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 چكيده

ام گرفته انج ییعالمه طباطبا یتیترب یفلسف یها شهیدر اند یتفکر انتقاد گاهیجا نهیمقاله در زم نیا

و  میتعل ندیو اثرات آن در فرا یتفکر انتقاد یها ابعاد و مؤلفه یبررس ق،یتحق نیاست. هدف از انجام ا

است. روش  رانیجهت کاربرد در نظام آموزش و پرورش ا یتیترب یضمن یها و ارائه داللت تیترب

-یفلسف یها شهیبا اند اسناد منتشر شده مرتبط هیبوده، جامعه پژوهش را کل یلیتحل-یفیتوص ق،یتحق

ها،  داده ی. روش گردآوردهد یم لیموجود؛ تشک یاطالعات یها گاهیدر پا ییعالمه طباطبا یتیترب

 هیمورد تجز یریگ جهیو نت ها هو عرضه داد صیاز تلخ یلیتحل یها تیبوده و در قالب فعال یا کتابخانه

 یشناس از روش نشانه یتیترب یضمن یها به منظور استخراج داللت نیقرار گرفته و همچن لیو تحل

 دگاهیاز د یها و ابعاد تفکر انتقاد آمده نشانگر آن است که مؤلفه به دست جیاست. نتا دهیاستفاده گرد

 بیتهذ ،یو بحث و تبادل نظر، علم آموز یشگرپرس ،یاخالق تیشامل: توجه به ترب ییعالمه طباطبا

نظرات، سعه  یدر نقد و بررس اریو اخت یآزاد ق،یحقابه منظور اثبات  ینفس، استدالل منطق هیّو تزک

از جهل و کشف  یبخش ییرها ت،یو عقالن یصدر در مواجهه با مسائل و مشکالت، خردورز

تفکر  گاهیدر خصوص جا یتیترب یها . داللتباشد یم اهلل یو قرب ال دیبه توح دنیو رس ها تیواقع

شامل  تیو ترب میعناصر مختلف تعل رندهیدربرگ زیه ناز منظر عالم تیو ترب میتعل ندیدر فرا یانتقاد

 یها شهیاز اند یدر بستر نکهیمعلم بود که با وجود ا یها یژگیو و سیتدر ،یبرنامه درس یمحتوا

 .دارند یخوان معاصر در غرب، هم یتفکر انتقاد اتیبا نظر هاز وجو یاریاند؛ در بس مطرح شده یاسالم

 یاسالم تیترب ،ییعالمه طباطبا ،یتیترب یها داللت ت،یو ترب میتعل ،یتفکر انتقاد  :یديکل یها واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مسئلهمقدمه و بيان 

های روزمرۀ اطراف ما، همواره بخش مهمی از فرایندهای  ها و پدیده بررسی نقادانۀ آرا و اندیشه

طور معمول شامل  های زیستی ما به دهد. درواقع، تجربه مرتبط با تفکر را در ما تشکیل می

هایی است که نیازمند تدقیق و تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی از دیرباز مورد  جهه با پدیدهموا

ویژه از قرن بیستم میالدی به  های اخیر به ورزان مختلف بوده و در سده توجه فالسفه و اندیشه

های  سبک»شناسی با تکیه بر  بعد از طریق گسترش مکاتب فلسفی مدرن و دانش روان

بنا نهاده شده است. این نوع تفکر، با « 1نیچه»های فیلسوفانی مانند  بر بنیاد اندیشه« خردورزی

گران ادامه یافت و در میان  از مکتب تحلیل 3از مکتب اگزیستانسیالیسم و ویتگنشتاین 2هایدگر

(. با نگاهی تاریخی از نیمۀ 1: 1331پور،  فالسفۀ ساختارگرای قرن بیستم گسترش پیدا کرد )علی

های خود را با تأکید ویژه بر تفکر  نظران مکتب فرانکفورت، نظریه قرن بیستم، صاحب دوم

 در که است ای جامعه محصول انسان افکار مکتب، این اندیشمندان دیدگاه از. انتقادی بسط دادند

 تا گرفته فرهنگ و ایدئولوژی از اجتماعی زندگی مختلف های ها جنبه آن. کند می زندگی آن

 را شناسی معرفت نظریۀ و شناسی جامعه و مارکسیستی های نظریه به انتقاد همچنین و فناوری

 آدورنو، هورکهایمر، توان می مکتب این نظران صاحب از. اند داده قرار نقادانۀ اندیشۀ مورد

 فیلسوفان از که هابرماس(. 13: 1331قوام، ) برد نام را هابرماس یورگن و ژیرو فریره، مارکوزه،

 و تربیتی آرمانی گفتار در تربیتی های داللت بر است، فرانکفورت انتقادی مکتب معاصر و متأخر

 وگو گفت ترویج و معرفت االذهانی بین تربیتی اصول به و کند می تأکید گفتمانی اخالقی رشد

 مشارکتی یادگیری به و گیرد می درنظر انسانی روابط بهبود برای را تربیتی های روش و پردازد می

 (.1331 خدادادی،) دارد توجه

با وجود این، به بحث تفکر و رویکرد انتقادی، در اسالم و در میان متفکران اسالمی نیز از 

که  های دور توجه صورت گرفته است. اسالم توجه خاصی به مباحثه و مناظره دارد؛ چنان گذشته

در قبول دین «. یَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّال إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَ»فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

 (.212اکراهی نیست و راه درست از راه منحرف آشکار شده است )قرآن کریم، سورۀ بقره: آیۀ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nietzsche 

2. Heidegger 

3. Wittgenstein 
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 تَّبِعُونَیَالْقَوْلَ فَ سْتَمِعُونَیَفَبَشِّرْ عِبَادِ، الَّذِینَ » سورۀ زمر آمده است: 13و  11طور در آیۀ  همین

کنند، بشارت  ها تبعیت می شنوند و از بهترین آن بندگانی که اقوال مختلف را می و به« أَحْسَنَهُ

یز و تشخیص یزیرا توانایی نقد، امکان تم ؛نظام تربیتی اسالم بر نقد اندیشه استوار استدهد.  می

سازد. تفکر انتقادی موجب  از نادرست و نیز قضاوت صحیح و صریح را فراهم می درست

ویژه  انتقادی به ۀداشتن روحی ،خت دقیق و عمیق فراهم شود. از منظر اسالمشنا  خواهد شد تا

پویایی و  ۀ، الزمرود شمار می های انسان کامل به و انتقادپذیری ضمن آنکه از ویژگی نقد از خود

 .(1332)ماهروزاده و شاهی،  اسالمی است ۀحرکت تکاملی فرد و جامع ساز زمینه

تحقق تعقل و  یدر راستا یتیاز اهداف ترب یکی یسالم، تفکر انتقادا ی دین مبینتیترب دگاهیداز 

 رشیبر عدم پذ یاسالم مبن دیتأک بهاهلل است. با توجه  یال ریس ی،در آفاق و انفس و به عبارت ریس

ند رشد و یفرا ترین مهم عنوان به یتوان استدالل کرد که تفکر انتقاد یم ،و برهان لیامور بدون دل

  مینظام تعل در .(1331و همکاران،  انیمی)کر دارد یکامالً سازگار یاسالم کردیبا رو ی،تحول عقالن

قرآن  اتیبرخوردار است. آ یا ژهیو گاهیتوجه به عقل و پرورش تفکر از جا ی،اسالم تیترب و

در  ی)ع( و گفتار دانشمندان اسالم معصومینو کالم  ینبو ثیمختلف، احاد ریبا الفاظ و تعاب دیمج

متعدد قرآن، انسان را به تعقل و تدبر  اتیسبب آ نیبه هم ؛ستا ادعا نیا دیمنسوب به آنان مؤآثار 

 (.131: 1331 ،ییقرا دعوت کرده است )سلطان ییگرا و عقل

 یو آرا باورهاۀ و مجموع سمیمسلمانان از آغاز قرن سوم تحت نفوذ هلن فلسفۀاگرچه 

 ،نماندند یمقلد باق وجهچیه مسلمان به فالسفۀ ،قرار گرفت یمکاتب فلسف گریاز د یافته ترکیب

متناسب با فرهنگ  ،و ارسطو گرفته بودند طونالاف آنچه را که از ،یانتقاد یا بلکه با مواجهه

 .(1331)میراحمدی و احمدی،  دادند رییخودشان تغ

 مواجهۀ کم دو نوع دست شود، یم ادیمسلمان  لسوفیف نیعنوان نخست که از او به یکند

سر  فلسفه که با یبا کسان یبرخورد انتقادنخست، خود داشته است:  زمانۀبا مسائل  یقادانت

