سازی و ظرفیت سازی نمایند. دو شکل   ▪
ی

ی فرهنگ برنامه های دریس باید برای حاکمیت چنی 

د. نخست شکل از پیش اندیشیده شده و ساختار   از ظرفیت سازی یم تواند مورد استفاده قرار گي 

)مهرمحمدی  یافته مثال از طریق تعبیه دیدگاه های رقیب دیتی ) وغي  د  ( یا همان نگاه تطبیقی یتی

تجویزی) 1382و صمدی، غي   یا  باز  بیتی ظرفیت  پیش  از طریق  نیافته  ساختار  دوم شکل   .)

با   متناسب  امکان کاوش و جستجوهای شخض)و گرویه(  برنامه های دریس که  در  اختیاری( 

 (. 1388حمدی، سوال ها ، دغدغه ها و نیاز ها را برای دانش آموزان فراهم یم سازد)مهرم

در آموزش ارزشها ،هنجارها ،آداب و مناسک   ▪ ی از هيی ی: بهره گي 
 رویکرد هيی

ی حال مغفول هيی در آموزش اثر بخش ارزش ها و   این رویکرد استفاه از ظرفیت بر نظي  و در عی 

ی آن ها را مورد توجه قرار یم دهد. هيی و زیبا شنایس دارای آنچنان   پتانسییل است که  نهادینه ساخیی

یم تواند آموزش تمام عرصه ها را در جهت برخورداری از اثربخیسر افزون تر متحول ساخته و اساسا  

پارادایم متفاوبی را در عرصه تعلیم و تربیت حکمفرما سازد. نگارنده در اثر دیگری این آثار تحویل را  

" در تعلیم و تربیت مورد بحث   قرار داده و عالقمندان به این  با عنوان "چرخش های زیباشناختی

 ورود عنرص هيی به عرصه  1390بحث را به مقاله یادشده ارجاع یم دهد)مهرمحمدی،
ی

(. چگونگ

ی به شکل مبسوط تری در اثر دیگری از نویسنده مطرح   آموزش اثربخش ارزش ها  به طور خاص ني 

ی است. برودی    ( که نکته اسایس آن بر مبنای دیدگاه برودی 1392شده است) مهرمحمدی،   چنی 

ی به معنای   عالوه بر این که در زمره نامدارترین نظریه پردازان تعلیم و تربیت در عرصه تربیت هيی

ی برنامه های دریس و آموزش   عام است و معتقد است که این بعد از تربیت باید از حاشیه به میی

ی نقش هيی در تربیت ارزیسر و اخالفی   یم پردازد. برودی در اثر یادشده،  بازگردد، در اثری ویژه به تبیی 

 
م نظری قرار داده شد  25 ی م عمیل در برابر پلورالي  ی ه که با نسبیت مالزمت دارد. بدین معنا که هیچ دیتی بر حق نبوده و  از نظر این اسالم شناس پلورالي 

م که می ی م مورد توجه و قبول این مقاله که درون دیتی است هیج نسبتی با این نوع پلورالي  ی ی وجود ندارد. بدییه است پلورالي  ان دیتی است  دین باطل ني 

 ندارد. 
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ت مندانه"   و ارزیسر پرداخته و  1994) 26"ارزشگذاری بصي 
ی
(، به نقد وضع موجود در تربیت اخالف

به درستی بحران ناکارآمدی در این بعد از تعلیم و تربیت را تجزیه و تحلیل یم نماید .آن چه باید  

پشتوانه توامان عاطقی و شناختی برخوردار باشد یا  مطلوب انگاشته شود البته رفتاری است که از  

تمندانه باشد. این وضع مطلوب به باور وی تنها از طریق   به تعبي  برودی مبتتی بر ارزشگذاری بصي 

ی هيی حاصل یم شود.   به کارگي 

د فراشناخت به معنای تقویت ظرفیت ارزیابر دانش با تکیه بر مالک های معتير   ● راهير

و ص    57، ص  1996آموزان از ظرفیت های ممتاز تربیتی است )برونر،داوری در دانش  

ی بنا بر خصلت بارز غي  القابی آن باید مورد  61 ( که در چارچوب تربیت دین محور ني 

د.   توجه قرار گي 

د تطبیقی  ● از راهير ی 
ی    -استفاده حداکير تحلییل در آموزش معارف اسالیم. وارد ساخیی

تی تا آنجا که به اندیشه دیتی معبار در نظام آموزیسر  اندیشه های رقیب دیتی و غي  دی

ل شده به   ائیط کنيی مربوط یم شود این امکان را فراهم یم نماید تا دانش آموزان در شر

دازند. این گونه مواجهه البته    با آموزه های دین معیار بيی
عقل ورزی یا مواجهه عقالبی

ین درجه کاربرد  در ابعاد سه گانه دین با درجات گوناگون قابل اجر  ی است. بیشيی ا و پیگي 

یعت دین یم توان در نظر گرفت.   بن آن را در بعد شر را باید در بعد حقیقت دین و کميی

گرچه  هرگز نباید از دایره همت مربیان در هیچ بعدی از ابعاد سه گانه خارج بماند و  

د ا  های الزم دانیسر و رویسر به این راهير
ی

هتمام ویژه بورزند.  مربیان باید با کسب آمادگ

ی نوجوابی   د در سنی  از منظر سطح تحصییل هم یم توان پذیرفت که کاربرد این راهير

 قابل دفاع تر است. 

 

 

 

 نتیجه:  ●

ايراِن داراي فرهنگ و عالئق اسالیمي در عرص جمهوری اسالیم، ایران بيش از يك قرن پيش نيست كه در آن احساسات 

ي راه را بر مواجهه معقول و  
مدبرانه با پديده مدرن مدرسه و تعليم و تربيت مدرسه اي ببندد. عالئق اسالیمي  ديتی

به شكل فراگي  در جامعه وجود دارد ليكن ديگر نبايد شاهد اتفاقات ناخوش آيند و هولنایکي باشيم كه به نام  

ي بلند مرتبه،  
نقل است كه    ري، شيخ فضل هللا نو اسالم با رشديه و مدارس او كردند. در آن زمان از يك روحابی

 ناظم االسالم را خطاب قرار داده و به گفته است كه: 

ع نيست؟ آيا ورود به اين مدارس   " ناظم االسالم، تو را به حقيقت اسالم قسم یمي دهم. آيا اين مدارس جديده خالف شر

يك عقايد دانش آموزان ی را ضعيف    مصادف با اضمحالل اسالم نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيیمي و في 

 و سخيف نیمي كند؟" 

ی سياستگذاران از خطر مواجهه خرد گريزانه  با تعليم و تربيت مدرن به نام   روح مباحث اين نوشتار را بايد برحذر داشیی

ي و تعایلي اين مرز و بوم هنوز  
دين دانست كه تجربه تلخ آن به قسیمي كه اشارت رفت در كام دوستداران ترفی

ي است. خطر از آن رو جد
ی دیدگاه هابی مبتی بر فساد مطلق)ص  بافی (  و دین  198ی است که در عرص ما ني 

ی)ص   ی باقری به نقل از باقری،  196ستي  ( چون مبتتی بر جهان بیتی    1391( علم غربر در همه زمینه ها ) مي 

 
26 The Enlightened Cherishing 
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زی  کافرانه و غي  مومنانه است، مطرح است که نماینده تفکر مطلق اندیش در عرصه اسالیم سازی یا دیتی سا

باقری،   ی وجود دارد  1389علم به حساب یم آیند) مي  ی های راهگشا و سازنده ای ني  (. البته از سوی دیگر تبیی 

که همچنانکه در بخش مفروضات دین شناختی روبکرد مورد توجه این نوشتار اشاره شد محصوالت عقیل 

ی را به همان اندازه که دریافت های نقیل یا دیتی حجت شر  یع بر یم بشر یا علم بشر یع دارند دارای حجت شر

 ( 1386شمارد) جوادی آمیل،

جوهر نگاه مورد تاكيد در این مقاله درباب تربیت دین محور را یم توان این گونه بیان کرد که حضور دین در صحنه تعلیم 

ایل و فقه شیغ سامان یاب ی د ،  و تربیت، همچنان که درسایر عرصه های عمویم، چنان چه بر اساس کالم اعيی

رازموفقیت یعتی همان موجبیت برای تقویت اقبال نسل جدید به دین و حب آن را داراست. اما اگر در این  

 یا وهابر رسوخ و نفوذ نماید، باید منتظر بود که نیات و اغراض مقدیس  
، سلقی جریان کالم اشعری و فقه طالبابی

مینه های اعراض از دین و گرایش به سکوالریزم  که محرک و پیش ران آن هستند، نقیض خود را به بار آورده و ز 