آنان  یبا تند یکند که دادندیمورد انتقاد قرار م یمالراسیعنوان دانش غ داشتند و آن را به یدشمن

که در  یونانی فلسفۀاو با  یانتقاد برخورد ،دوم؛ داندیم کیو به کفر نزد کند می متهم ایرا به ر

 نیش کرد آن را با دالو ت دیبخش یا تازهی فلسفه معناها نیموجود در ا میموارد به مفاه یاریبس

 )همان(. خوان سازد هم
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ابونصر فارابی، فیلسوف قرن چهارم هجری، مطالب فراوانی از افالطون و ارسطو اخذ کرد و 

های فیلسوف خاصی  مقلد اندیشهگاه  از آثار فلسفی آنان، به روش انتقادی استفاده کرد. وی هیچ

نشد و شخصیت علمی و فلسفی خویش را حفظ و بین مباحث دینی، فلسفی، سیاسی و 

های  اجتماعی مطابقت ایجاد کرد. کتاب مدینۀ فاضلۀ او شامل انتقادات فلسفی و سیاسی بر شیوه

 (.111: 2 ج ،1313رایج حکومتی در زمان خود بوده است )الفاخوری و البحر، ترجمۀ آیتی، 

 مختلفی ها با دانش اشییآشنا پشتوانۀک نقد و با الم بر هیبا تک زین یطوس ریخواجه نص

 یانتقاد قوۀ یاقتضا و به پرداخت یو اشراق مشایی میدو پارادا یبه بررس ،یمالفرهنگ اس حوزۀ

ه و محمدزاد) یافت ترکینزد قتیدو گروه را به حق نیاز ا یکی یآرا ،خود در موارد گوناگون

 (.1332 ،یعباد

نگریست و از آموزش کورکورانه  و تربیت می  امام محمد غزالی نیز با نگاهی انتقادی به تعلیم

گرایی و  بینی، واقعیت خلدون هم به آزاداندیشی، ژرف ( و ابن11: 1311کرد )غزالی،  انتقاد می

همکاری حوزه و و تربیت توجه خاصی داشت )دفتر  گرایی در علوم انسانی و تعلیم  تجربه

 (.321: 1312دانشگاه، 

مطالعۀ تاریخ تفکر در اسالم نشانگر آن است که مواجهۀ متفکران و فیلسوفان اسالمی با 

ای انتقادی بود و این  ها و نیز شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران خود، مواجهه اندیشه

روشدن با مسائل فقهی وجود  وبهرویکرد در بین فقهای شیعه مانند شیخ کلینی و شیخ مفید در ر

(. 111: 1332در میان فقهای شیعه منجر شد )گرجی، « اجتهاد»داشت که به پدیدۀ مهم و انتقادی 

شهید ) الدین بن علی بن احمد جبل عاملی های تربیتی علمای متأخری مانند زین در اندیشه

در قالب اصولی نظیر ثانی(، صدرالمتألهین )مالصدرای شیرازی( و مال محسن فیض کاشانی 

های فردی، خودشناسی و خودسازی، کسب  زمان دنیایی و عقبایی، توجه به تفاوت تربیت هم

(. در دوران معاصر نیز، عالمه سید 231: 1332فضایل اخالقی و غیره نمایان شد )رفیعی، 

سالمی به ها و اصول ا محمدحسین طباطبایی که از پیروان حکمت متعالیه بود، با تکیه بر اندیشه

ای نظیر افالطون، ارسطو، کانت، هگل  های فالسفه مطالعات عمیق مکاتب فلسفی غرب و دیدگاه

و مارکس و فیلسوفان معاصری مانند برکلی و شوپنهاور پرداخت و آرای آنان را نقد و بررسی 

اصول فلسفه و روش ، المیزانکرد. وی در آثار فاخر و ارزشمند خود نظیر تفسیر شریف 
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گیری از استدالل منطقی و انتقادی  ای بر نقش تفکر و بهره تأکید ویژه بدایت الحکمهو  یسمرئال

در تحلیل قضایای فلسفی و اخالقی داشت. از این منظر، بررسی نگاه و اندیشۀ عالمۀ طباطبایی، 

تواند در فرایند تعلیم و تربیت در دوران جدید داشته  درخصوص تفکر انتقادی و نقشی که می

 های فکری ارزشمندی برای این حوزه فراهم آورد. تواند بنیان د، حائز اهمیت است و میباش

 های تحقيق اهداف و پرسش

و تربیت هر  ترین نقطۀ شروع آموزش آن، نظام تعلیم  تفکر انتقادی نیازمند آموزش است و مهم

 جایگاه در خصوص به آموزشی در نظام رو اصالحات (. از این1: 1333جامعه است )ندافی، 

 از گیری بهره است که با ما جامعۀ جدی و مهم مسائل از یکی تربیت، و تعلیم در انتقادی تفکر

 و پرورش  آموزش نظام سازی بهینه به توان می جهانی تجارب و نظران اسالمی صاحب اندیشۀ

 تفکر درخصوص شده مطرح موارد به توجه با(. 1331احمدآبادی،  و زیباکالم)کرد  کمک

 و تربیت،  تعلیم در انتقادی تفکر رویکرد و نقش تبیین به نیاز و متفاوت نظرات وجود قادی،انت

 های تفکر انتقادی از ابعاد و مؤلفه بررسی تحلیلی و استنباطی است. کاربردی و مهم ای مسئله

تعلیم و  منظور کاربرد در نظام های تربیتی به منظور استنتاج و ارائۀ داللت به عالمه طباطبایی منظر

 تربیت ایران، هدف اصلی این مقاله است.

 های زیر است: سؤال به پاسخ دنبال به حاضر مقالۀ اساس، براین

فلسفی تربیتی عالمه  منظر از و تربیت  تعلیم فرایند در انتقادی تفکر های مؤلفه و ابعاد .4

 اند؟ کدام طباطبایی

منظور  های تربیتی به ای چه داللتهای تفکر انتقادی از منظر عالمه طباطبایی، دار مؤلفه .2

 و تربیت ایران هستند؟ کاربرد در تعلیم 

 پيشينۀ تحقيق

 ،خود یها بنا بر دغدغه کیوجود دارد که هردر موضوع مورد مطالعۀ این مقاله  یمطالعات متنوع

 یتیترب ۀو فالسف تیترب  و  میتعل ۀحوز یعلما دگاهیدر د یاز مسائل در تفکر انتقاد یبه برخ

ها به موضوع تفکر انتقادی از  یک از آن وجود این، هیچ   . بااند پرداخته یو خارج یعاصر داخلم
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رو، به تعدادی از تحقیقاتی که در موضوعات مشابه  اند. از این دیدگاه عالمه طباطبایی نپرداخته

 اند، اشارۀ مختصری خواهد شد. انجام شده

 ،یبر مبان دی)ره( با تأک ییعالمه طباطبا یاخالق تیترب»با عنوان  یقی( در تحق1333) برادران

عالمه  دگاهیاز د یاخالق تیترب نییهدف از پژوهش را تب ،«یابیهدف، محتوا، روش و ارزش

شامل هدف، محتوا،  یبر چهار عنصر آموزش دیبا تأک یاسناد سمیرئال ۀندینما عنوان به ییطباطبا

 کرده است. انیبی ابیو ارزش وشر

تفکر  یقیتطب یبررس»عنوان  با ی( در پژوهش1331) مقدم و ولوی ن، صفاییی، چراغیامرعش

فلسفه  یآن در برنامۀ آموزش یها و استخراج داللت پمنیو ل ییعالمه طباطبا ۀشیدر اند یاجتماع

درخصوص توجه به  ییو عالمه طباطبا پمنیکه ل اند به این نتیجه رسیده« کودکان )فبک( یبرا

 یدر تعامالت اجتماع تیعقالن تفکر و گاهیبه جا ،باور «یشأن اجتماع» رشیدر ضمن پذ تیفرد

شامل  شمندیدو اند نیا انیگو با هم اشتراک نظر دارند. افتراقات مو و توجه به امر گفت

 تیمرجع ،ییعالمه طباطبا ۀشیدر اند «یمحتوامحور»در مقابل  پمنیل ۀشیدر اند «یمحور روش»

تالش  ،پژوهش نیاست. استلزامات حاصل از ا ییعالمه طباطبا نزد مانیو ا پمنیتفکر در نزد ل

 یاز بستن فضا یخوددار نیو همچن تیترب و  میدر تعل وگومحور گفت یفضا ۀجهت توسع در

 .استو تفکر  شهیاند

وجوه  ی،اسالم تیو ترب یتفکر انتقاد ۀسیمقا»با نام  یقی( در تحق1331و همکاران ) انیمیکر