. شواهد ملموس از صدق و درستی این تحلیل با مراجعه به جوامع اسالیم دارای رویکرد های  27را تقویت نماید 

ی اگر اقبال به دین   متفاوت به حضور دین در صحنه های اجتمایع هستند قابل دستیابر است. در جامعه ما ني 

باید نسبت به سالمت  نزد نسل جدید   یافته، که متاسفانه  قرائن خالف آن را نشان یم دهند)...(،  افزایش 

ی باشیم. در  غي  این صورت باید شجاعانه در رویه ها و رویکردهای   رویکرد تربیت دیتی در نظام آموزیسر خوشبی 

دازیم  .جاری تردید کرده و به بازنگری در آن ها بيی

ورت دا دازند . این سه گروه عبارتند از اسالم شناس  برای تحقق این مهم رصی یک مسایع بيی رد سه گروه به تعامل و تشر

)حکمرابی خوب( یا عرصه و جایگاه عمویم،   دارای شناخت نسبت به اقتضائات عرصی و اقتضائات حکومتی

ی های مختلف دانش( و باالخره تربیت شناس. هیچیک از این سه، از دانش  و  علم شناس) متخصص دیسیپلی 

ت دیگری بر نیاز نیست و به یاد داشته باشیم فتوای اسالم شناسان درباره موضوعات علیم به همان   بصي 

اما حلقه وصل اسالم شناس و علم شناس البته  اندازه ناپسندیده است که فتوای علم شناسان درباره دین.  

با اصول و موازین تربیت شکل  تربیت شناس است و هم او متویل مراقبت از این معناست که تصمیمات مغایر  

د و به نام دین ، علم و با نام علم، دین به شکل مخدوش و ناصواب  به دانش آموزان عرضه نشود.    نگي 

 

 
ی صفرا فزود" در شعر معروف موالنا    27  مصداق بارز پدیده "از قضا شکنگبی 
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ي براي برنامه دریسي در ذيل نظريه برنامه دریسي دين محور    چرخه تصميم گي 

 

برآورد نگارنده این است که در صورت تحقق این سازوکار اطمینان بخش تعلیم و تربیت دین محور با تعلیم و تربیت غي   

اک فراوابی خواهد داشت.   عمدتا روح دیتی بر تعلیم و تربیت حاکم است و باورمندی را در دیتی وجوه اشيی

دانش آموزان تقویت یم کند. در این فضای ویژه، بسیاری از کنش ها و فعل و انفعاالبی که در نظام تعلیم و  

 هابی که در آن تعقیب یم شود با آن چه در نظام های غي  دیتی رخ یم دهد  
ی

تربیت دیتی رخ یم دهد و شایستگ

ب ظاهر مشابهت دارد. آنچه مستثناست، البته، بخیسر از برنامه دریس و آموزش است که به تربیت دیتی  حس 

یعت دین( اخنصاص دارد.   به معنای اخص آن ) در بعد های سه گانه حقیقت، طریقت و شر
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متخصص حوزه خاص  

 دانش در برنامه درسي  

سوال: دانش واجد ارزش  

براي گنجاندن در برنامه  

 درسي چيست؟  

 دين شناس/ اسالم شناس 

سئوال: آنچه از ميان مقوله  

ها و عنارص دانش در مظان  

ي و آموزه هاي  
مباينت با مبان 

ي است كدام است؟
 دين 

تعامل ميان متخصص حوزه  

دانش و دين شناس براي نيل  

به نتيجه قطعي از حيث  

ي و آموزه هاي  مباينت ب
ا مبان 

ي 
 دين 

تربيت شناس يا متخصص  برنامه 

 درسي 

از موارد داراي مباينت سوال: 

ي بايد  احراز شده،چه مقوله هاني

در برنامه درسي بماند و جه  

 مواردي بايد حذف شود؟

 



16 | Page 

 

● Eisner,E.(1994). The Educational Imagination: On the Design and Evaluation of School 

Programs. McCutcheon Publishing House. Berkeley, Ca. 

● Jackson.P.(1990).Life in Classrooms(New Edition).Teachers College Press. NY. 

● Lakatos,I. (1976). Proofs and Refutations. Cambridge: Cambridge University Press 

● Levine, N. D. (2006) Powers of the mind: the reinvention of liberal learning in America, 

Chicago: The University of Chicago Press. 