های  نمونه ،یآمار ۀاستفاده کردند. جامع یلتحلی-یفیروش توصاز  «افتراق و اشتراک

 ها است. آن یو تفکر انتقاد یاسالم تیو ترب میاز منابع و اسناد مکتوب در تعل شده آوری جمع

 :عبارت است از ها آن نتری که مهم افتندیدست  یجیبه نتا «ونیمدل فاش»با استفاده از 

با  یاز وجوه اشتراک تفکر انتقاد یمیو خودتنظ حی، توضاستنباط ،یابیارزش ر،ییتغ ل،یتحل .1

 شده است؛توجه  ها به آناست که  یاسالم تیو ترب میتعل

است  یذهن های رشد مهارت یدر تفکر انتقاد یول ،اهلل است یقرب ال یاسالم تیهدف ترب .2

 است؛دو مقوله  نیب یکه از وجوه افتراق اساس

تحقق تعقل و  یدر راستا یتیاز اهداف ترب یکی یم، تفکر انتقاداسال یتیترب دگاهیبا توجه به د .3

بر  یاسالم مبن دیتوجه و تأک براساس .اهلل است یال ریس ی،در آفاق و انفس و به عبارت ریس
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 عنوان به ینتقاداستدالل کرد که تفکر ا توان یو برهان م لیامور بدون دل رشیعدم پذ

 دارد. یکامالً سازگار یاسالم کردیا روب یرشد و تحول عقالن ندایفر ترین مهم

 یو نقش تفکر انتقاد تیاهم»( در پژوهشی با عنوان 1331) انیمیکری و احمدی، راحمدیم

 دیعصر جد یاساس یها یژگیاز و یکی ی راتفکر انتقاد، «مسلمانان یاسیدانش س توسعۀدر 

افکار،  یعنی یمهم از زندگ کم سه بعد که دست دارداشاره  دنیشیاز اند یا وهیش که به دانند می

و با توجه به  یگفتمان انتقاد لیتحل روشبا  محققان دهد. یقرار م ریثأافعال و اخالق را تحت ت

 میانۀمسلمانان در عصر  یاسیرا در دانش س یفکر انتقادت راتیثأو اخالق، ت نیعقل، د سنجۀسه 

 .اند کرده یبررس یاسالم

از  یتفکر انتقاد یتیترب تیماه یبررس»با عنوان  ( در پژوهشی1332ی )شاه وماهروزاده 

به مقایسۀ این  یکاربرد-یفیتوص روش پژوهشبا استفاده از  ،«ییاسالم و پساساختارگرا دگاهید

 ۀساخت قتیحق ،انیدر نظر پساساختارگرادهد  های آنان نشان می دو دیدگاه پرداختند. یافته

 ،گرایی بر کثرت یمبتن یی،پساساختارگرا سیشنا معرفت. است قدرت روابط حاصل و ها گفتمان

 قتیو توجه به زبان در ساخت دانش و حق یدوگانگاز عقل، رد  ییتمرکززدا ،یساختارشکن

. تفکر است قتیکاشف حق ،و انسان خلق است ۀسرچشم ،مطلق قتیاست. در اسالم حق

 تکثرگرایی نگرش ،ها گفتمان و ها فرهنگ ریپساساختارگرا بر تحقق خود، توجه به سا یانتقاد

گفتمان،  لیشامل تحل یتفکر انتقاد تیاست. روش ترب یمبتن شناختی و معرفت یفرهنگ

در  یخواندن نقادانه و استفاده از متن است. تفکر انتقاد ،یو مشارکت یروش تعامل ،یساختارشکن

شامل  یتفکر انتقاد تیترب های است. روش یو عمل یبر پرورش عقل نظر یاسالم مبتن

 و شرح صدر است. یمناظره، مباحثه، پرسشگر ،اندوزی تجربه ،یورزخرد

های مذکور به بررسی تفکر انتقادی در میان  شود، پژوهش گونه که مشاهده می همان

اند، اما تحقیق مستقلی درخصوص ابعاد  ها پرداخته ورزان اسالمی و مقایسه با سایر دیدگاه اندیشه

 و تربیت از منظر عالمه طباطبایی انجام نگرفته است. د تعلیم های تفکر انتقادی در فراین و مؤلفه
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 چارچوب مفهومی

 را آن در استعداد و رشد و دهند می قرار تربیت و تعلیم اساس و مبنا را تفکر بزرگ، مربیان

 رشد را تفکر تربیت، و تعلیم دانشمندان از بعضی و کنند می تلقی تربیتی مؤسسات عمدۀ هدف

 (.1322شریعتمداری، ) ننددا می صحیح قضاوت

پردازان مختلف، از اصطالحات و مفاهیم  نظران و نظریه در  تعریف تفکر انتقادی، صاحب

طورکلی تفکر انتقادی را شامل  اند و به های آن بهره جسته متفاوتی برای تشریح کارکرد و فعالیت

 (.1333اند )داچر،  تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و استنباط دانسته

 یاست که برا زیآم و تعمق یهدفمند، منطق یتفکر ی،(، تفکر انتقاد2111) 1ظر روداز ن

 یرا تفکر یتفکر انتقاد ،2سی. انردیپذ یصورت م میو تسلط بر مفاه مسئلهحل  ،یریگ میتصم

را انجام  یو چه اعمال میرا باور کن یزیچه چ نکهیا ۀدربارکند؛  معرفی می نانهیزبیمستدل و ت

(، تفکر 2113) استنفورددانشگاه  ۀفلسف دانشنامه فیتعر طبق(. 1332 پور، یبیحبو  ی)ملک میده

 یدر زندگ تیموفق یآنان برا یساز آموزان و آماده بر استقالل دانش وپرورش، آموزشدر  یانتقاد

 .کند یم دیتأک کیدموکرات یگرفتن شهروند و برعهده

و منطقی است  وهای استدالل منسجم(، تفکر انتقادی توسعۀ الگ1331از نظر استل و استل )

 (.1331)شریفی، 

 به فرد آن در که کرد تعریف تأملی تفکری توان می را انتقادی تفکر شناسی، روان دیدگاه از

 کدیور،) کند عمل چگونه یا باشد داشته باوری چه که است این مورد در گیری تصمیم دنبال

 انتقادی، تفکر آنکه اول. است تعمق قابل ممفاهی بعضی تحلیل فوق، تعریف به توجه با(. 1333

 بهتر درک بلکه نیست، مسئله حل اغلب انتقادی، تفکر هدف. است تأملی و فکورانه فعالیتی

 جانبه همه و دقیق صورت به موردنظر موضوع آن، فرایند در که متمرکز تفکری نیز و است مسئله

 تصمیم سازد می قادر را فرد که است اطالعاتی ارزیابی و سنجیدن دیگر، هدف. شود می بررسی

 است ای انگیزه یا باور اغلب انتقادی تفکر محتوای مسئله، حل برخالف اینکه سرانجام و بگیرد

 فکر چگونه کتاب در دیویی جان(. همان) داریم را آن جانبۀ همه و تر دقیق بررسی قصد که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rudd 

2. Ennis 
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 مایرز،) کند می تعریف «سالم دیدتر» یا «معلق قضاوت» را انتقادی تفکر ذات و ماهیت کنیم، می

 و کلی طرح تأمل، زمان، نیازمند انتقادی، تفکر برای الزم چارچوب ایجاد(. 1332 ابیلی، ترجمۀ

 .وادارد انتقادی تفکر به را شاگردان تا است درس کالس های فعالیت و تمرین

استنباط، توضیح های شناختی )تفسیر، تحلیل، ارزشیابی،  هستۀ اصلی تفکر انتقادی را مهارت

مندبودن،  جویی، بلوغ اندیشه، نظام بودن، حقیقت تعصبی، تحلیلی و خودتنظیمی( و تمایالت )بی

آمدن  وجود های مذکور، موجب به دهند؛ بنابراین مؤلفه نفس( تشکیل می کنجکاوی و اعتمادبه

 (.2111شود )آلفونسو،  های تفکر انتقادی در افراد می انواع مهارت

 مشکل، کند: بازشناسی می مطرح انتقادی دهندۀ تفکر تشکیل عناصر از رستیفه ،1گالسر

 و مرتبط کردن مرتب و آوری جمع مشکالت، با برخورد برای عملی و وسایل ابزارها یافتن

 اطالعات، تفسیر صحیح زبان، کاربرد و فهم اظهارنشده، های ارزش و ها فرضیه مناسب، شناسایی

 و ها تعمیم قضایا، ارائۀ بین منطقی روابط وجود بازشناسی ارات،اظه ارزیابی و شواهد تخمین

 بر مبنای مشخص باورهای الگوی نتایج، احیای و ها تصمیم آزمون، اجرای تأییدشده، نتایج

 در زندگی خاص های پدیده و ها کیفیت دربارۀ صحیح های قضاوت کارآزمودگی و ارائۀ و تجربه

 (3: 1331وردی،  امام و نیستانی)روزانه 

از دیدگاه فاشیون، متفکران انتقادی از مجموعۀ استعدادهای عاطفی و هیجانی برخوردار 

های عاطفی  کند. این مؤلفه ها می وجوی موضوعات و بررسی آن هستند که آنان را قادر به جست

مندی به داشتن  کنجکاوی در رابطه با گسترۀ متنوعی از موضوعات، عالقه تفکر انتقادی شامل

ها در استفاده از تفکر انتقادی، اعتماد به فرایند  عات خوب، هوشیاری نسبت به فرصتاطال

پردازی، روشنفکری در  وجوگری منطقی، خودباوری به توانمندی خود برای استدالل جست

پذیری در درک آرای دیگران، انعطاف در ارزیابی دالیل،  های واگرا، انعطاف رابطه با دیدگاه

انداختن  تعویق داری در به های فردی، خویشتن داوری ها و پیش ا سوگیریصداقت در برخورد ب

و تمایل به تجدیدنظر و اصالح نظرات در مواقع ضروری هستند  ها ها یا اصالح آن داوری

 (.2111، 2)رود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Glaser 

2. Rudd 
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شامل هفت مؤلفه است که به هدایت جریان  1پردازی در تفکر انتقادی از دیدگاه پال استدالل

. 2رو؛  . هدف تفکر یا موضوع پیش1اند از:  ها عبارت رسانند. این مؤلفه یاری می پردازی استدالل

. تعبیر و 1آمده درمورد موضوع؛  عمل . فرضیات به1. واقعیات درمورد موضوعات؛ 3اطالعات؛ 

. کنارگذاشتن سایر 1ها و مفاهیم مرتبط با موضوع؛  . نظریه2شده؛  آوری های جمع تفسیر داده

 .(2111 ایرانی، و ودر)ها  دیدگاه

 طریق از فراگیران، در انتقادی تفکر ارتقای برای را عملی رویکرد یک 2کرانکیلتون

 درمورد تفکر به فرد واداشتن اول، شرط. است کرده ارائه تذکر برای الزم شروطی ساختن فراهم

 تفکر به فرد واداشتن دوم، شرط. است فرایند یا مشکل موقعیت موضوع، خود، قبیل از چیزهایی

 ها رایانه و ها یادداشت نمودارها، ها، نقشه) زمینه پس منابع و دانش مانند موضوعاتی درخصوص

 فراگیران دیگر، عبارت به. است تفکر برای هایی شیوه از برخورداری سوم، شرط. است( غیره و

 مقایسۀ ارهاساخت این از ای نمونه. هستند فکری ساختارهای نیازمند تفکرشان فرایند هدایت برای

 بر دلیلی دانستن، آخر، شرط. است تجزیه و تحلیل تفسیر و و تعبیر مسئله، حل ارزیابی برآورد،

 مسئله، یک حل منازعه، یک وفصل حل مانند هستند؛ متفاوت و متعدد تفکر، دالیل. است تفکر

 درسی یها برنامه طریق از انتقادی، تفکر. تکلیف یک تکمیل یا شخصی نفع یک کردن برآورده

 تحصیلی باالی سطوح در ویژه به درسی برنامۀ های مؤلفه تمامی در باید و است بهبود قابل

 (.1331 همکاران، و کریمیان) شود گنجانده

 فهم برای اذعان داشت که رویکردی توان در  کاربرد تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت، می

 که تحقیق و یادگیری و تدریس به عملی، درویکر. است مدرسه و جامعه با وتربیت تعلیم ارتباط

 روزمره تجارب بر دیالکتیکی است، تحلیل و انتقادی وگوی گفت طریق از آموزش براساس

 توان می را انتقادی رویکرد با و تربیت  تعلیم درواقع،(. 1331 ایمانی، و دیناروند) دارد تأکید

 براساس ها نظریه درستی تعیین و خود عملی و عمیق گیری جهت با رویکردی»: کرد بیان چنین

 ذاتی عقالنیت و خرد بر تأکید با همچنین و اجتماعی مناسبات تعبیر در ها آن عملی های قابلیت

 در را خود و گرفته فاصله پوزیتیویستی های دیدگاه از آن، بخشیدن آگاهی و روشنگری برای

 (.1331 سجادیه، و خسروی) است داده جای و تربیت تعلیم  نوین های اندیشه دامن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Paule 

2. Kraunkilton 
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وسیلۀ انجمن ملی فلسفۀ آمریکا که به گزارش دلفی شهرت یافته  در مطالعۀ تفکر انتقادی به

است، تفکر انتقادی، تفکری هدفمند و قضاوتی خودتنظیم است که مبتنی بر تفسیر و تحلیل، 

قضاوت  شناسی و شناسی و مالک همراه تبیین استداللی مفهومی، روش ارزشیابی و استنباط به

 (.2113ای است )فاشیون،  های زمینه براساس بررسی

ویژه فاشیون،  درنهایت، پس از بررسی مفهوم تفکر انتقادی از دیدگاه متفکران مختلف به

های مشترک درکنار یکدیگر، چارچوب مفهومی  گالسر و پال، با قراردادن همۀ عناصر و مؤلفه

ر شکل گرفت: استدالل و روش منطقی، های زی تفکر انتقادی پژوهش حاضر شامل مؤلفه

جویی،  گرایی در تفکر، حقیقت اندیشی، عینیت بودن )بررسی از زوایای مختلف(، روشن تحلیلی

پذیری، استقالل فکری،  طرفانه )دوری از تعصب(، انعطاف حل بی دقت و نگاه تیزبینانه، یافتن راه

 پرسشگری، کنجکاوی و احترام به آرا و نظرات دیگران.

 ش تحقيقرو

منظور بررسی  در تحقیق حاضر، با توجه به اهداف و سؤاالت از روش تحلیلی و توصیفی به

های یورگن هابرماس  ها با اندیشه های فلسفی و تربیتی عالمه طباطبایی و مقایسۀ آن اندیشه

های صریح و ضمنی از  منظور استخراج و ارائۀ داللت استفاده شده و در روش دیگر، به

های معتبر و از روش  آوری داده ای عالمه طباطبایی در  تفکر انتقادی برای جمعه دیدگاه

 شناسی روالن بارت استفاده شده است. نشانه

ها و مفاهیم با  های گزاره ها و تفاوت روشی است که در آن شباهت« توصیفی-تحلیلی»روش 

گانه که  های سه لیتهای کیفی در قالب فعا (. تحلیل داده2113، 1شود )گیون هم مقایسه می

میلز و ) گیری صورت گرفته است . نتیجه3ها  . عرضۀ داده2ها  . تلخیص داده1عبارت است از: 

 (.1331، 2هبرمن

های  جامعۀ پژوهش، اسناد و منابع مکتوب و الکترونیکی در قالب کتب و مقاالت در رساله

برداری از منابع تا حد  ها، فیش هو تربیت است و ابزار گردآوری داد انتشاریافته در حوزۀ تعلیم 

کفایت بوده است. در انجام این تحقیق تالش شده است با توجه به نقش تفکر انتقادی در فرایند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Given 

2. Miles and Huberman 
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منظور افزایش  های عالمه طباطبایی به تعلیم و تربیت و بررسی و ارزیابی دقیق و مستند اندیشه

 اصر تعلیم و تربیت ارائه شود.های تربیتی مؤثر و کاربردی در  عن روایی پژوهش، داللت

 های تحقيق یافته

های تفکر انتقادی از منظر عالمه طباطبایی در فرایند  اولین سؤال پژوهش، مربوط به ابعاد و مؤلفه

عنوان مؤلفۀ اصلی  توان اذعان داشت تربیت اخالقی به و تربیت است که در پاسخ به آن می تعلیم 

داند که دربارۀ  المه علم اخالق و تربیت اخالقی را فنی میتفکر انتقادی از نظر عالمه است. ع

کند. ملکاتی که مربوط به نیروهای نباتی، حیوانی و انسانی آدمی است  ملکات نفسانی بحث می