 

● Mehrmohammadi,M.(1392). Recognition of technology education as a null aspect of 

school curriculum and an exigency in the Islamic world. Journal of Curriculum Studies 

(J.C.S.) Vol.7 (28); 2013, 123-144 

 

● Stenhouse, L. (1975). An Introduction to Curriculum Research and Development. 

Heinemann, London 

 1391بافری، خشو،   ●
ی

. پژوهشگاه علوم انسابی و مطالعات فرهنگ  . مناظره هابی در باب علم دیتی

. جلد اول: مبادی ،اهداف و 1389بتی هاشیم، سید محمد) ●  پیامدها. انتشارات مني   (. درآمدی بر تربیت عقالبی

 ( 1390. خرداد 12داوری ، رضا. ایده آلیست نیستم. نوشته فرشاد قرالنپور. مهرنامه شماره   ●

● ( ،مصطقی  (.ماه مهرپرور تربیت در نهج البالغه.انتشارات خانه اندیشه جوان1378دلشاد تهرابی

،مرکز نشر 1386جوادی آمیل . عبدهللا) ● لت عقل در هندسه معرفت دیتی ی   اشاء (. ميی

مهدی) ● خواه،  جم(.  1385حقیقت  قاجار ()ميی دوران  در   
ی

فرهنگ اصالح  گفتمان  و  دین  مونیکا  آموزش،   .

 رینگر)نویسنده(.انتشارات ققنوس. 

●  ، ي
ي جديد: هويت چهل تكه و تفكر سيار. ترجمه فاطمه وليابی

ی
 . نشر فرزان1380شايگان ، داريوش. افسون زدگ

، سید جواد) ● و ترجمه(، بر اساس گزارش: یوداش تادوش کروسینسگ.سقوط اصفهان.   () بازنوییس1386طباطبابی

 موسسه نگاه معارص. 

، سید جواد، دیباچه ای بر نظریه ●  1380انحطاط ایران، نگاه معارص، تهران ، طباطبابی

ی فرصت ها و تهدیدهای جهابی شدن برای آموزش و پرورش ایران. پایان نامه  1382عایل، مرضیه) ● کارشنایس (.تبیی 

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 

 

، مهدی) ●  1385گلشتی
ی

. پژوهشگاه علوم انسابی و مطالعات فرهنگ  (. از علم سکوالر تا علم دیتی

 

● (.  ، قم: مؤسسه آموزیسر و پژوهیسر امام خميتی  4(. پرسشها و پاسخ ها جلد1385.مصباح یزدی، محمد تقی

●  ، ي
ي در دانشكده 1357/ 11/ 2مطهري، مرتضی

ابی  الهيات دانشگاه تهران، سخيی

"ارزشگذاری  مهرمحمدی،محمود.   ● از طریق  در دهکده جهابی  زیست  وری  های رصی به کیفیت  نیل  در  هيی  نقش 

انه" ابی ارائه شده در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. بصي   1383/ 2/ 15. سخيی

ه تحصییل متوسطه.مجله  . بازنگری در الگوی آموزش دیتی جوانان و نوجوانان در دور 1382مهرمحمدی و صمدی، ●

، سال دوم، شماره   . 3نوآوری های آموزیسر

●   ، یگرد تربیت دیتی و برنامه دریس پنهان. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزیسر  . 1388مهرمحمدی، مي 
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ي  از منظر   مهرمحمدی،محمود.  ●
ی و باز شنایس ظرفيت  نظریه های ناظر به آموزش ارزش ها در نظام آموزیسر تبيی 

، تابستان  ،  مجله نوآوری های آموزیسر ي
 1392اثربخیسر

ی همايش ساالنه   ● مهرمحمدی، محمود. مفهوم ومدلول انقالب آموزیسر در عرص فناووری اطالعات و ارتباط. سومی 

ي در عرص فناوري اطالعات و ارتباطات.  
ي مفهوم و مدلول انقالب آموزیسر

انجمن برنامه ريزي دریسي ايران. بازانديیسر

ي و روان شنایسي دانشگاه تهران، اسفند، تهران، دانش 
 . 1382كده علوم تربيتی

محمود) ● بهبود  1390مهرمحمدی،  برای  و کالن  خرد  های  تربیت:درس  و  تعلیم  در  شناختی  زیبا  های  (، چرخش 

، فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره   . 11-34، ص 105کیفیت آموزش با الهام از عالم هيی

باقری، سید محمد مهدی ، گفتا ● ، موسسه فجر والیت، مي  امون تحول در علوم انسابی  1389رهابي پي 

 

 

 