سازد تا او با اتصاف و  و صفات خوب و ارزشمند را از صفات و اوصاف زشت و منفی جدا می

علمی و عملی خود را به کمال برساند و رفتار و  آراستن خود به این صفات ارزشمند، سعادت

که رضایت و تحسین افراد جامعه را جلب کند  نحوی ای را از خود نشان دهد؛ به اعمال شایسته

توان به نقش پرسشگری و نقش فعال  های دیگر می (. از مؤلفه311: 1 ، ج1333)طباطبایی، 

 و ها دانش همۀ به قرآن در»شاره کرد. فراگیران در جهت کسب دانش و اعتبارات ذهنی آنان ا

 که آیاتی است بدیهی و کند می اشاره شود، می مربوط انسانی حیات به ای گونه به که هایی صنعت

 اینکه تا کند می تحریک اندوزی علم به درواقع خواند، فرامی اندیشیدن و تفکر تدبر، به را ها انسان

 حتی و است حیوانی یا انسانی طبیعی، است، زمین و آسمان در آنچه به نسبت بشری جامعۀ

بدیهی است  .(233: 1 ج ،1333)طباطبایی، « کند پیدا معرفت است، ماوراءالطبیعه به مربوط آنچه

پرسشگری که خود  اندوزی، جز با منظور کسب معرفت و علم که تدبر و اندیشیدن در امور به

عالمه طباطبایی به روش  .پذیر نیست مکانرود، ا شمار می اندوزی به های مهم علم یکی از مؤلفه

منظور اثبات حقایق در روند تفکر انتقادی توجه خاص دارد. از نگاه وی،  استدالل منطقی به

 (.13: 21 ج ،1333طباطبایی، ) تعقل، حجت عقلی و استدالل برهانی آزاد بر ایمان تقدم دارد

ی و اختیار در اندیشۀ نقادانه و هایی که موردنظر عالمه است، مؤلفۀ آزاد از دیگر مؤلفه

اسالم کسانی را که فکر »منظور کسب حقیقت و اثبات قضایا و مفاهیم است.  بررسی نظرات به

های علمی و منطقی دارند، از طریق استدالل  های علمی و استدالل سالم و استعداد درک نظریه

ان تحمیل و تلقین کند و سپس کند؛ نه اینکه نخست، مواد اعتقادی خود را به آن آزاد تربیت می
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(. ایشان محور تفکر 31: 1 ، ج1311ها، دلیل و حجت بتراشد )طباطبایی،  برای دفاع از آن

داند که به واسطۀ آن،  داند و عقل را یکی از قوای انسانی می انتقادی را خردورزی و عقالنیت می

(. به 211: 2 ، ج1332 شود )طباطبایی، خیر و شر و حق و باطل از یکدیگر تشخیص داده می

گویند و به این خصیصه از دیگر جانداران ممتاز  عقیدۀ وی، انسان را به این جهت عاقل می

چنین آفریده است که در مسائل فکری و نظری،  دانند که خداوند سبحان، انسان را فطرتاً این می

 (.311دهد )همان:  حق را از باطل و در مسائل عملی، خیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص

و تربیت(  کردن امور تعلیم  و تربیت )آسان  عالمه طباطبایی، داشتن سعۀ صدر در فرایند تعلیم

بخشی  (. وی جنبۀ رهایی212: 11 ج ،1332داند )طباطبایی،  های مهم مربی می را یکی از ویژگی

رد که تفکر انتقادی انسان دا دهد و اذعان می از جهل و نادانی در تفکر انتقادی را مدنظر قرار می

 (.231: 2 ، ج1332طباطبایی، ) کند را از جهل و تقلید کورکورانه آزاد می

داند.  ترین بعد تفکر انتقادی را توجه به ایمان و نزدیکی به خداوند می این متفکر، اساسی

ز ایشان بر این باور است که از نظر اسالم، هیچ هدفی برای آفرینش انسان و زندگی او، ج

توحید خداوند متعال در مرحلۀ اعتقاد و عمل نیست؛ یعنی اسالم، کمال انسانیت و هدف نهایی 

ها و  داند که معتقد شود به اینکه برای او خدایی هست که همۀ پدیده زندگی را این می

 (.211: 2 ، ج1332سوی او است )طباطبایی،  ها به موجودات را آفریده و بازگشت همۀ آن

و تربیت از دیدگاه  های تفکر انتقادی در فرایند تعلیم  ترین مؤلفه توان مهم می طور خالصه به

 خالصه کرد: 1عالمه طباطبایی را در جدول 

 و تربيت از نظر عالمه طباطبایی  ها و ابعاد اصلی تفكر انتقادی در فرایند تعليم . مؤلفه4جدول 

 توجه به تربیت اخالقی 1
 پرسشگری و بحث و تبادل نظر 2
 آموزی، تهذیب و تزکیه نفس علم 3
 منظور اثبات حقایق استدالل منطقی به 1
 آزادی و اختیار در نقد و بررسی نظرات 1
 سعۀ صدر در مواجهه با تحلیل و تفسیر مسائل و مشکالت 2
 خردورزی و عقالنیت 1
 ها بخشی از جهل و کشف واقعیت رهایی 3
 اهلل رسیدن به توحید و قرب الی 3
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های تربیتی در تفکر انتقادی از منظر عالمه  ؤال دوم پژوهش نیز درخصوص ارائۀ داللتس

 و مبانی به کریم، قران آیات تناسب خود به علمی دقت با توان گفت وی طباطبایی است که می

 .پرداخته است و تربیت تعلیم  عناصر

 مترادف را وی تربیت. تاس واحدی مفهوم دارای عالمه طباطبایی، دیدگاه از و تربیت تعلیم 

 های فعالیت شامل که زیرمجموعۀ تربیت و داند می مفهومی را تعلیم و هدایت مشابه و تزکیه

 مقصد به کردن نزدیک و راه کردن آسان تعلیم، درواقع،. است و پرورش  آموزش نظام و مدرسه

 (.31: 1311 طباطبایی،) ها آن ایجادکردن تا است

غایت و رویکرد   منظر عالمه طباطبایی، رابطۀ فطرت و اخالق، هم در نظام تربیت اسالمی از

های دستیابی  ریزی و ترسیم اصول و شیوه کند و هم برای برنامه کلی تربیت اخالقی را تعیین می

 مربی موفقیت دارد تأکید (. ایشان123: 1 ، ج1311به اهداف تربیت ضرورت دارد )طباطبایی، 

 باشد شده تنظیم بینی پیش با و دقت به برنامه محتوای هک است میسر زمانی تدریس، در

 و آموز، مطالب دانش که نشیند می بار به زمانی تربیت و تعلیم(. 133: 1 ج ،1323 طباطبایی،)

 طباطبایی،) باشد مند عالقه ها آن به و کند نیاز احساس ببیند خواهد آموزش می که محتوایی را

 های زیر باشد: برنامۀ درسی از منظر عالمه باید دارای ویژگیبنابراین محتوای  ؛(2:13 ج ،1323

 باشد حقیقت با منطبق یا مشتمل باید درسی برنامۀ مطالب که معنا این به: گویی . حقیقت1

 ؛(121: 1 ج ،1323 طباطبایی،)

 در آن اولویت رعایت با انسان موردنیاز علوم همۀ شامل باید درسی برنامۀ محتوای: سودمندی .2

 حقیقت و حق شناخت در و کند خود سرگرم را انسان که علومی عالمه، زعم به. باشد تفاعان

 ؛(1:111 ج ،1321 طباطبایی،) است مترادف جهل با مجید قرآن قاموس در دارد، باز

 با همراه یادگیری سبب که است محتوا تدوین در اصولی جمله از اصل این: بخشی لذت .3

 یادگیری به نسبت شاگردان، اشتیاق و جذب در محتوا شیبخ لذت و شود می پذیری لذت

 ؛(122: 1 ج ،1323 طباطبایی،) یابد افزایش می

 با گرایی جامعیت اصل از تبعیت به باشد و داشته نسبی جامعیت باید درسی برنامۀ . محتوای1

 شود؛ اعمال گرایی جانبه همه
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 ج ،1323 طباطبایی،) شود ارائه جتدری به و مشخص واحدهای در باید درسی برنامۀ محتوای .1

 شاگردان برای مطالب درک که است جهت بدین محتوا ارائۀ در اصل این رعایت(. 213: 13

 .پذیرد می صورت تر ساده صورت به

 نتیجه توان می تدریس های در زمینۀ شیوه عالمه طباطبایی اسالمی های اندیشه از آنچه

 است: زیر شرح به گرفت،

 و خیرات که ای گونه به است؛ گردانیدن پاکیزه و رشددادن معنی به تزکیه: یستدر در تزکیه .1

 پایان و گیرد می برکت و خیر الهی رحمت فضل از که حرکتی شود؛ هویدا آن از برکات

 ؛(111: 13 ج ،1323طباطبایی، ) ندارد

 توجه ها آن به و مطالعه را برنامه اهداف باید اقدامی هر از قبل معلم: درس اهداف به . توجه2

 کند؛ اتخاذ یادگیری های فعالیت برای مناسبی روش بتواند تا کند

 فنون از استفاده با آموزشی مطالب کردن مطرح از پیش باید معلم: تدریس کردن زمینۀ آماده .3

 علمی کاربرد و محتوا فواید بیان موردتدریس، مطالب دربارۀ ها پرسش طرح مانند مختلف

 کند آماده را آنان فکری و روانی لحاظ از و برانگیزاند را شاگردان ۀعالق زندگی، در آن

 ؛(1333 کشانی، و نوروزی)

 که دارد می اظهار ،«علیم سمیع یشاءاهللُ مَن یُزکیُ اهلل ولکن» آیۀ تفسیر در عالمه طباطبایی

 آمادگی زبان به و داشته باشد را آن آمادگی که گیرد می تعلق کسی تزکیۀ دربارۀ فقط او مشیت

 ؛(131: 11 ج ،1323 طباطبایی،) کند درخواست را آن

 ماهیت و منطقی تفکر و استدالل بر منطبق باید تدریس: تدریس به ندادن دستوری جنبۀ. 1

 آموزان دانش تفکرات معلم تدریس، در. است خطابه و موعظه از غیر تدریس. باشد برهانی

 منظور به روشنگری و صداقت با و کند می هدایت قضاوت و تحلیل و درک جهت در را

 چیزی و شود نمی داده اخالقی دستور تدریس در بنابراین کوشد؛ می مسائل صحیح شناخت

 وار طوطی و کورکورانه شیوۀ به نه آگاهانه فراگیری و کنند نمی تجویز و تلقین کسی به را

 (.11: 1312 دانشگاه، و حوزۀ همکاری دفتر) باشد

 کرد: اشاره معلم های ویژگی ترین مهم به توان می عالمه طباطبایی تفکرات و ها اندیشه بررسی با
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 یا معلم هر یعنی کلی است؛ ای قاعده خود اسلوب این و کند می عمل گوید می آنچه به . معلم1

 کند. به عبارتی، یک عمل دستورها و نظرات به خودش باید شود، موفق بخواهد اگر مربی

 هیچ عمل بی علم بنابراین فعال کند؛ و گر کنش را شاگردان اندتو نمی منفعل و خنثی معلم

طباطبایی، ) است داللت دارای هم عمل هست، داللت الفاظ برای که طور همان. ندارد تأثیری

 ؛(311: 2 ج ،1323

 داشته آموزد، ایمان می فراگیر به آنچه به آن، معلم که است صالح اثر دارای تربیتی: . ایمان2

 سخن از را آنان(. 31 آیۀ سورۀ محمد،) «القول لحنِ فیِ: » فرماید می قرآن در دخداون. باشد

 بشناس؛ کالمشان و

 مردم با تعامالت و محاوره و معاشرت ها در آن که است ادبی پیامبران ادب: معاشرت و ادب .3

 و طعنه و فحش و مخالفت همه این با ،(ص) رسول حضرت خدا، پیامبر. کردند می مراعات

 پاسخ وعظ ترین خیرخواهانه و بیان بهترین به جز دید، می مشرکان از که ادبی بی و تهزااس

 «سَالما قالُو الجاهِدُون خطابهم اذا و» شد: نمی جدا آنان از سالم به جز و داد نمی را ها آن

 ؛(331: 11 ج ،1323طباطبایی، )

 که است این خطاب و محاوره ببا در اسالم مکتب و انبیا آداب جملۀ از: فهم قدر به بیان .1

 فرمودند: محمد حضرت. کردند می حساب ها آن از یکی و مردم جزء را خود پیامبران همیشه

 «کنیم صحبت آنان عقل قدر به مردم با که است این بر کارمان اساس پیامبران گروه ما»

 ؛(1333 سنگی، و رضایی)

 ای شیوه به را حق بیان و راست سخن ایدب معلم عالمه طباطبایی، نظر به: گفتار در صراحت .1

 هوای نیروی براساس آنان زندگی شالودۀ که مردمی دارد اعتقاد وی. کند بیان روشن و صریح

 نظرهای باشند، نوش و عیش اهل و مفسدین برابر در تملق و باطل اهل چاپلوسی و نفسانی

 ؛(131: 2 ج ،1323 ی،طباطبای) اعتماد داشت افکارشان به شود نمی و ندارد ارزش آنان

 که را فردی هر باید معلم عالمه طباطبایی، دیدگاه از: عذرها کنندۀ قبول و اشتباهات بخشندۀ .2

 متعال خداوند چنانکه. بپذیرد را او عذرخواهی دارد، آموزش قابلیت و استعداد و لیاقت

 (.121: 11 ج ،1323 طباطبایی،) است رحیم و غفور صفات دارای



 

 

 

 

 
 201ي در فرايند تعليم و تربيت از منظر عالمه طباطبائي   تفكر انتقاد

  

 

های ضمنی تربیتی مستخرج از دیدگاه عالمه طباطبایی درخصوص جایگاه  لتترین دال مهم

 آمده است. 2طور خالصه در جدول  تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربیت، به

 تيترب  و  ميدر تعل یتفكر انتقادیی در عالمه طباطبا دگاهید های تربيتی منبعث از . داللت4جدول 

  های تعليم مؤلفه
 و تربيت

 ها اد و ویژگیابع

 و تربيت تعليم 

 . تعلیم و تربیت دارای مفهوم واحد است و مترادف با تزکیه و مشابه هدایت است.1
 وپرورش است. های مدرسه و آموزش شود که شامل فعالیت . تعلیم به مفهومی گفته می2
 وسیلۀ معلم است. . تعلیم هدایت ذهن فراگیر به3
 کردن به مقصد است. کردن راه یادگیری و نزدیک آسان. تعلیم ایجاد راه نیست، بلکه 1
 سمت کمال معنوی است. و تربیت در جهت رشد و هدایت به . تعلیم 1

 برنامۀ درسی

 آموزان باشد. . برنامۀ درسی باید در راستای اصول و اهداف دینی دانش1
طبیعی و  . محتوای برنامۀ درسی باید در  اخالقیات و پرورش عقالنیت و تفکر و علوم2

 های اجتماعی باشد. آموزش
 های عملی باید جزء برنامۀ درسی شاگردان باشد. . آموزش3
 . محتوای برنامۀ درسی شامل موضوعات موردنیاز فراگیران باشد و بر مبنای حقایق تدوین شود.1
 . موضوعات و مطالب برنامۀ درسی باید رغبت و شوق یادگیری را افزایش دهد.1
 مۀ درسی دارای جامعیت نسبی و در جهت شناخت دین باشد.. محتوای برنا2
 ای تدوین شود. صورت تدریجی و مرحله . محتوای برنامۀ درسی به1

 روش تدریس

 . تزکیه در تدریس شرط اول جریان یاددهییادگیری باشد.1
 . معلم به اهداف آموزشی و کلی و نهایی درس قبل از شروع تدریس توجه کند.2
 های آموزشی آماده شود. ستفاده از انواع شیوه. تدریس با ا3
شده به شاگردان نباید  . تدریس رابطۀ دوجانبه تعاملی بین معلم و شاگرد است و مطالب ارائه1

 جنبۀ دستوری داشته باشد.
های استقرایی و قیاس و براهین  تدریس باید مبتنی بر تفکر منطقی و استداللی و از روش .1

 درست استفاده شود.
 آموزش بر مبنای اندیشه نقادانه در تدریس موضوع مهمی است. .2

 استلزامات معلم

 گرا باشد. . معلم باید نظر و عمل را با هم داشته باشد و به عبارتی، عمل1
 های اساسی در اخالق معلمی است. . ایمان معلم از ویژگی2
 شود. . تربیت سالم از معلم و مربی سالم ناشی می3
شرت و تعامالت با شاگردان دارای صفات و آداب نیک باشد. متانت و وقار از . معلم در معا1

 های مهم معلم است. ویژگی
 آموز توجه کند. های ذهنی و ادراکی دانش . معلم باید به تفاوت1
 های مهم است. . شیوایی سخن و رسایی صحبت و بیان حقیقت و راستگویی معلم، از ویژگی2
 شی از خطای شاگردان را در نظر بگیرد و بخشنده باشد.پو . معلم باید خصلت چشم1
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 گيری نتيجه

ترین مسائل و  عنوان یکی از مهم و تربیت به در این تحقیق، مفهوم تفکر انتقادی در فرایند تعلیم 

نیازهای نظام آموزش و پرورش تحلیل و بررسی شد. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی و 

منظور استنتاج و ارائۀ  به عالمه طباطبایی منظر تفکر انتقادی از های ابعاد و مؤلفه استنباطی

شده  منظور کاربرد در نظام تعلیم و تربیت ایران بوده است. بررسی انجام های تربیتی به داللت

و    مختلف تعلیم مکاتب در تربیتی های مؤلفه ترین مهم از مفهوم تفکر انتقادی، یکی دهد نشان می

 برای را زمینه اجتماعی، و عقالنی رشد طریق از که است اسالم مکتب تربیتیدر  ویژه به تربیت

 سازد. آماده می ها اندیشه قبول یا رد توان و اندیشه دارای های انسان تربیت

 را عقل و داند می فطری را انسان در تفکر مبنای های پژوهش، عالمه طباطبایی، براساس یافته

 هدف عقالنیت و تفکر وی، اندیشۀ در. است انسان ندۀده یاری کند که می معرفی ابزاری

 پذیرش با عالمه. سازد می فراهم را الهی ایمان به غایت شدن نائل امکان که است ای واسطه

 تفکر این لیکن گیرد، می بهره صحیح راه شناخت برای آن از انسان، تفکر بر اجتماع تأثیرات

 شود؛ حاصل ایمان و گیرد قرار حقیقی و صحیح مسیر در فرد که است این ساز زمینه خود

. عمل کند و فکر الهی رضای راستای در فرد است و مؤثر عمل و تفکر ابعاد همۀ در که ایمانی

 .داند می الهی ایمان به رسیدن را انتقادی تفکر ایشان درواقع،

فرایند  با توجه به بررسی و مداقه در دیدگاه عالمه طباطبایی دربارۀ نقش تفکر انتقادی در

ها و ابعاد تفکر انتقادی در  ، مؤلفهالمیزانسنگ  ویژه با تأکید بر تفسیر گران و تربیت و به تعلیم 

های ضمنی تربیتی منطبق بر  قدر احصا و داللت و تربیت از منظر این فیلسوف گران فرایند تعلیم

ها و  در بخش یافتههای وی استخراج شد. به استناد مطالب موجود  ها نیز از آرا و اندیشه آن

ها نشانگر آن است که تفکر  های تفکر انتقادی از منظر عالمه طباطبایی(، داده )مؤلفه 1جدول 

 تربیت به هایی نظیر توجه و تربیت از دیدگاه ایشان دارای ابعاد و مؤلفه انتقادی در فرایند تعلیم 

 منطقی نفس، استدالل تزکیۀ و تهذیب آموزی، نظر، علم تبادل و بحث و اخالقی، پرسشگری

 مسائل با مواجهه در صدر سعۀ  نظرات، بررسی و نقد در اختیار و آزادی حقایق، اثبات منظور به

 به ها و رسیدن واقعیت کشف و جهل از بخشی عقالنیت، رهایی و مشکالت، خردورزی و

 الی اهلل است. قرب و توحید
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توان نتیجه  ومی تحقیق حاضر، میهای تفکر انتقادی در چارچوب مفه در مقایسه با مؤلفه

جویی، پرسشگری، استدالل منطقی، کنجکاوی  های تفکر انتقادی شامل حقیقت گرفت مؤلفه

ها و دوری از تعصب با دیدگاه عالمه طباطبایی  پذیری، احترام به سایر دیدگاه عقالنی، انعطاف

های دیگری مانند توجه به  مؤلفهخوانی و تطابق دارد. عالوه بر آن، در تفکر انتقادی عالمه، به  هم

 تربیت اخالقی، تهذیب و تزکیه نفس و رسیدن به توحید و قرب الی اهلل توجه و تأکید شده است.

های ضمنی تربیتی، ذکر این نکته الزم است که با توجه به اینکه عالمه  درخصوص داللت

یطۀ تفکر انتقادی یا صورت تخصصی به ح نگر بوده و به نگر و کلی طباطبایی، فیلسوفی جامع

شناسی و با تدقیق  های مذکور با استفاده از روش نشانه تعلیم و تربیت وارده نشده است. داللت

 المیزاناند که عمدتاً در تفسیر شریف  در آرای دینی و تربیتی عالمه استنباط و استخراج شده

و تربیت ایران  را در نظام تعلیم ها  توان آن ها، می بودن این داللت  آمده است. با توجه به کاربردی

های مهم و کاربردی در  تواند موضوع پژوهش کار برد و همچنین نتایج می ای عملی به به شیوه

های  تربیت اسالمی قرار بگیرد و نیز سرآغاز پژوهش  و کارکردهای تفکر انتقادی در تعلیم 

تعلیم و تربیت انتقادی  انداز اسالم را نسبت به موضوعات مهمی نظیر دیگری شود که چشم

 های تربیتی از نظر عالمه طباطبایی روشن سازد. نتایج این پژوهش در زمینۀ استنتاج داللت

 تربیت  و  تربیت نشانگر آن است که تعلیم و درخصوص جایگاه تفکر انتقادی در عناصر تعلیم

مفهومی  به علیمت است. همچنین هدایت مشابه و تزکیه با مترادف و است واحدی مفهوم دارای

 فراگیر ذهن است و هدایت و پرورش  آموزش و مدرسه های فعالیت شامل که شود می گفته

 مقصد به کردن نزدیک و یادگیری راه کردن آسان بلکه نیست، راه ایجاد تعلیم. است معلم وسیلۀ به

 در است تالشی است و معنوی کمال سمت به هدایت و رشد جهت در تربیت و تعلیم. است

 نادانی. و جهل از رهایی جهت

 آموزان دانش دینی اهداف و اصول راستای در باید درسی از دیدگاه عالمه محتوای برنامۀ

 های آموزش و طبیعی علوم و تفکر و عقالنیت پرورش و اخالقیات زمینۀ در باشد و باید

قرار بگیرد  نشاگردا درسی برنامۀ اجزای در زمرۀ باید عملی های آموزش .تدوین شود اجتماعی

 تدوین حقایق مبنای بر و فراگیران است موردنیاز که موضوعاتی باشد باید شامل درسی و برنامۀ

در فراگیران  را یادگیری شوق و رغبت باید درسی برنامۀ مطالب و همچنین موضوعات .شود
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از نظر عالمه طباطبایی  .باشد دین شناخت جهت در و نسبی جامعیت دارای دهد و افزایش

 شرط تدریس، در تزکیه شود و تدوین ای مرحله و تدریجی صورت باید به درسی برنامۀ محتوای

 .باشد یادگیری–یاددهی جریان اول

 تدریس توجه و  شروع از قبل درس، نهایی و آموزشی، کلی اهداف به از نظر وی، معلم باید

 بین تعاملی دوجانبۀ رابطۀ یس،آموزشی آماده کند. در تدر های شیوه انواع از استفاده با تدریس را

 .باشد داشته دستوری جنبۀ نباید شاگردان به شده ارائه مطالب باشد و شاگرد برقرار و معلم

 براهین و قیاس و استقرایی های روش از و استداللی باشد و منطقی تفکر بر مبتنی باید تدریس

 است و معلم مهمی موضوع تدریس در نقادانه، اندیشۀ مبنای بر آموزش .شود استفاده درست

 در اساسی های یکی از ویژگی. باشد گرا عمل عبارتی، و به باشد داشته هم با را عمل و نظر باید

 در معلم .شود می ناشی سالم مربی و معلم از سالم است و تربیت معلم ایمان معلمی، اخالق

خود را  وقار و انتو مت باشد نیک آداب و صفات دارای شاگردان باید با تعامالت و معاشرت

 سخن آموزان از وظایف معلم است. شیوایی دانش ادراکی و ذهنی های تفاوت به توجه .حفظ کند

از دیدگاه  .است معلمی مهم های نیز از ویژگی راستگویی و حقیقت بیان و صحبت رسایی و

 .باشد داشته شاگردان خطای از پوشی چشم و خصلت بخشنده باید معلم عالمۀ طباطبایی

دهد با وجود اینکه ایشان در بستر اندیشه و فلسفۀ اسالمی، آرا و  های پژوهش نشان می یافته

های این فیلسوف  نظرات خود را ارائه کرده است. با وجود این، تشابهات زیادی میان دیدگاه

 پردازان غربی در حیطۀ تعلیم و تربیت انتقادی وجود دارد که خود بیانگر مسلمان معاصر با نظریه

توان نظریات مدرن تربیتی را  های ناب اسالمی می این واقعیت است که با تمسک به اندیشه

 کار برد. بومی ساخت و در جامعۀ اسالمی به

 پيشنهادها

عنوان یک فیلسوف مسلمان معاصر در زمینۀ  های عالمه طباطبایی به با بررسی آرا و اندیشه

 عنوان بههای تربیتی زیر را  داللت توانیم ت، میجایگاه تفکر انتقادی در فرایند تعلیم و تربی

 در راستای اصالح نظام تعلیم و تربیت ایران ارائه کنیم: هایی پیشنهاد

 معلمان؛ و شاگردان آموزش در درسی موضوع یک عنوان به انتقادی تفکر . گنجاندن مهارت1
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تحمیل در فرایند تعلیم و  و فشار از آزادی و نادانی و جهل از فراگیران بخشی رهایی به . توجه2

 تربیت؛

 یادگیری؛-فرایند یاددهی در پذیری انعطاف و جویی حقیقت پرسشگری، به . توجه3

 منطقی؛ های استدالل و انتقادی تفکر روش طریق از مسائل . تجزیه و تحلیل1

 های تدریس؛ روش در تعصب از پرهیز و صدر و سعۀ پذیری . انعطاف1

 ارتباطی های کنش در عقل و ایمان تزکیه، مبنای بر اخالقی و ویمعن های ارزش به . توجه2

 آموزان؛ دانش

 آموزشی و تربیتی؛ مراکز در مشارکتی تدریس های روش از . استفاده1

علمی و  مفاهیم و موضوعات راستای در درسی های برنامه های سرفصل و محتوا . بازنگری3

 و سعادت مبنای که گوناگون های یطهح در فراگیران رشدی نیازهای با متناسب اخالقی

 شود؛ رغبت و نشاط

 آگاه، انتقادپذیر، صالح و باایمان در راستای اهداف متعالی تربیت اسالمی. مربیان . تربیت3

 

 منابع

 قرآن کریم. -

و تربیت  بررسی تطبیقی تعلیم  .(1331) احمدآبادی آرانی، نجمه، زیباکالم مفرد، فاطمه و محمدی، آزاد -

و تربیت ایران.  با نظریۀ کاربرد آن برای اصالح نظام تعلیم « ژیرو و هابرماس»قادی از منظر انت

 .31-21(، 1)1، شناسی در آموزش فصلنامۀ ارزش

تربیت  پژوهشی در مسائل تعلیم و(. 1333) علیرضا اخوان مالیری، جمیله، سیفی، محمد و فقیهی، -

 .111-123(، 11)21، اسالمی

چاپ  ی.تیآ دیترجمۀ عبدالمج .فلسفه در جهان اسالم خیتار .(1313) خلیلا و البحر، حن ،یالفاخور -

 .دوم، زمان

 روش محتوا، هدف، مبانی، بر تأکید با( ره) عالمه طباطبایی اخالقی تربیت .(1333) ابوالقاسم برادران، -

 .12، 21 ،اسالمی و تربیت تعلیم  مسائل در پژوهش ارزشیابی. و

های پژوهش در فلسفۀ  رویکردها و روش(. 1331سجادیه، نرگس و توسلی، طیب ) ،باقری، خسرو -

  .مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۀپژوهشکدتهران:  چاپ دوم. .تربیت و  تعلیم
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(. بررسی جایگاه تفکر انتقادی از دیدگاه یورگن 1331خدادادی، قاسم و رضایی، محمدهاشم ) -

های  پژوهش در نظام .یتی آن برای توسعۀ نظام آموزشیهای ضمنی ترب هابرماس و ارائۀ داللت

 .131-111، 12، آموزشی

 سمت. ، تهران:و تربیت اسالمی درآمدی بر تعلیم (. 1312) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه -

های تربیتی آن از منظر  و تربیت انتقادی و داللت  تبیین نظریۀ انتقادی، تعلیم .(1331دیناروند و ایمانی ) -

  .111-111 (،3)1، های نوین تربیتی اندیشهیره و ژیرو و نقد آن. فر

های تربیتی عالمۀ طباطبایی.  (. درآمدی بر اندیشه1333) رضایی، محمدهاشم و سنگی، محمدصادق -

 .232، نشریۀ معرفت

 (. مربیان بزرگ مسلمان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1332) رفیعی، بهروز -

در  یانتقاد تفکر گاهیجا .(1331) قدسیو احقر،  اهلل عزت ،ینادر ،میمر ،ینراق فیس صابر، ،یفیشر -

 .بهار ۀنام ژهیو ،یآموزشی ها پژوهش در نظام ران،یا و پرورش  آموزش یاسناد باالدست

 ء.الزهرا ،یجانی، ترجمۀ صادق الرانسان از آغاز تا سرانجام .(1311) سیدمحمدحسین ،ییطباطبا -

و  1،13، 3، 1، ترجمۀ محمدتقی مصباح یزدی، جلد تفسیر المیزان(. 1323) دحسینطباطبایی، محم -

 ، قم: دارالعلم.11

 :تهران. 13 و 11جلد  ناصر مکارم شیرازی. ۀترجم .زانیالم ریتفس .(1323) محمدحسین ،ییطباطبا -

 .رجاء یمرکز نشر فرهنگ

 :تهران. 21جلد  ی.همدان یاقر موسوترجمۀ محمدب .زانیالم ریتفس .(1333) محمدحسین ،ییطباطبا -

 .رجاء یمرکز نشر فرهنگ

. 11، 2، 1، 2جلد  ی.همدان یترجمۀ محمدباقر موسو .زانیالم ریتفس .(1332) محمدحسین ،ییطباطبا -

  .رجاء یمرکز نشر فرهنگ :تهران

 :هرانت .1جلد  ی.همدان یترجمۀ محمدباقر موسو .زانیالم ریتفس(، 1333) محمدحسین ،ییطباطبا -

  .رجاء یمرکز نشر فرهنگ

(. بررسی کیفی موانع تفکر انتقادی در برنامۀ درسی آموزشی متوسطه از دیدگاه 1331پور، وحیده ) علی -

 (. 3)1، های کیفی در برنامۀ درسی فصلنامۀ پژوهشمتخصصان برنامۀ درسی. 

 :تهران یی.کسما اکبر یعلترجمۀ  .کردار( ی)ترازو العمل زانیم(، 1311) محمدمحمد بن  ،یغزال -

 .سروش
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و تربیت اسالمی مبتنی بر سند برنامۀ  جایگاه تفکر انتقادی در تعلیم  (.1331کریمیان و همکاران ) -

 (. 1)2، های اخالقی پژوهشدرسی ملی. 

 سمت. :تهران .چاپ پنجم .تاریخ فقه و فقها .(1332ابوالقاسم ) ،یگرج -

 سمت. :تهران ی.لیاب اریخدا ترجمۀ .یقادآموزش تفکر انت .(1332چت ) رز،یما -

 ۀگان سه یها در تعامل پارادایم یطوس رینقش خواجه نص .(1332احمد ) ،یمحمدزاده، رضا و عباد -

 .11 ،زیکیمجله متاف. یفلسفه اسالم

(. بررسی تطبیقی 1331) مقدم، مسعود و ولوی، پروانه منصور، چراغیان، جعفر، صفایی مرعشی، سید -

های آن در برنامۀ آموزشی  ماعی در اندیشۀ عالمه طباطبایی و لیپمن و استخراج داللتتفکر اجت

 (. 1)3، و تربیت اسالمی فصلنامۀ مسائل کاربردی در تعلیم  فلسفه برای کودکان )فبک(،

فصلنامۀ و تربیت.  (. پرورش تفکر انتقادی، هدف اساسی تعلیم 1332) پور، مجید ملکی، حسن و حبیبی -

 .13، های آموزشی نوآوری

 یاسیدانش س توسعۀدر  یو نقش تفکر انتقاد تیاهم (.1331عبدالرضا ) ی،منصور و احمد ی،راحمدیم -

 (.11)1 ،هیمتعال استیس .مسلمانان

بررسی ماهیت تربیتی تفکر انتقادی از دیدگاه اسالم و  (.1332بتول ) شاهی،و  بهیط ماهروزاده، -

 .22-11(، 11)2 ،آموزشی های نظامریزی در  ریت و برنامهمدی ۀدوفصلنام .پساساختارگرایی

پژوهشگاه علوم  :امروز، تهران ۀو خالق در جامع یتفکر انتقاد جیضرورت ترو .(1333) راضیه ،ینداف -
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